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Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 

Ομιλία  Υπουργού Ανάπτυξης κ. Χρήστου Φώλια για τη χρηματοδότηση 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το νέο πρόγραμμα του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.

Εκλεκτοί φίλοι  Πρόεδροι και Εκπρόσωποι 

των Επιμελητηρίων από όλη τη χώρα, 

Πρώτα απ’ όλα θέλω να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκριση στην πρόσκληση 

και την παρουσία σας εδώ. Είναι πολύ σημαντικό,  σε δύσκολες στιγμές και για την 

κοινωνία και για την οικονομία, να μπορούμε να συζητάμε. Ελεύθερα, υπεύθυνα 

και αποδοτικά. Ο διάλογος είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας και προϋπόθεση 

για  να  αντιμετωπίζουμε  τα  προβλήματα  και  τις  προκλήσεις,  για  να  βρίσκουμε 

διεξόδους, για να προχωράμε μπροστά.   

Η σημερινή μας συνάντηση είχε προσδιοριστεί προκειμένου να συζητήσουμε το 

νέο Πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ. Το επιδιώξαμε αυτό προκειμένου να μεταφέρετε 

στα μέλη σας την πνοή της αισιοδοξίας. Για να αλλάξουμε το μουντό κλίμα και να 

φτάσει  το  μήνυμα  από  το  ένα  άκρο  της  Ελλάδας  ως  το  άλλο  πως  υπάρχουν 

ευκαιρίες, υπάρχουν δυνατότητες. Για να φτάσει το μήνυμα πως οι μικρές και πολύ 

μικρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι μόνες τους. Είμαστε δίπλα τους γιατί το 

δικαιούνται  και  το  αξίζουν.  Γιατί  είναι  αυτές  που  αποτελούν  το  οξυγόνο  της 

οικονομίας μας, στηρίζουν την ανάπτυξη, δίνουν δουλειές και εξασφαλίζουν την 

κοινωνική συνοχή.  
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Βεβαίως,  οι εξελίξεις που μεσολάβησαν θέτουν κι άλλα ζητήματα και  καθιστούν 

ακόμη πιο κρίσιμη την καλή ενημέρωση και την καλή συνεργασία. Τις τελευταίες 

μέρες  γίναμε  όλοι  μάρτυρες  πρωτοφανών  βανδαλισμών  και  αγριοτήτων  από 

ακραία  στοιχεία,  με  στόχο  καταστήματα  και  επιχειρήσεις  στην  Αθήνα,  στη 

Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες πόλεις.  

Οι ζημιές αυτές πλήττουν ευθέως την παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα και 

μάλιστα στην κρισιμότερη περίοδο του χρόνου, όπου γίνεται περίπου το 30% του 

ετήσιου τζίρου για παρά πολλές επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Η κυβέρνηση είναι παρούσα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι μπροστά και σε αυτή 

τη  μάχη.  Υπό  τις  εντολές  του  πρωθυπουργού,   με  διαρκή  συντονισμό  των 

συναρμόδιων  Υπουργείων  Οικονομίας  και  Οικονομικών,  Ανάπτυξης  και 

Απασχόλησης και σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, 

ανακοινώθηκε  χθες  μια  ολοκληρωμένη  δέσμη  μέτρων  για  τις  πληγείσες 

επιχειρήσεις ώστε να σταθούν ξανά στα πόδια τους.  

Σε αυτή την κατεύθυνση, ειδικά για πληγείσες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

αποφασίστηκε: 

-    Άμεση ενίσχυση 10.000 ευρώ 

-   Επιχορήγηση του 50% της ζημιάς που υπέστησαν και για ποσά από  10.000 έως 

200.000 ευρώ

- Για το υπόλοιπο 50% των ζημιών προβλέπεται άτοκο δάνειο για 15 χρόνια, με 

περίοδο χάριτος 2 ετών.  

