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Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Είναι  τιμή  μου  που  βρίσκομαι  σήμερα ανάμεσά σας,  στο  φετινό  παγκόσμιο 

συνέδριο Κρητών που φιλοξενείται στην πόλη μας, στην επέτειο των 100 χρόνων από 

την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.

Δυστυχώς  η  επέτειος  αυτή  μας  βρίσκει  σε  μία  περίοδο  έντονου 

προβληματισμού για το μέλλον της χώρας μας. Τα τελευταία χρόνια οι πολίτες έχουν 

κληθεί  να αντιμετωπίσουν πληθώρα δυσμενών αλλαγών στην καθημερινότητά τους, 

λόγω  των  σκληρών  μεταρρυθμίσεων  που  έχουν  δρομολογηθεί  και  που 

συμπεριλαμβάνουν,  μεταξύ άλλων, την οριζόντια μείωση μισθών και  συντάξεων και 

δυσβάστακτη φορολογία.

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται σε βαθιά ύφεση, με περαιτέρω 

μείωση  του  ΑΕΠ,  κυρίως  λόγω  του  περιορισμού  της  κατανάλωσης  και  των 

επενδύσεων.  Η  δημοσιονομική  προσαρμογή  συνεχίζεται,  με  παρεμβάσεις  που 

περιλαμβάνουν  ενέργειες  για  την  αναδιάρθρωση  της  κεντρικής  διοίκησης,  τον 

περιορισμό της  μισθολογικής και  συνταξιοδοτικής δαπάνης,  τον εξορθολογισμό των 

κοινωνικών,  υγειονομικών  και  εκπαιδευτικών  δαπανών,  καθώς  και  αλλαγές  στο 

φορολογικό  σύστημα.  Ωστόσο,  τα  φορολογικά  έσοδα  συνεχίζουν  να  μην  είναι  τα 

αναμενόμενα,  λόγω  της  μείωσης  του  εισοδήματος  των  φορολογουμένων  και  της 

φοροδιαφυγής.

Ο πληθωρισμός έχει διαμορφωθεί σε αρνητικό επίπεδο, όμως η μεταβολή αυτή 

δεν είναι αισθητή στην πραγματικότητα, λόγω της μεγάλης μείωσης των εισοδημάτων 

του καταναλωτικού κοινού. 

Η συνολική απασχόληση έχει πληγεί δραματικά, ενώ οι αποδοχές έχουν μειωθεί 

σημαντικά στον επιχειρηματικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, ως αποτέλεσμα τόσο των 

σχετικών νομοθετικών  παρεμβάσεων,  σε  μια  προσπάθεια  να  γίνει  η  οικονομία  πιο 

ανταγωνιστική, όσο και των συνεπειών της ύφεσης στην αγορά εργασίας.

Το 2013 είναι μία ακόμα μια δύσκολη χρονιά, κυρίως λόγω της εφαρμογής των 

δημοσιονομικών  μέτρων  και  της  υψηλής  ανεργίας.  Η  έλλειψη  ρευστότητας  θα 



ταλαιπωρεί  την  αγορά  έως  την  αποκατάσταση  της  λειτουργίας  του  τραπεζικού 

συστήματος. Ωστόσο, οι προοπτικές θα μπορούσαν να βελτιωθούν από το 2014, με 

βασικές προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων, την επανεκκίνηση της οικονομίας, τη μείωση του 

ποσοστού ανεργίας,  την αύξηση της εγχώριας ζήτησης,  την υλοποίηση σημαντικών 

έργων  υποδομής  και  ιδιωτικών  επενδυτικών  σχεδίων,  με  έμμεση  στήριξη  της 

τραπεζικής  τους  χρηματοδότησης  από  πόρους  του  ΕΣΠΑ  και  της  Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων.

