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Πραγματοποιήθηκε χθες (12/6/2017) στο χώρο του Ξενοδοχείου Du Lac εκδήλωση
ενημέρωσης με θέμα τον ρόλο των Συνεταιριστικών Τραπεζών στην στήριξη των
Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Η εκδήλωση
ολοκληρώθηκε με επιτυχία παρουσία Βουλευτών της Ηπείρου, τοπικών θεσμικών
παραγόντων, σημαντικού αριθμού επιχειρηματιών - συνεταίρων καθώς και
στελεχών της Τράπεζας.
Ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου
κ. Κων/νος Ζωνίδης
καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση και επιγραμματικά παρουσίασε
τους λόγους που δίνουν στην Τράπεζα σήμερα τη δυνατότητα να ατενίζει το μέλλον
με αισιοδοξία. Έχοντας εξασφαλίσει υγιή κεφαλαιακή βάση στοχεύει στην ανάπτυξή
της που θα την καταστήσει δυνατή για να στηρίξει την Μικρομεσαία
Επιχειρηματικότητα, όπως άλλωστε έκανε συνεχώς μέχρι σήμερα.
Με κεντρικό ομιλητή της εκδήλωσης τον Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ.
Θεόδωρο Μητράκο, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από τα
πλέον υπεύθυνα χείλη μια εις βάθος ανάλυση της σημερινής κατάστασης της
οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ελλάδα.
Ανέφερε πως η θεσμική παρέμβαση του επόπτη του Τραπεζικού Συστήματος
κινήθηκε και κινείται σε δύο άξονες: την υποστήριξη στην άντληση των αναγκαίων
κεφαλαίων και την κατεύθυνση στην ενδυνάμωση της εταιρικής διακυβέρνησης.
Ο κ. Υποδιοικητής τόνισε ακόμη τα περιθώρια σημαντικής ανάπτυξης του θεσμού των
συνεταιριστικών τραπεζών και τη συμβολή τους στην κοινωνική επιχειρηματικότητα,
αναδεικνύοντας το παράδειγμα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, η οποία πρώτη
και με επιτυχία αξιοποίησε το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο αρχικά μέσω της

συμμετοχής στρατηγικού επενδυτή, και μάλιστα επενδυτή με τα χαρακτηριστικά και
τη δύναμη του ΤΑΕ-ΕΑΠΑΕ, και στη συνέχεια με την επιτυχημένη προσαρμογή στη
νέα δομή της Διοίκησής της.
Κλείνοντας ο κος Υποδιοικητής τόνισε πως είναι αισιόδοξος για την πορεία της
ελληνικής οικονομίας, των Συνεταιριστικών Τραπεζών και ιδιαίτερα της
Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου καθώς μπορεί να επιτελέσει σημαντικό έργο και
ρόλο στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα της μικρομεσαίας.
Κατόπιν στο βήμα ανέβηκε ο κος Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης, Πρόεδρος του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων. Ο κος Βαρλαμίτης ανέλυσε εν συντομία το τραπεζικό
σύστημα, τις δυσκολίες και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει.
Παρουσίασε παραστατικότατα παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές που
ταιριάζουν στις Συνεταιριστικές Τράπεζες και στοχεύουν στην ανάπτυξη ιδιαίτερα
της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και έκανε αναφορά στα χρηματοδοτικά
εργαλεία που ήδη υπάρχουν ή θα ανακοινωθούν σύντομα και θα βοηθήσουν στην
χρηματοδότηση της μικρομεσαίας αγοράς.
