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Προς                                                                                                       ΕΠΕΙΓΟΝ 
κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη   
Υπουργό Οικονομικών 
 

5 Μαΐου 2020 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 

Θέμα: Νομοσχέδιο για την παροχή κυβερνητικών εγγυήσεων σε ιδιωτικές 
τράπεζες για την παροχή δανείων 

  
Σε συνέχεια της μεταξύ μας αλληλογραφίας και σε σχέση με το πιο πάνω θέμα θα έλεγα 
ότι οι σημαντικότερες διαφορές μας εντοπίζονται στην επιμονή σας να περιληφθούν στο 
σχέδιο αυτό οι μεγάλες επιχειρήσεις και στην επιμονή μας για συμμετοχή του Γενικού 
Ελεγκτή – ως παρατηρητή – στην επιτροπή παρακολούθησης. 
 
Παραμένουν επίσης κάποια αδιευκρίνιστα θέματα όπως π.χ. το συνολικό ύψος των 
εγγυήσεων (εμείς προτείνουμε ένα δις και μόνο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις) 
ή ο καθορισμός οροφής για το ύψος του παρεχόμενου δανείου (εσείς θέλετε να μπουν 
μόνο τα ποιοτικά κριτήρια). 
 
Ο χρόνος παρέρχεται και η οικονομία δεν μπορεί άλλο να περιμένει. Εμείς – όπως και το 
σύνολο σχεδόν των κομμάτων της αντιπολίτευσης – ζητούμε απευθείας στήριξη των 
επιχειρήσεων, εσείς επιμένετε μόνο στις εγγυήσεις στις τράπεζες. 
 
Αντιλαμβάνομαι ότι βρίσκεστε σε διαπραγμάτευση και με το ΔΗΚΟ το οποίο – αν κρίνω 
από δημόσιες δηλώσεις του κ. Παπαδόπουλου – επικεντρώνεται πλέον στην εισήγηση 
του για 300 εκατομμύρια τουλάχιστον ως πρόγραμμα απευθείας χορηγιών σε μικρές 
επιχειρήσεις. 
 
Με αυτήν μου την επιστολή θα ήθελα να καταθέσω μια – τελευταία – πρόταση που θα 
καθορίσει τη στάση μας έναντι του νομοσχεδίου και η οποία πρόταση προσεγγίζει αυτή 
του ΔΗΚΟ: 
 
Τα 300 εκατομμύρια του προγράμματος που εισηγείται ο κ. Παπαδόπουλος μπορούν να 
προέλθουν από τη συγκέντρωση σε ένα ταμείο εκείνων των φόρων, τελών, πρόστιμων, 
χορηγιών κλπ, που έχουν σχέση με το περιβάλλον. Υπάρχουν ήδη πολλοί φόροι και τέλη 
που έχουν σχέση με το περιβάλλον και την προστασία του. Σε μια πρόσφατη μελέτη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει καταγραφεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ένα από τα 
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μεγαλύτερα ποσοστά επιβολής φόρων που αφορούν το περιβάλλον. Από την αγορά 
αυτοκινήτων μέχρι το λογαριασμό του νερού και την αγορά της πλαστικής σακούλας, 
επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος. Έχετε επίσης εξαγγείλει φορολογική μεταρρύθμιση 
και μεταφορά των φορολογικών βαρών από το εισόδημα στην περιβαλλοντική 
επιβάρυνση. Αυτό επιβάλλουν και οι δεσμεύσεις μας στα πλαίσια της Πράσινης 
Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Έχετε λοιπόν την ευκαιρία με μια κίνηση να καλύψετε δυο στόχους: δημιουργήστε το 
πράσινο ταμείο για χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων με όρους που θα 
περιλαμβάνουν ως προϋπόθεση την περιβαλλοντική και τεχνολογική αναβάθμιση της 
επιχείρησης. Υπάρχουν ήδη τα λεφτά. Έτσι θα πάμε ένα βήμα μπροστά. Διαφορετικά, 
αν θα δανειστούν οι επιχειρήσεις για να πληρώνουν τόκους και επιτόκια ή τα πάγια 
κόστη τους (π.χ. πρώτες ύλες, εργατικά κλπ), τότε δεν θα έχουμε πέτυχει πολλά 
πράγματα. 
 
Στο ερώτημα πως θα καλυφθεί το έλλειμα στον προϋπολογισμό έχω απαντήσει ευθύς 
εξαρχής αυτής της κρίσης: υπάρχουν πολλές δαπάνες που μπορείτε να τις αποφύγετε. 
Είναι δίκαιο και σωστό να κάνετε εξοικονομήσεις. Σας έχουμε δώσει ήδη επανειλημμένα 
κάποιες ιδέες για εξοικονόμηση πόρων. 
 
Σας επισυνάπτω και ένα πρόσφατο άρθρο μου σχετικό με το θέμα. Σχετική ήταν και η 
επιστολή μου ημερομηνίας 24 Απριλίου 2020 που σας απέστειλα που συνοδεύει το 
άρθρο / μελέτη του καθηγητή του ΤΕΠΑΚ κ. Θ. Ζαχαριάδη. 
 
Περιμένω την άμεση θετική σας ανταπόκριση. 
 
Με οικολογικούς χαιρετισμούς και ευχές για καλή υγεία, 

  
Γιώργος Περδίκης 
Πρόεδρος 
Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών 