Το  τραπεζικό  σύστημα  εξακολουθεί  να  δέχεται  ισχυρές  πιέσεις  λόγω  της 

υποβαθμισμένης  πιστοληπτικής  ικανότητας  της  χώρας,  των  απομειώσεων  των 

ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου λόγω του PSI, των επισφαλειών σε δάνεια προς 

τον ιδιωτικό τομέα. Η αβεβαιότητα λόγω της παρατεταμένης εκλογικής περιόδου, με τη 

διπλή εκλογική αναμέτρηση που έλαβε χώρα τον Μάιο και Ιούνιο του 2012, οδήγησε σε 

έξαρση  των  εκροών  καταθέσεων  στο  εξωτερικό,  αλλά  και  στην  απόσυρση  των 

αποταμιεύσεων και στη φύλαξή τους στο σπίτι. 

Οι προσπάθειες ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ 

η  οριστικοποίηση  και  η  ολοκλήρωση  της  είναι  βασική  προτεραιότητα,  με 

προσδοκώμενα  θετικά  αποτελέσματα  την  τόνωση  της  ρευστότητας  και  της 

εμπιστοσύνης,  κάτι  το  οποίο  συνεπάγεται  και  την  επιστροφή  των  καταθέσεων στο 

τραπεζικό σύστημα.

Παράλληλα,  επιχειρείται  η  εξυγίανση  και  αναδιάταξη  του  τραπεζικού 

συστήματος,  με  την  παύση  λειτουργίας  ορισμένων  τραπεζών  και  τη  συγχώνευση 

άλλων. Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων πιστεύουμε ότι  ακόμα και  σε συνθήκες 

υψηλής συγκέντρωσης και μάλιστα ειδικά σε αυτές, η λειτουργία των συνεταιριστικών 

τραπεζών  καθίσταται  περισσότερο  αναγκαία  και  ωφέλιμη  για  το  κοινό,  τόσο  στο 

καταθετικό  όσο  και  στο  δανειακό  σκέλος,  αλλά  και  στις  λοιπές  εργασίες  που  με 

φιλικότητα και αμεσότητα εκτελούν.

Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες έχουν ιδιαίτερο ρόλο στις τοπικές κοινωνίες στις 

οποίες δραστηριοποιούνται, με κύρια πλεονεκτήματα τη γνώση της τοπικής αγοράς, 

την ευελιξία και την ταχύτητα στη λήψη και υλοποίηση των αποφάσεων, λόγω της λιτής 

δομής τους. Στην Ελλάδα, στέκονται όλα τα χρόνια λειτουργίας τους δίπλα στις τοπικές 

κοινωνίες  και  ενισχύουν  την  πραγματική  οικονομία,  επικεντρώνοντας  κυρίως  στη 

στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.



Σε  μία  περίοδο  αναδιάρθρωσης  του  τραπεζικού  συστήματος  με 

προσανατολισμό  στη  συγκέντρωση,  η  Τράπεζά  μας  αντιμετωπίζει  ως  ευκαιρία  τη 

μείωση  του  αριθμού  των  τραπεζών,  θεωρώντας  ότι  θα  μας  δώσει  τη  δυνατότητα 

επέκτασης της συνεργασίας με μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Στο  σημείο  αυτό  θα  ήθελα  να  αναφέρω  ότι  εντός  του  τρέχοντος  έτους 

καταρτίστηκε  κοινή  πρόταση  της  Εθνικής  Συνομοσπονδίας  Ελληνικού  Εμπορίου 

(ΕΣΕΕ), της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 

(ΓΣΕΒΕΕ) και της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών, για τη δημιουργία Τράπεζας 

Μικρομεσαίων  Επιχειρήσεων  με  την  αξιοποίηση  της  δομής  των  Συνεταιριστικών 

Τραπεζών. Στόχοι, μεταξύ άλλων, είναι η ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων  και  η  μεγιστοποίηση  της  απορροφητικότητας  των  κοινοτικών 

προγραμμάτων. 