Για  τις  μεγαλύτερες  επιχειρήσεις  που  επλήγησαν  προβλέπονται  επίσης  άτοκα 

δάνεια διάρκειας 15 ετών για κάλυψη των ζημιών που υπέστησαν και με περίοδο 

χάριτος 2 έτη.  
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Προβλέπονται επίσης άτοκα δάνεια 15 ετών για αποκατάσταση ζημιών στα κτίρια 

με περίοδο χάριτος 2 ετών και δάνεια διάρκειας 5 ετών για κεφάλαια κίνησης, με 

επιδοτούμενο κατά 100% το επιτόκιο τα δύο πρώτα έτη και 50% τα υπόλοιπα 

τρία. 

Όλα τα δάνεια τελούν υπό την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. 

Επίσης, αναστέλλονται οι οφειλές των πληγέντων για 3 μήνες σε εφορία και ΙΚΑ, 4 

μήνες για ΟΑΕΕ και παρέχονται φορολογικές διευκολύνσεις ενώ αποφασίστηκε η 

ενίσχυση των εργαζομένων, σε επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν μέχρι τις 

20 Δεκεμβρίου με πλήρη κάλυψη μισθού και εισφορών για ένα τρίμηνο, συν δώρο 

Χριστουγέννων. 

Η  δέσμη  των  μέτρων  θα  υλοποιηθεί  χωρίς  γραφειοκρατικές  καθυστερήσεις.  Η 

πιστοποίηση των ζημιών θα γίνεται  από τριμελή επιτροπή στην οποία θα μετέχουν 

εκπρόσωποι του οικείου Επιμελητηρίου, του οικείου Εμπορικού Συλλόγου και του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

  

Τα  Επιμελητήρια  καλούνται  λοιπόν  εκ  των  πραγμάτων  να  συνεισφέρουν 

καταλυτικά προκειμένου τα μέτρα να εφαρμοστούν άμεσα και αποτελεσματικά και 

από την άποψη αυτή η σημερινή συνάντηση δίνει σε όλους μας την ευκαιρία να 

συζητήσουμε αναλυτικά κάθε λεπτομέρεια. 

Ξέρετε  άλλωστε  ότι  το  Υπουργείο  Ανάπτυξης,  στην  αρμοδιότητα  του  οποίου 

εμπίπτει  ο  θεσμός  των  επιμελητηρίων,  τα  θεωρεί  πραγματικά  ως  θεσμικούς 

συμβούλους της πολιτείας. Για αυτό και ακούμε πάντα με προσοχή την άποψη και 

τη θέση τους. Κι αυτό δεν αφορά μόνο τα καλά λόγια και τους επαίνους. Αυτό θα 

ήταν το εύκολο κι εδώ είμαστε για τα δύσκολα. Με την ίδια προσοχή στεκόμαστε 
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και  απέναντι  σε  επισημάνσεις  αδυναμιών,  ώστε  να  βελτιώνουμε  διαρκώς  τις 

πολιτικές μας και να ενδυναμώνουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα και ειδικά τη 

μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.  

Φίλες και Φίλοι, 

Το  2009  είναι  μπροστά  μας  ως  μια  χρονιά  προκλήσεων,  μέσα  σε  μια  διεθνή 

συγκυρία μεγάλων κλυδωνισμών και έντονης αβεβαιότητας. Χρέος μας είναι, όχι 

μόνον  να  αντιμετωπίσουμε  με  επιτυχία  τις  εισαγόμενες  δυσκολίες,  αλλά  να 

συνεχίσουμε χωρίς υπαναχωρήσεις και παλινωδίες την υλοποίηση του οράματός 

μας,  για  μια  Ελλάδα  σύγχρονη,  ανταγωνιστική,  με  πρωταγωνιστικό  ρόλο  στο 

διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι. 

Η ανάπτυξη είναι αμετακίνητος εθνικός στόχος. Απαιτεί σχέδιο και λύσεις για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων αλλά και για την αξιοποίηση των ευκαιριών μέσα 

στο  νέο  περιβάλλον  που  διαμορφώνει  η  οικονομική  κρίση.  Λύσεις  ικανές  να 

αυξήσουν τον εθνικό πλούτο, να εγγυηθούν θέσεις δουλειάς, να οδηγήσουν σε 

μεγαλύτερη  κοινωνική  συνοχή,  να  παρέχουν  ευκαιρίες  για  όλους  σε  όλη  την 

Ελλάδα.  Σε  αυτή  την  κατεύθυνση,  η  στήριξη  των Μικρομεσαίων  Επιχειρήσεων 

αποτελεί μονόδρομο.

