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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΣΠΕΦ: Συνάντηση με Eurobank για την εισφορά στα φωτοβολταϊκά 
 
Τθν Παραςκευι 18 Ιανουαρίου 2013 πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ του Προζδρου του ΣΠΕΦ 
κου Στζλιου Λουμάκθ με τθν διοίκθςθ τθσ Τράπεηασ Eurobank ςτα κεντρικά γραφεία τθσ 
δεφτερθσ ςτθν Ακινα.  Από τθν πλευρά τθσ τράπεηασ ςυμμετείχαν οι κ.κ. Ακ. Δερβίςθσ – 
Βοθκ. Γενικόσ Διευκυντισ και Τομεάρχθσ Δικτφου Τραπεηικισ Επιχειριςεων και Παν. 
Θεοδώρου – Διευκυντισ Τομζα Εμπορικισ Ανάπτυξθσ.   
 
Η ςυνάντθςθ πραγματοποιικθκε ςε εξαιρετικό κλίμα ωσ ανταπόκριςθ τθσ τράπεηασ ςε 
προθγοφμενθ επιςτολι - πρόςκλθςθ του ΣΠΕΦ ςχετικά με το κζμα τθσ ζκτακτθσ ειςφοράσ επί 
του τηίρου που μονομερώσ επιβλικθκε με τον ν. 4093/2012 ςτα επαγγελματικά 
φωτοβολταϊκά και τισ δράςεισ ςτιριξθσ που πρζπει να υπάρξουν από τον τραπεηικό κλάδο 
προσ απόςβεςθ τθσ ζκτακτθσ κατάςταςθσ που αυτι δθμιουργεί και για όςο κα ιςχφςει. 
 
Από τθν πλευρά του ΣΠΕΦ παρουςιάςτθκε θ «win-win» πρόταςθ του ςυνδζςμου για 
παράταςθ των δανείων με ταυτόχρονθ μείωςθ των επιτοκίων για όςο ιςχφει θ ειςφορά.  Ζτςι 
και μζροσ αυτισ κα αποςβεςτεί από τθν μείωςθ των τόκων αλλά και θ τράπεηα κα ανακτιςει 
τθν απώλεια τουσ ςτο υπερδιπλάςιο μζςω τθσ παράταςθσ.  Χαρακτθριςτικά αναφζρκθκε από 
τον ΣΠΕΦ θ τυπικι περίπτωςθ που περιλιφκθκε και ςτθν επιςτολι πρόςκλθςθ του από 
20/11/12.  Συγκεκριμζνα για χρθματοδοτικό ςχιμα τραπεηικοφ δανειςμοφ ςτο 75% τθσ 
επζνδυςθσ μία μείωςθ του επιτοκίου κατά 350 μονάδεσ βάςθσ για όςο ιςχφει θ ειςφορά, κα 
απορροφοφςε το ιμιςυ τθσ.  Παράλλθλα με τθν επιμικυνςθ τθσ διάρκειασ του δανείου κατά 
π.χ. 3 χρόνια θ τράπεηα ανακτά ςε τόκουσ το υπερδιπλάςιο τθσ απώλειασ που κα ζχει κατά 
τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ προτεινόμενθσ ζκπτωςθσ επιτοκίου.  Ζτςι και οι δφο πλευρζσ 
παραμζνουν ωφελθμζνεσ αντιμετωπίηοντασ ταυτόχρονα επιτυχώσ μια ζκτακτθ οικονομικά 
κατάςταςθ θ οποία εξωγενώσ, ιςοπεδωτικά και δια νόμου επιβλικθκε οριηόντια ςτουσ 
παραγωγοφσ χωρίσ ςτοιχειώδθ παραμετροποίθςθ. 
 
Από τθν πλευρά τθσ τράπεηασ υπιρξε θ ρθτι διαβεβαίωςθ πωσ όπου υπάρχει πρόβλθμα 
οπωςδιποτε κα υπάρξει και ςτιριξθ, ςε ςυνζχεια βεβαίωσ ςχετικοφ αιτιματοσ του 
δανειολιπτθ προσ τθν τράπεηα το οποίο υπό το ανωτζρω πρίςμα και κα εξεταςτεί.  Η 
Eurobank μάλιςτα εφαρμόηοντασ διαφανι πολιτικι ςτα επιτόκια τθσ ςε βάςθ euribor + 
spread ζχει αποδώςει ςτουσ πελάτεσ τθσ όλα τα οφζλθ τθσ μείωςθσ του euribor ςε ιςτορικά 
χαμθλά όπωσ ςιμερα βρίςκεται. Σε κάκε περίπτωςθ κατόπιν αιτιματοσ των παραγωγών-
πελατών τθσ κα εξετάςει και περαιτζρω μζτρα ςτιριξθσ λόγω τθσ ειςφοράσ τόςο όςον αφορά 
τθν παράταςθ τθσ διάρκειασ των δανείων όςο και τθσ επανεξζταςθσ των επιτοκίων τθσ όπου 
χρειάηεται.        