Η  Συνεταιριστική  Τράπεζα  Χανίων  υποστηρίζει  ενεργά  και  σταθερά  τις 

αναπτυξιακές  δραστηριότητες  των  μικρών  και  μεσαίων  επιχειρήσεων,  μέσω  του 

δικτύου 26 καταστημάτων που διαθέτει σήμερα. Συγκεκριμένα:

• είναι  Ενδιάμεσος  Φορέας  Διαχείρισης  πράξεων  κρατικών  ενισχύσεων  στα 

πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013,

• διαθέτει το σύνολο του δικτύου της για την προβολή, τη δημοσιότητα και την 

παραλαβή προτάσεων των Προγραμμάτων του  Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ -  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»  (ΕΠ.ΑΝ.  ΙΙ), 

στα  πλαίσια  της  συνεργασίας  της  με  τον  Ενδιάμεσο  Φορέα  Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ),

• συνεργάζεται  με  την  Ε.Τ.Ε.Α.Ν  Α.Ε.  (πρώην  ΤΕΜΠΜΕ)  για  τη  χορήγηση 

δανείων  που  εντάσσονται  σε  προγράμματα  εγγυοδοσίας,  συνεπένδυσης 

κεφαλαίων και επιδότησης επιτοκίου,

• είναι  μέτοχος,  μαζί  με  τα Επιμελητήρια και  άλλους φορείς  της Κρήτης,  στην 

Αναπτυξιακή Κρήτης, αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με σκοπό την ενίσχυση 

της περιφερειακής ανάπτυξης μέσα από την υλοποίηση και διαχείριση εθνικών 

και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και

• με τη διαθέσιμη τεχνογνωσία της σε ότι  αφορά την υλοποίηση επενδύσεων, 

επιχορηγούμενων  από  επενδυτικούς  νόμους  και  κοινοτικά  προγράμματα, 

παρέχει στοχευμένες τραπεζικές υπηρεσίες σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

για  την  υλοποίηση  επενδυτικών  σχεδίων  που  έχουν  ενταχθεί  σε  δράσεις 

ενίσχυσης. 



Παράλληλα στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων υλοποιούμε με  συνέπεια το 

πρόγραμμα  Κοινωνικής  Ευθύνης,  δίνοντας  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στην  κάλυψη 

πραγματικών αναγκών συνανθρώπων μας ιδιαίτερα αυτή την περίοδο της κρίσης. Αυτή 

είναι  η  βασική  φιλοσοφία  των  δράσεων  Κοινωνικής  Υπευθυνότητας  που 

αναλαμβάνουμε,  οι  οποίες  επικεντρώνονται  στην  προσφορά  προϊόντων  πρώτης 

ανάγκης  για  την  υποστήριξη  κοινωνικών  δομών  του  τόπου  μας.  Παράλληλα, 

ενισχύουμε  και  στηρίζουμε  φορείς  όπως  αθλητικά  και  φιλανθρωπικά  σωματεία, 

πολιτιστικοί  σύλλογοι,  αρχαιολογικοί  φορείς,  ιερές  μονές,  εκπαιδευτικά  ιδρύματα, 

Ο.Τ.Α. και θέατρα. 

Η  Τράπεζα  συμμετέχει  στην  ανάδειξη  της  πολιτιστικής  κληρονομιάς 

συντηρώντας σε μόνιμη βάση τον αρχαιολογικό χώρο που αποκαλύφθηκε το 2002 και 

ο οποίος είναι ενσωματωμένος και οριοθετημένος στο χώρο του κτιρίου Διοίκησης και 

Κεντρικού Καταστήματος, ενώ σταθερά ενισχύουμε την ΚΕ΄ Εφορία Προϊστορικών και 

Κλασικών Αρχαιοτήτων, για την ανάδειξη των αρχαιοτήτων στο Λόφο Καστέλλι Χανίων.