 Η πρόκληση λοιπόν είναι μεγάλη. Να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την κρίση, 

αλλά και να την μετατρέψουμε σε ευκαιρία για την ενδυνάμωση του παραγωγικού 

ιστού  της  χώρας,  με  έμφαση  στην  ενίσχυση  της  ανταγωνιστικότητας  των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων της πατρίδας μας.  Πιστεύουμε πως με τις κατάλληλες 

δράσεις και, πάνω απ’ όλα, με την ειλικρινή και γόνιμη συνεργασία μπορούμε να 

πετύχουμε τον στόχο μας: Να βγουν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις από 
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την  κρίση  όχι  μόνον  αλώβητες,  αλλά  και  ωφελημένες.  Να  βγουν  με  ψηλά  το 

κεφάλι, με ακμαίο ηθικό, με πιο ενισχυμένη θέση στην αγορά.  

Σε  αυτό  το  στόχο  είναι  επικεντρωμένες  όλες  οι  πρωτοβουλίες  που  παίρνει  το 

Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο που θέλει και πρέπει και μπορεί να είναι το 

Υπουργείο της Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Να αφουγκράζεται τις αγωνίες και τις 

προσδοκίες της ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα και να στέκεται πλάι της. 

Για αυτό και μπαίνουμε δυναμικά στην πρώτη γραμμή της μάχης.   Έχουμε όπλα, 

έχουμε δυνατότητες, έχουμε εργαλεία ώστε να αντιμετωπίσουμε την κρίση και να 

αλλάξουμε το κλίμα.  Να ξαναφέρουμε στην καθημερινότητα των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων περισσότερη αισιοδοξία, περισσότερη αυτοπεποίθηση, περισσότερο 

δυναμισμό.   

Μεγάλο όπλο μας είναι το νέο πρόγραμμα που σχεδιάσαμε για την «Εγγύηση και 

Επιδότηση  Επιτοκίου  Δανείων  Κεφαλαίου  Κίνησης  Μικρών  και  Πολύ 

Μικρών Επιχειρήσεων» που ξεκινά να υλοποιεί το ΤΕΜΠΜΕ. 

Πρώτα  απ’  όλα  να  ξεκαθαρίσουμε  ότι  μιλάμε  για  ένα  άτοκο  δάνειο,  αφού 

επιδοτείται  το σύνολο του επιτοκίου.  Επίσης,  μιλάμε για δάνειο  που αφορά σε 

κεφάλαιο κίνησης. Και είναι η πρώτη φορά που επιδοτούνται – και μάλιστα πλήρως 

- οι τόκοι σε κεφάλαια κίνησης. 

Τα άτοκα αυτά δάνεια θα είναι εγγυημένα κατά 80% από το ΤΕΜΠΜΕ, ενώ για το 

υπόλοιπο 20% του δανείου, η τράπεζα δεν θα αναζητά περαιτέρω εξασφαλίσεις 

από τις επιχειρήσεις. 

Για  την  υλοποίηση του  Προγράμματος  θα συνεργαστούν  όλες  οι  τράπεζες  της 

χώρας, εμπορικές και συνεταιριστικές. 
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Το ύψος του δανείου για κεφάλαιο κίνησης μπορεί να φτάσει το 30% του μέσου 

κύκλου εργασιών της επιχείρησης των τριών τελευταίων ετών,  με ανώτατο όριο 

δανείου 350.000€. 

Η διάρκεια της εγγύησης και της επιδότησης θα είναι 3 έτη. 

Η  προμήθεια  του  ΤΕΜΠΜΕ  θα  είναι  σταθερή  1%  επί  της  εγγύησης  και  θα 

καταβάλεται εφάπαξ.  

