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Θέμα: Ρυκμίςεισ δανείων ςτα επαγγελματικά Φ/Β ζνεκα τθσ ειςφοράσ του ν. 4093/2012. 
 
 
Αξιότιμοι Κφριοι Τπουργοί, Κφριε Γενικζ 
 
Όπωσ γνωρίηετε ο ςφνδεςμοσ μασ ζχει αποτακεί ςτισ τράπεηεσ από τθν επομζνθ τθσ ψιφιςθσ 
τθσ καταςτροφικισ και οριηόντιασ ειςφοράσ επί του κφκλου εργαςιϊν των επαγγελματικϊν 
Φ/Β μονάδων του ν. 4093/2012, με αντικείμενο τθν άμεςθ ρφκμιςθ των δανείων των 
παραγωγϊν και ςτόχο τθν απόςβεςθ μζρουσ τθσ ειςφοράσ από το τραπεηικό ςφςτθμα.  
 
Τπό το πρίςμα αυτό εγγράφωσ με επιςτολι μασ προτάκθκε προσ τισ τράπεηεσ θ ακόλουκθ 
προςζγγιςθ πλαίςιο ςτο πρόβλθμα: 
 

 Μείωςθ των επιτοκίων των δανείων που ζχουν χορθγθκεί, ϊςτε να αποςβεςτεί από 
το κόςτοσ δανειςμοφ κατά το ιμιςυ θ ειςφορά, για όςο αυτι ιςχφςει. Ενδεικτικά για 
περιπτϊςεισ δανείων ςτο 75% του κόςτουσ επζνδυςθσ, τοφτο ςυνεπάγεται μια 
μείωςθ του επιτοκίου κατά περίπου 350 μονάδεσ βάςθσ για όςο διάςτθμα θ ειςφορά 
κα ιςχφει.  Αυτό αποτελεί πραγματικι και ςφμμετρθ λφςθ αφοφ οι παραγωγοί δια τθσ 
ειςφοράσ υπόκεινται ςε ουςιαςτικι μείωςθ τθσ παροφςασ αξίασ των επενδφςεων 
τουσ αλλά και των χρθματοροϊν που προκφπτουν από αυτζσ.  Ζτςι μζροσ τθσ 
πραγματικισ μείωςθσ αυτισ οφείλει να διαχυκεί ςε όλθ τθν ςυμμετζχουςα αλυςίδα 
λειτουργίασ των μονάδων αυτϊν, εξζχον κρίκοσ τθσ οποίασ είναι το τραπεηικό 
ςφςτθμα.  

 

 Επζκταςθ τθσ χρονικισ διάρκειασ αποπλθρωμισ των δανείων των παραγωγϊν  ζωσ 
το μζγιςτο των ςυμβάςεων ΛΑΓΗΕ / ΔΕΔΔΗΕ όπωσ αυτό υπολείπεται τθσ αρχικισ 
20ετίασ.  Με τον τρόπο αυτό αφενόσ ελαφρφνεται θ χρθματοροι εξυπθρζτθςθσ των 
δανείων των παραγωγϊν ϊςτε να καταςτεί βιϊςιμθ, αφετζρου δίδεται θ ευκαιρία 
ςτο τραπεηικό ςφςτθμα να ανακτιςει ςε απόλυτα ποςά τθν απϊλεια κερδϊν από 
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τόκουσ που κα ζχει από τθν προτεινόμενθ ςτο προθγοφμενο εδάφιο μείωςθ των 
επιτοκίων. υγκεκριμζνα με τθν επιμικυνςθ τθσ διάρκειασ του δανείου κατά π.χ. 3 
χρόνια θ τράπεηα ανακτά ςε τόκουσ το υπερδιπλάςιο τθσ απϊλειασ που κα ζχει κατά 
τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ προτεινόμενθσ ζκπτωςθσ επιτοκίου.  το ςκζλοσ μάλιςτα 
αυτό ιδιαίτερα κετικι ςυμβολι κα είχε θ επζκταςθ όλων των ςυμβάςεων ΛΑΓΗΕ / 
ΔΕΔΔΗΕ ςτα 25 χρόνια.     

 
Ο ΠΕΦ επί του παρόντοσ ςε κεντρικό επίπεδο διεξάγει ςειρά ςυναντιςεων με τισ 
εμπλεκόμενεσ τράπεηεσ υπό το ανωτζρω ςφμμετρο πλαίςιο. Κατά τθν άποψθ μασ ωςτόςο 
επιβάλλεται το Τπουργείο ςασ αλλά και θ Κυβζρνθςθ ςυνολικά να παρζμβει άμεςα ςτο 
πρόβλθμα, ϊςτε το τραπεηικό ςφςτθμα να ανταποκρικεί τάχιςτα ςτισ αςφυκτικζσ οικονομικζσ 
πιζςεισ που δζχονται οι χιλιάδεσ παραγωγοί και οι οποίεσ δεν πρζπει να αντιμετωπιςτοφν 
μόνο με παρατάςεισ των δανείων, αφοφ ζτςι παράγονται μόνο περιςςότερα κζρδθ για τισ 
τράπεηεσ.  
 
Σο επαχκζσ οικονομικό «φορτίο» που αντιμετωπίηουν οι χιλιάδεσ παραγωγοί από Φ/Β, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των δραματικϊν υπερθμεριϊν ςτισ πλθρωμζσ από ΛΑΓΗΕ Α.Ε. που 
υπερβαίνουν πλζον τισ 150 θμζρεσ, δεν αφινει κανζνα πλζον περικϊριο ολιγωρίασ. 

 
 

 
Για τον ΠΕΦ με εκτίμθςθ, 
 
τζλιοσ Λουμάκθσ – Πρόεδροσ 
Όλγα Αγγελοποφλου – Γεν. Γραμματζασ 

    
 
 
 
 

     
 