Φιλοσοφία μας είναι  ότι  βασικός  παράγοντας  εξόδου από την  κρίση είναι  η 

βοήθεια του τόπου μας από εμάς τους ίδιους. Αυτό θα γίνει  μέσω επενδύσεων, τα 

οφέλη  από  τις  οποίες  επιστρέφουν  σε  αυτόν,  μέσω  της  σύναψης  σημαντικών 

συνεργασιών  και  της  δημιουργίας  ευκαιριών  συμμετοχής  και  εργασίας  για  πολλές 

κατηγορίες επαγγελματιών. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ξεχωριστός και διαθέτει πολλές 

δυνατότητες  που  πρέπει  να  αξιοποιηθούν.  Τα  πλεονεκτήματα  του  τόπου  μας 

αποτελούν παράλληλα ισχυρές βάσεις για την ανάπτυξή του, με τα κατάλληλα εργαλεία 

και πάνω απ’ όλα με τη δέσμευσή καθενός από εμάς σε αυτήν.

Η οικονομία της Κρήτης είναι μικτή, γεγονός που μειώνει  τους κινδύνους και 

αποτελεί  ένα  σημαντικό  πλεονέκτημα  για  την  ανάπτυξή  της.  Παραδοσιακές 

δραστηριότητες, όπως η γεωργία και η κτηνοτροφία, συνδυάζονται με τον τουρισμό, το 

εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών, ενώ παράλληλα η τοπική οικονομία αποδεικνύεται 

ιδιαίτερα ευπροσάρμοστη σε νέες μορφές επιχειρηματικότητας, όπως οι ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας.

Η πρωτογενής παραγωγή είναι ένας τομέας που πρέπει να ενισχυθεί, με τον 

εκσυγχρονισμό και την οργάνωσή του. Το κλίμα μας είναι ευνοϊκό για την ανάπτυξη 

νέων καλλιεργειών, αλλά και τα υπάρχοντα εξαιρετικά αγροτικά προϊόντα της Κρήτης 

πρέπει  να  τυποποιηθούν,  να  πιστοποιηθούν  και  να  προβληθούν  μέσω  ενεργειών 

συστηματικής προώθησης, με έμφαση στα πλεονεκτήματα της κρητικής διατροφής. Η 

ελιά, το σταφύλι,  τα εσπεριδοειδή μας και τα προϊόντα τους πρέπει να αποκτήσουν 



σταθερό  δίκτυο  διανομής,  στην  Ελλάδα  και  στο  εξωτερικό,  ώστε  να  μην  μένουν 

αδιάθετα και να μην εξάγονται σε χαμηλές τιμές. 

Ο τουρισμός  στην  Κρήτη  είναι  ο  πιο  δυναμικά  αναπτυσσόμενος  τομέας,  με 

σημαντικές επενδύσεις σε ξενοδοχειακές μονάδες υψηλών προδιαγραφών, κυρίως στο 

βόρειο τμήμα του νησιού. Οι συμφωνίες για την εκτέλεση έργων υποδομής στην Κρήτη, 

όπως για την επέκταση του αερολιμένα Χανίων, η ύπαρξη απευθείας πτήσεων από και 

προς πλήθος ευρωπαϊκών πόλεων, σε συνεργασία με αεροπορικές εταιρίες χαμηλού 

κόστους  και  το  γεγονός  ότι  το  νησί  μας  έχει  συμπεριληφθεί  στους  προορισμούς 

κρουαζιερόπλοιων δίνουν ώθηση στον τουρισμό και παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες 

σε  επιχειρηματίες  και  εργαζόμενους.  Η  περαιτέρω  οργάνωση  και  η  βελτίωση  του 

τουριστικού  προϊόντος  και  η  ανάπτυξη  νέων  μορφών  τουριστικής  δραστηριότητας, 

όπως και η δημιουργία περισσότερων έργων υποδομής, θα ενισχύσουν περισσότερο 

τον τομέα και ενδεχομένως θα περιορίσουν το φαινόμενο της έντονης εποχικότητας.