Κάθε επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα να υποβάλει μία φορά αίτηση,  έτσι ώστε να 

επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις. 

Η υποβολή της αίτησης από τον επιχειρηματία θα γίνεται με ηλεκτρονική αίτηση, 

είτε μέσω τράπεζας είτε  απευθείας από την επιχείρηση. Χωρίς γραφειοκρατία και 

καθυστερήσεις, ο επιχειρηματίας θα έχει  είτε στην τράπεζα που απευθύνθηκε, είτε 

στην επιχείρησή του  την Πράξη Εγγύησης και Επιδότησης, ώστε στη συνέχεια να 

προχωρά στην υπογραφή της σύμβασης πίστωσης μεταξύ της  Τράπεζας και της 

επιχείρησης και μετά στην εκταμίευση του ποσού. 

Η δράση μας, λοιπόν, είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να κινηθεί γρήγορα, ευέλικτα, 

αποτελεσματικά και να ωφελήσει όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις. Με 

ρεαλισμό  και  αποφασιστικότητα  δίνουμε  την   ανάσα  που  χρειάζεται,  αυτή  τη 

στιγμή, η μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση. 

Το Πρόγραμμα είναι εξαιρετικά στοχευμένο. Στη χώρα μας λειτουργούν 875.000 

επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 0 - 49 άτομα. Με άλλα λόγια οι μικρές 

και  οι  πολύ  μικρές  επιχειρήσεις  στις  οποίες  απευθύνεται  το Πρόγραμμα για  να 

ενισχύσουν  τη  ρευστότητά  τους  με  άτοκα  δάνεια,  αποτελούν  το  98%  του 
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συνολικού  αριθμού  των  ελληνικών  επιχειρήσεων.  Οι  συνολικοί  τους  τζίροι 

ανέρχονται  σε  140  δις  ευρώ ετησίως  και  απασχολούν  το  74% του  συνολικού 

εργατοϋπαλληλικού προσωπικού του ιδιωτικού τομέα της χώρας, δηλαδή περίπου 

1.250.000 εργαζόμενους. 

Από δω προκύπτει και η μεγάλη σημασία του Προγράμματος αυτού, το οποίο είναι 

ενταγμένο στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης.  

Και θέλω εδώ με τη σημερινή ευκαιρία να σας καταστήσω κοινωνούς και άλλων 

στοχευμένων  δράσεων  του  Επιχειρησιακού  μας  Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».   

Για  τη δημιουργία νέων υποδομών αλλά και  για  τη στήριξη των επιχειρήσεων, 

ενεργοποιούνται εντός του Α τριμήνου του 2009, δράσεις ύψους 1,3 δις Ευρώ. 

•  Εντός  του  Ιανουαρίου  2009,  προκηρύσσονται  από  τον  ΕΟΜΜΕΧ  δράσεις 

ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας νέων και γυναικών. Ο αρχικός προϋπολογισμός 

αναμένεται να φτάσει τα 100 εκατ. Ευρώ, κατά πολύ μεγαλύτερος δηλαδή από 

αυτόν του Γ ΚΠΣ. 

• Εντός του Φεβρουαρίου 2009 προκηρύσσεται δράση ενίσχυσης Επιχειρηματικών 

Σχεδίων  Μικρών  και  Πολύ  Μικρών  Μεταποιητικών  Επιχειρήσεων  για  τον 

εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, 

προϋπολογισμού 160 εκατ. Ευρώ. 

• Επίσης, εντός του πρώτου τριμήνου του 2009, προκηρύσσεται Ειδικό Πρόγραμμα 

ενίσχυσης  των  κλάδων  Κλωστοϋφαντουργίας,  Ένδυσης,  Υπόδησης,  Δέρματος 

(ΚΕΥΔ) με αρχικό προϋπολογισμό 50 εκατ. Ευρώ.
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Την  ίδια  στιγμή  δημιουργούμε  ένα  νέο  θεσμικό  περιβάλλον  που  στηρίζει  την 

επιχειρηματικότητα. 

