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Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2008 

Απομαγνητοφώνηση συνέντευξης του Υπουργού Ανάπτυξης Χρήστου 
Φώλια στη ΝΕΤ 105,8 και την Έφη Ρούσσα (20-12-08)

Δημ: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε αυτή τη φορά να καλημερίσουμε τον κ. Χρήστο 
Φώλια.  Είναι  υπουργός  Ανάπτυξης  και  υπάρχει  πολλή  δουλειά  σ’  αυτό  το 
υπουργείο. Καλημέρα σας 

Υπουργός : Καλημέρα σας και Χρόνια Πολλά για όλους. 

Δημ  : Χρόνια  πολλά.  Μακάρι  να  είναι  καλά  και  τις  επόμενες  ημέρες  να 
αποκτήσουμε μια νότα αισιοδοξίας. Θα τα δούμε αυτά. Εγώ λοιπόν θα ξεκινήσω 
από το αγαπημένο μας θέμα που συζητούσαμε πολλές φορές και έχει να κάνει με 
τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και θα ήθελα να μας ξεκαθαρίσετε, διότι 
υπήρξαν τις τελευταίες μέρες κάποια δημοσιεύματα που είχαν μπερδέψει και τους 
πολίτες για το τι γίνεται με το ΤΕΜΠΜΕ. Για πείτε μας λοιπόν, τι γίνεται με αυτήν 
την ιστορία. 

Υπουργός  :  Πρώτα  απ’  όλα  ξεκίνησε  αυτή  η  ιστορία  του  ΤΕΜΠΜΕ  από  τη 
Δευτέρα, όπου επιλέξιμες είναι όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που πληρούν τις 
προϋποθέσεις,  οι  οποίες  είναι  γνωστές  σε  όλους.  Είναι  γεγονός  ότι  όλες  οι 
τράπεζες δεν έχουν τον ίδιο βαθμό ετοιμότητας, σε ένα τόσο φιλόδοξο και μεγάλο 
πρόγραμμα.  Υπάρχουν  τράπεζες  που από την  πρώτη  μέρα,  από τη  Δευτέρα, 
δέχτηκαν αιτήσεις και προχώρησαν γρήγορα στην υλοποίηση του προγράμματος. 

Δημ: Ναι. 

Υπουργός : Υπάρχουν τράπεζες μικρότερες, οι οποίες ακόμη και χθες δεν είχαν 
την απαιτούμενη ετοιμότητα σε όλα τα υποκαταστήματα. Ο κανόνας είναι ότι όλες 
οι  τράπεζες  συνεργάζονται,  όλες  οι  τράπεζες  συμμετέχουν  και  υπάρχουν 
εξαιρέσεις κάποιων τραπεζών, οι οποίες ακόμα δεν έχουν μπει στο ρυθμό. Νομίζω 
όμως ότι από τη Δευτέρα δε θα υπάρξει κανένα πρόβλημα σε καμία τράπεζα. 

Δημ: Ναι. 