Οι  Ανανεώσιμες  Πηγές  Ενέργειας  (ΑΠΕ)  αποτελούν  πηγή νέων αποδοτικών 

δραστηριοτήτων  για  το  νησί,  ενισχύοντας  την  οικονομική  δραστηριότητα  και  την 

απασχόληση. Επιπροσθέτως, η χρήση τους συμβάλλει στην προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος.

Η  Συνεταιριστική  Τράπεζα  Χανίων στηρίζει  τις  δραστηριότητες  των  τοπικών 

επαγγελματιών,  επιχειρηματιών  και  επενδυτών,  μέσω  ευέλικτων  χορηγητικών 

προϊόντων για την απόκτηση επαγγελματικής στέγης και πάγιου εξοπλισμού, για την 

ανάπτυξη  ακινήτων,  για  επενδύσεις  σε  φωτοβολταϊκά  συστήματα,  για  τη 

χρηματοδότηση επενδύσεων ενταγμένων σε Αναπτυξιακά προγράμματα, ΕΣΠΑ, κ.α. 

Στις  πιστωτικές  διευκολύνσεις  πρέπει  να  προστεθούν  τα  κεφάλαια  κίνησης  και  οι 

εγγυητικές επιστολές.

Περαιτέρω,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  δυνατότητες  που  διαθέτει  η  Κρήτη,  η 

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων κάνει πράξη τη δέσμευση για συμβολή στην ανάπτυξη 

του τόπου της, και μέσω των θυγατρικών της εταιριών.

Μέσα  στο  περιβάλλον  της  συνεχιζόμενης  βαθειάς  ύφεσης  της  ελληνικής 

οικονομίας,  οι  εταιρείες  του  Ομίλου  της  Συνεταιριστικής  Τράπεζας  Χανίων  δίνουν 

ώθηση ανάπτυξης στον τόπο,  επιδεικνύοντας παράλληλα και  αξιοσημείωτη αντοχή, 

σταθερότητα και ευελιξία και διασφαλίζοντας τις μελλοντικές προοπτικές τους.

Με  μοχλό  την  εταιρεία  «ΚΡΗΤΙΚΑ  ΑΚΙΝΗΤΑ  Α.Ε.»  που  ασχολείται  με  την 

παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν όλο το φάσμα της αγοράς και ανάπτυξης ακινήτων 

και  την  εταιρεία  «ΚΡΗΤΙΚΕΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  Α.Ε.Ε.Σ.»  που  επικεντρώνεται  στην 

προώθηση  και  ενίσχυση  σχεδίων  τοπικών  εταιρειών  και  επιχειρηματιών,  ο  Όμιλος 

εταιρειών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων εδραιώνει περαιτέρω τη θέση του στην 



αγορά, ενισχύει τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα και συμβάλλει στην ανάπτυξη της 

τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. 

Τα  Κρητικά  Ακίνητα διαθέτουν  σήμερα  ένα  μεγάλο  και  πολύ  σημαντικό 

χαρτοφυλάκιο  ακινήτων  που  περιλαμβάνει  αστικά  ακίνητα  άμεσης  εκμετάλλευσης 

(μίσθωσης) - οικόπεδα μελλοντικής ανάπτυξης και αξιοποίησης - ακίνητα περιμετρικά 

σχεδίων  πόλης  με  σοβαρές  προοπτικές  ένταξης  και  καταγραφής  σημαντικών 

υπεραξιών  -  εκτάσεις  εντός  περιοχών  ιδιωτικής  πολεοδόμησης  (ΠΕΡΠΟ)  - 

προνομιούχες  εκτάσεις  με  δυνατότητα  τουριστικής  ανάπτυξης  και  παραθεριστικής 

κατοικίας. 