Τροποποιήσαμε  ήδη  το  Νόμο  3190/1955  μειώνοντας  το  συνολικό  χρόνο  που 

απαιτείται για την έναρξη λειτουργίας των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, αλλά 

και το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυση τους. Συνεχίζουμε όμως με 

άλλες παρεμβάσεις.  

•  Εντός  του  Ιανουαρίου  2009  καταθέτουμε  στη  Βουλή  Νομοσχέδιο  για  την 

απλούστευση του θεσμικού πλαισίου σύστασης ΕΠΕ και ΑΕ. Μειώνουμε δραστικά 

τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύσταση, ελαχιστοποιούμε 

το κόστος και διαμορφώνουμε ένα ασφαλές πλαίσιο δημοσιότητας και ελέγχου. 

Δίνουμε τη δυνατότητα αυθημερόν ίδρυσης ΕΠΕ και  ΑΕ στα Επιμελητήρια  της 

χώρας, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. 

• Παράλληλα, με την κωδικοποίηση και  απλούστευση της σχετικής Νομοθεσίας 

εξασφαλίζουμε την αποδοτικότερη λειτουργία των Επιμελητηρίων της χώρας. Τα 

Επιμελητήρια θα καταστούν πιο ευέλικτα στην καθημερινή λειτουργία τους και πιο 

αποτελεσματικά  στη  συλλογική  θεσμική  εκπροσώπηση  του  επιχειρηματικού 

κόσμου.

Αξίζει  επίσης  να  τονιστούν  οι  ευκαιρίες  που  δημιουργούνται  μέσα  από  την 

προώθηση  της «πράσινης επιχειρηματικότητας». 

Προχωρούμε στην προκήρυξη για τη δημιουργία τριών νέων Εταιρειών Παροχής 

Φυσικού Αερίου (ΕΠΑ),  στη Βόρεια Ελλάδα  και τη Στερεά Ελλάδα. Αυτές  θα 

δώσουν  τη  δυνατότητα  να  αποκτήσουν  ακόμη  περισσότεροι  πολίτες  και 

επιχειρήσεις  τη  δυνατότητα  επιλογής  ενός  φθηνότερου,  καθαρότερου  και 

ανταγωνιστικού καυσίμου και να περιορίσουμε την εξάρτηση της χώρας από το 
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πετρέλαιο,  με  ταυτόχρονη στροφή προς μορφές ενέργειας  πιο φιλικές  προς το 

περιβάλλον.  Η  προσπάθεια  αυτή  θα  προσελκύσει  νέες  επενδύσεις  και  θα 

δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας σε περιοχές της χώρας που το έχουν ανάγκη.

Με Νομοσχέδιο  που καταθέτουμε τον Ιανουάριο στη Βουλή, δημιουργούμε μια 

εντελώς νέα αγορά ενεργειακών υπηρεσιών μέσω «Χρηματοδότησης από Τρίτους 

(ΧΑΤ)». Το Νομοσχέδιο αυτό, σε συνδυασμό με την προώθηση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας των κτιρίων,  θα δώσει  σημαντική ώθηση στον κατασκευαστικό 

τομέα και θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας.

 

Τέλος, με σκοπό την προώθηση των επενδύσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(ΑΠΕ) επιταχύνουμε και απλοποιούμε περαιτέρω την αδειοδοτική διαδικασία. Το 

σχετικό Νομοσχέδιο έχει  ήδη ψηφισθεί  κατ’  άρθρο στην αρμόδια Επιτροπή της 

Βουλής. 

Ο κοινός παρονομαστής όλων των δράσεων που σας ανέφερα είναι η στήριξη, η 

ενίσχυση,  η  παροχή  πρόσθετων  ευκαιριών  και  δυνατοτήτων  στις  μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Προχωρούμε με αποφασιστικότητα, τόλμη και επιμονή, αξιοποιώντας 

με υπευθυνότητα κάθε περιθώριο που υπάρχει. Είμαστε δίπλα στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους και την προσφορά τους. Κι αυτό που 

λέμε το εννοούμε. Και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.  
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