Υπουργός  :  Τα  δημοσιεύματα  στα  οποία  αναφερθήκατε  τα  διάβασα  κι  εγώ. 
Πραγματικά το μόνο που καταφέρνουν είναι να λοιδορούν το πρόγραμμα, να το 
δυσφημίζουν  και  να  προσπαθούν  να  δημιουργήσουν  εκ  του  ασφαλούς 
αντιπολιτευτικές  νότες  σε  ένα  πρόγραμμα,  το  οποίο  απαγορεύεται  να  το 
αντιπολιτεύεται κάποιος. 
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Διότι  δεν είναι  πρόγραμμα κυβερνητικό, είναι  πρόγραμμα των μικρών και  πολύ 
μικρών επιχειρήσεων. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει σαν στόχο να στηρίξει την 
ρευστότητα  των  επιχειρήσεων,  να  κάνει  την  αγορά  να  λειτουργήσει,  να  πέσει 
χρήμα στην αγορά και  αυτό κανείς δεν έχει  το δικαίωμα να το υπονομεύει  απ’ 
όπου κι αν κινείται, ότι κι αν έχει στο μυαλό του, διότι ξέρετε πως ό,τι έχει να κάνει 
με την οικονομία, ό,τι έχει να κάνει με τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ότι 
έχει  να  κάνει  με  την  αγορά,  ιδιαίτερα  σήμερα,  παραμονές  γιορτών,  υπό  τόσο 
αντίξοες, άσχημες, τραγικές συνθήκες που βιώνουν τα κέντρα των πόλεων, δεν 
προσφέρεται για αντιπολίτευση, δεν προσφέρεται για πολιτική σπέκουλα. Σε αυτό 
θέλω  να  είμαι  ξεκάθαρος  και  να  περάσω  μήνυμα  προς  κάθε  κατεύθυνση. 
Ρεζουμέ : το πρόγραμμα λειτουργεί, οι τράπεζες είναι εκεί για να εξυπηρετήσουν 
τις  μικρές  και  πολύ  μικρές  επιχειρήσεις  και  υπάρχει  ένα  ειδικό  τηλέφωνο  του 
ΤΕΜΠΜΕ, το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί, το οποίο οφείλουν να χρησιμοποιήσουν 
οι  μικρομεσαίοι  για  να  μπορέσουν  να  καταγγείλουν  οποιαδήποτε  τράπεζα  δεν 
συνεργάζεται. 

Δημ  :  Μάλιστα.  Αυτό  το  τονίζουμε  λοιπόν.  Όποια  τράπεζα  δεν  συνεργάζεται, 
μπορούν να το καταγγείλουν και βεβαίως θα υπάρξει το δια ταύτα για αυτήν την 
ιστορία. 

Υπουργός  :   Να  σας  πω.  Κανένας  δεν  υποχρέωσε  τις  τράπεζες  να 
συμμετάσχουν, κανείς δεν τους έπιασε από το λαιμό για να μπουν μέσα σε αυτό 
το  πρόγραμμα,  και  μπήκαν  όλες  οι  τράπεζες  και  οι  εμπορικές  και  οι 
συνεταιριστικές,  αυτοβούλως, κρίνοντας ότι  είναι  ένα πρόγραμμα το οποίο είναι 
«φιλέτο», επιτρέψτε να το πω, για να συνεννοούμαστε απλά κα Ρούσσα. Είναι ένα 
πρόγραμμα στο οποίο δίνεται η εγγύηση, στην τράπεζα, του Ταμείου Εγγυοδοσίας 
των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και τους τόκους κάθε έξι μήνες το ίδιο 
ταμείο θα πληρώνει. Άρα δεν έχουν να ρισκάρουν τίποτα. 

Δημ. : Μάλιστα. Είναι σαφές αυτό. 

Υπουργός : Και να πω κάτι άλλο και να κλείσω για να συνεχίσουμε την συζήτηση 
μας και από την στιγμή, που κάποιος βάζει την υπογραφή του σε μια συμφωνία, 
το λιγότερο που χρωστάει να κάνει, είναι να τηρεί την υπογραφή, διότι όποιος δεν 
την τηρεί υπάρχουν κυρώσεις. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε αυτό.

Δημ:  Ναι,  πάμε  τώρα  σε  ένα  θέμα  που  μας  ενδιαφέρει  επίσης  εμάς  τους 
καταναλωτές. Έχουμε κάτι καινούργιο στο θέμα της ηλεκτρικής ενέργειας, έχουμε 
κάποιες καινούργιες σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής; 

Υπουργός : Εκείνο το οποίο ισχύει, αν αναφέρεστε στο θέμα των τιμολογίων που 
αφορά τους ακροατές μας φαντάζομαι 

Δημ: Βεβαίως, βεβαίως
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Υπουργός : Το έχω πει επανειλημμένα και δεν κουράζομαι να το επαναλαμβάνω. 
Δεν θα υπάρξει καμία αύξηση των τιμολογίων.              
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