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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2012

Δήλωση Προέδρου ΚΕΕΕ, Γεωργίου Κασιμάτη
Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ. Γεώργιος
Κασιμάτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση για το θέμα των αποθεματικών των
Επιμελητηρίων και τη διαχείρισή τους από την Τράπεζα της Ελλάδος:
«Κατόπιν αλληλογραφίας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος με την
Τράπεζα της Ελλάδος, η επιμελητηριακή κοινότητα της χώρας ενημερώθηκε ότι τα
αποθεματικά των Επιμελητηρίων της χώρας, τα οποία τηρούνται σε λογαριασμούς
στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως ισχύει για κάθε ελληνικό Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), έχουν επενδυθεί σχεδόν στο σύνολό τους σε κινητές
αξίες του Ελληνικού Δημοσίου (ομόλογα ή/και έντοκα γραμμάτια) σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 11 του Ν. 2469/1997, συναποτελώντας (μαζί με
αντίστοιχους πόρους άλλων ΝΠΔΔ) το λεγόμενο Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ και
Ασφαλιστικών Φορέων. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, εάν τα Επιμελητήρια
αιτηθούν, για λόγους κάλυψης ταμειακών αναγκών τους, χρήματα από αυτά τα
αποθεματικά, το σχετικό αίτημα καλύπτεται από τα ρευστά διαθέσιμα του Κοινού
Κεφαλαίου και εάν αυτό δεν επαρκεί, τότε η κάλυψη γίνεται με ρευστοποίηση των
περιουσιακών στοιχείων του Κοινού Κεφαλαίου, ήτοι των κινητών αξιών όπου έχουν
επενδυθεί οι πόροι των αποθεματικών, η οποία ρευστοποίηση γίνεται με βάση την
αγοραία αξία των κινητών αυτών αξιών κατά την ημέρα ρευστοποίησης. Από τα
στοιχεία που χορήγησε η Τράπεζα της Ελλάδος στην Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων Ελλάδος προκύπτει ότι στις 19.1.2012 η αξία του κατατεθειμένου
αποθεματικού των Επιμελητηρίων στην Τράπεζα της Ελλάδος ανερχόταν σε 66,2
εκατ. ευρώ, ενώ η αγοραία αξία των κινητών αξιών όπου έχει επενδυθεί αυτό το
αποθεματικό ανέρχεται σε 21,5 εκατ. ευρώ και το υπόλοιπο διαθέσιμο ανέρχεται
μόλις σε 4,3 εκατ. ευρώ.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σήμερα τα αποθεματικά των Επιμελητηρίων έχουν στην
πράξη μειωθεί κατά τα 2/3, καθώς τα ποσά που θα αποκομίσουν εάν ρευστοποιήσουν
τις κινητές αξίες στις οποίες επένδυσε η Τράπεζα της Ελλάδος τα αποθεματικά τους,
είναι μόλις 21,5 εκατ. ευρώ.
Η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη. Υπενθυμίζουμε ότι τα Επιμελητήρια δεν έχουν
καμία επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και οι πόροι τους προέρχονται
αποκλειστικά από τις συνδρομές των επιχειρηματιών-μελών τους και από
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ευρωπαϊκά/διεθνή προγράμματα στα οποία μετέχουν. Συνεπώς τα αποθεματικά τους
είναι το προϊόν της χρηστής διαχείρισης των διοικήσεων των Επιμελητηρίων, με
κύριο στόχο την υλοποίηση ή τη συμμετοχή σε υλοποίηση αναπτυξιακών
προγραμμάτων και έργων, καθώς και την κάλυψη αναγκών σε περιόδους κρίσης όπως
η παρούσα.
Η μεταχείριση των αποθεματικών των Επιμελητηρίων από την Τράπεζα της Ελλάδος
δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, καθώς οι διοικήσεις των Επιμελητηρίων όχι απλώς
δεν ερωτήθηκαν για αυτές τις τοποθετήσεις σε κινητές αξίες, αλλά ουδέποτε καν
ενημερώθηκαν. Η κάλυψη της Τράπεζας της Ελλάδος πίσω από το γράμμα των
διατάξεων του άρθρου 15 παρ. 11 του ν. 2469/1997 δεν αποτελεί απάντηση στα
αμείλικτα ερωτήματα που θέτει το σύνολο της επιμελητηριακής κοινότητας: «Πως
αποφασίστηκε να γίνουν οι συγκεκριμένες επενδύσεις των αποθεματικών; Με ποια
κριτήρια αποφασίστηκαν οι συγκεκριμένες επενδύσεις; Γιατί δεν υπήρξε ούτε καν
ενημέρωση προς, πολλώ δε μάλλον σχετική συζήτηση με τις διοικήσεις των
Επιμελητηρίων;».
Η επιμελητηριακή κοινότητα, ζώντας στην πραγματική οικονομία, γνωρίζει πολύ
καλά ότι τα αποθεματικά αυτά προέρχονται από πόρους της ελληνικής
επιχειρηματικότητας που ο επιχειρηματικός κόσμος κατέβαλε στα Επιμελητήρια ώστε
να επιτελέσουν καλύτερα την αποστολή τους και το έργο τους. Η «υφαρπαγή» αυτών
των πόρων, παρά τον νομικό-τυπικό μανδύα της, είναι εντελώς ανήθικη και δεν
μπορεί να γίνει ανεκτή.
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος εξετάζει υπεύθυνα και με ιδιαίτερη
προσοχή κάθε πτυχή του ζητήματος και θα ζητήσει άμεσα από την Τράπεζα της
Ελλάδος την αποστολή όλων των σχετικών διοικητικών πράξεων για τις
συγκεκριμένες επενδύσεις, έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα σχετικά με το πότε,
από ποιους και γιατί ελήφθησαν οι συγκεκριμένες αποφάσεις επένδυσης του
αποθεματικού των Επιμελητηρίων που οδήγησαν στη δραματική απομείωση της
αξίας του, και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος της επιμελητηριακής
κοινότητας σχετικά με τη διεκδίκηση του συνόλου της αξίας των αποθεματικών από
οποιονδήποτε υπαίτιο αυτής της κατάστασης.»
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