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Ο Υπουργός Ανάπτυξης  κ. Χρήστος Φώλιας  συναντήθηκε σήμερα Δευτέρα 15 

Δεκεμβρίου 2008 με το προεδρείο της ΟΤΟΕ, στο πλαίσιο προγραμματισμένης 

συνάντησης  με  αντικείμενο  συζήτησης  την  ορθή  λειτουργία  των  εισπρακτικών 

εταιρειών.  Μετά  το  τέλος  της  συνάντησης,  απαντώντας  σε  ερωτήματα 

δημοσιογράφων, ο Υπουργός Ανάπτυξης έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:

«Το προεδρείο της ΟΤΟΕ μας κατέθεσε εποικοδομητικές σκέψεις και προτάσεις εν 

όψει  της  διαμορφώσεως  του  νομοθετικού  πλαισίου  λειτουργίας  αυτών  που 

αποκαλούμε  εισπρακτικές  εταιρείες.  Πρόκειται  για  ένα  υπό  διαμόρφωση 

νομοσχέδιο που αφορά σε εταιρείες ενημέρωσης περί οφειλών δανειοληπτών, το 

οποίο έχει ήδη διαμορφωθεί στις γενικές του γραμμές. Ακολουθεί η θέση του σε 

δημόσια διαβούλευση, ούτως ώστε με δημοκρατικό τρόπο να έχουμε τις απόψεις 

όλων των εμπλεκομένων. Η ΟΤΟΕ, με την οποία διαπιστώσαμε ότι έχουμε πολλές 

κοινές θέσεις, θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει και αυτή στην κοινή δημόσια 

διαβούλευση, η οποία θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες.

Οι δικές μας ανησυχίες, αλλά και της ΟΤΟΕ, κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση 

για  την  απάλειψη,  την  εξαφάνιση  ενός  αρρωστημένου  φαινομένου  το  οποίο 

υπάρχει σήμερα στην κοινωνία μας, ενός φαινομένου ανεξέλεγκτου το οποίο δεν 

υπακούει ούτε σε κανόνες ούτε σε πλαίσια. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, θέλουμε να 

βάλουμε τάξη και σειρά στην αναγγελία, στη γνωστοποίηση και στην υπενθύμιση 

των υποχρεώσεων δανειοληπτών, μέσα σε κανόνες ηθικής και θεμιτής πρακτικής, 

όπως άλλωστε  συμβαίνει  και  σε  άλλες  χώρες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Είναι 

βέβαιον ότι, θα το πετύχουμε αυτό, διότι είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε τάξη, 

δε βάζουμε νερό στο κρασί μας και δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω.».
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Εξ άλλου, με αφορμή την επίσημη έναρξη – σήμερα – της αποδοχής αιτήσεων 

χρηματοδότησης  μικρών  και  πολύ  μικρών  επιχειρήσεων  μέσω  του  νέου 

προγράμματος  εγγυημένων  και  επιδοτούμενων  δανείων  του  ΤΕΜΠΜΕ,  ο 

Υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρήστος Φώλιας επεσήμανε τα εξής:

«Το  τραπεζικό  σύστημα  ανταποκρίνεται  χωρίς  πρόβλημα  στο  μεγάλο  αριθμό 

μικρών και πολύ μικρών επιχειρηματιών οι οποίοι καταθέτουν τα αιτήματά τους. Ο 

κανόνας είναι  ότι,  σ’  όλη την Ελλάδα όλες οι  τράπεζες έχουν ετοιμότητα.  Είμαι 

ενήμερος ότι, σε κάποια μεμονωμένα υποκαταστήματα τραπεζών έχει καταγραφεί 

ανετοιμότητα,  γεγονός  που  όμως  σε  κάθε  περίπτωση  αποτελεί  εξαίρεση.  Θα 

παρακαλέσω  να  μην  αναδεικνύουμε  την  εξαίρεση  σαν  κανόνα.  Άλλωστε,  τη 

συμμετοχή τους  στο νέο  πρόγραμμα δανειοδότησης του  ΤΕΜΠΜΕ υπέγραψαν 

οικειοθελώς  το  σύνολο  των  τραπεζών  μετά  από  αξιολόγηση  των  αντίστοιχων 

όρων και από σήμερα είμαι βέβαιος ότι όλες εξυπηρετούν, διότι σε τελική ανάλυση 

τις συμφέρει να το κάνουν. Είμαι βέβαιος ότι, στις επόμενες ημέρες θα καλυφθούν 

απόλυτα και οι λιγοστές περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνεται τυχόν υστέρηση, 

ελλιπής ενημέρωση ή απουσία εφοδιασμού των τραπεζικών καταστημάτων με τις 

κατάλληλες οδηγίες.».
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