Θέλοντας να τονίσει μάλιστα το σημαντικό ρόλο που μπορούν οι Συνεταιριστικές
Τράπεζες να διαδραματίσουν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, είπε

χαρακτηριστικά: «ακόμη και αν δεν υπήρχαν οι μικρές Περιφερειακές Τράπεζες θα
έπρεπε να τις ανακαλύψουμε»
Ο Εντεταλμένος Εκτελεστικός Σύμβουλος κ. Τσουκανέλης Βασίλης παρουσίασε στη
συνέχεια το πρόγραμμα SEE GR (Social Enterprise Ecosystem in Greece) το οποίο
είναι, όπως είπε, ένα εργαλείο για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου
οικοσυστήματος που θα συμβάλει στην ενδυνάμωση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και στην εξασφάλιση χρηματοδότησης των
μικρών επιχειρήσεων του κοινωνικού τομέα της οικονομίας. Ο κος Τσουκανέλης
επιγραμματικά παρουσίασε το ιστορικό αξιολόγησης και επιλογής της πρότασης,
της μόνης που εγκρίθηκε για την Ελλάδα, τους ωφελούμενους αλλά και τον
προβλεπόμενο τρόπο υλοποίησης του προγράμματος.
Τέλος τον λόγο έλαβε ο κος Χρήστος Παπαδόγιάννης Αντιπρόεδρος του Δ/Σ της
Τράπεζας και Πρόεδρος του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ. Ο κος Παπαδόγιαννης εξήγησε την
απόφαση του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ να συμμετάσχει ενεργά τόσο στο μετοχικό κεφάλαιο όσο
και στη διοίκηση της Τράπεζας.
Αξιοσημείωτος είναι ο απολογισμός του 1,5 έτους συμμετοχής του ΤΑΕ-ΕΑΠΑΕ στα
δρώμενα της Τράπεζας. Σταχυολογούμε μεταξύ άλλων, την αποκατάσταση του
κλίματος εμπιστοσύνης, την εξασφάλιση της αναγκαίας σταθερότητας, τη
διασφάλιση των καταθέσεων, την σημαντική αύξηση της αξίας της περιουσίας των
συνεταίρων.
Ο κος Παπαδόγιαννης τόνισε ότι το όραμα του στρατηγικού επενδυτή και της
Διοίκησης της Τράπεζας είναι κοινό. Είναι ένα όραμα φιλόδοξο και παράλληλα
ρεαλιστικό για την μετεξέλιξη της Σ.Τ.Η. σε ένα σύγχρονο πιστωτικό ίδρυμα που θα
στηρίζει ενεργά την τοπική και όχι μόνο οικονομία και επιχειρηματικότητα και θα
αποτελεί πρότυπο στο συνεταιριστικό χώρο. «Στόχος είναι», όπως είπε, «η Σ.Τ.Η να
είναι η πιο φιλική, άμεσα προσπελάσιμη και ηγέτιδα μεταξύ των συνεταιριστικών
τραπεζών στην Ελλάδα για το λόγο αυτό ξεκινά άμεσα η εφαρμογή του 5ετούς
αναπτυξιακού πλάνου που εγκρίθηκε από την Γ/Σ».
Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν νέες επενδύσεις 3,8 εκατομμυρίων ευρώ
με σκοπό την βελτιστοποίηση των υποδομών και την απόκτηση της δυναμικής που
χρειάζεται η Τράπεζα για την γεωγραφική και όχι μόνο ανάπτυξή της.
Τέλος ο κος Παπαδόγιαννης ανακοίνωσε την απόφαση του στρατηγικού επενδυτή
ΤΑΕ-ΕΑΠΑΕ να συμμετάσχει στην αναγγελθείσα αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου της Τράπεζας με 5 εκατομμύρια ευρώ, σε μια αποφασιστική κίνηση για
την περαιτέρω ενδυνάμωση της Τράπεζας. Κάλεσε δε όλες τις δυνάμεις της
Ηπείρου να συμπορευτούν σε αυτή την πορεία για το μέλλον.
Η κίνηση αυτή καθιστά την Σ.Τ.Η. την πρώτη Ελληνική τράπεζα που προχωρά σε
αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου όχι για τη σωτηρία της αλλά με μοναδικό στόχο
την ανάπτυξή της και των πολλαπλασιασμό των μεγεθών της.
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