Στον τομέα των κατασκευών η εταιρεία συνεχίζει και ολοκληρώνει στο τέλος της 

χρονιάς,  την ανέγερση ενός ιδιόκτητου μεγάλου και  σύγχρονου Εμπορικού Κέντρου 

(7.580 τμ.) με υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων, στο κέντρο του Πλατανιά.

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι συμμετοχές της εταιρείας : 

► Συγκεκριμένα σε συνεργασία με το Εμπορικό Επιμελητήριο Χανίων, μέσα από την 

ανώνυμη  εταιρεία  με  την  επωνυμία  «Επιχειρηματικό  Πάρκο  Χανίων  Α.Ε.» 
υλοποιείται η χωροθέτηση ενός νέου επιχειρηματικού πάρκου στη περιοχή «Μαλάξα» 

του Δήμου Κεραμιών. Το έργο βρίσκεται στη φάση υποβολής φακέλου. Σύμφωνα με το 

επιχειρηματικό σχέδιο,  το ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ. Χανίων πρόκειται  να αναπτυχθεί  σε ιδιόκτητη 

έκταση 515  στρεμμάτων. Είναι  ένα  έργο  που  σε  μια  ιδιαίτερα  δύσκολη  οικονομική 

συγκυρία,  έρχεται  να  καλύψει  μια  αναγκαιότητα  του  επιχειρηματικού  κόσμου  των 

Χανίων και να δώσει μια αναπτυξιακή προοπτική για το τόπο.    

►   Στον  τομέα  των  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας,  μέσω  της  εταιρείας  με  την 

επωνυμία  «Κρητική  Ενεργειακή  Α.Ε.» αναπτύσσεται  η  δραστηριότητα  στην 

κατασκευή  και  συντήρηση  φωτοβολταϊκών  πάρκων.  Παράλληλα  οργανώνεται  η 

ανάπτυξη και αξιοποίηση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από απορριπτόμενη και 

ανακτόμενη θερμότητα και η προμήθεια -  παραγωγή ενέργειας με χρήση βιομάζας. Η 

εταιρεία  είναι  Μέλος  του Συνδέσμου Φ/Β (ΣΕΦ) ενώ έχει  πιστοποιηθεί  και  με  ISO. 

Μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει ολοκληρώσει την κατασκευή και σύνδεση με το δίκτυο της 

ΔΕΗ 58 φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 4,9 MW. Η δραστηριοποίηση στο 

χώρο  των  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  δίδει  μια  εναλλακτική  προοπτική,  ενώ 

πρόκειται  για  μια  πολύ  σημαντική  επιχειρηματική  κίνηση,  στον  πολλά  υποσχόμενο 

τομέα της πράσινης ανάπτυξης, όπου τα Κρητικά Ακίνητα φιλοδοξούν να καταλάβουν 

μια εξέχουσα θέση σε επίπεδο Περιφέρειας. 

Οι Κρητικές Συμμετοχές, το Venture Capital της τράπεζας, συμμετέχει σήμερα 

στις εξής εταιρείες : 

► «Μεσόγειος Water Α.Ε.» με δραστηριότητα στον τομέα της αφαλάτωσης, μέσω της 

κατασκευής και λειτουργίας εργοστασίου δυναμικότητας 35.000 κυβικών μέτρων την 



ημέρα στην περιοχή της Πάφου στη Κύπρο, με συνολικό κόστος επένδυσης 19,5 εκ. 

ευρώ. Μέσω της δραστηριότητας αυτής αποκτήθηκε σημαντική τεχνογνωσία, η οποία 

μπορεί να αξιοποιηθεί στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, όπου υπάρχουν 

ήδη προτάσεις προς συζήτηση.

► «Prime Energy Α.Ε.»  με αντικείμενο τη δημιουργία επενδυτικού χαρτοφυλακίου 

στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Στο  χαρτοφυλάκιο  της  εταιρείας  περιλαμβάνονται  σήμερα  κατασκευασμένα, 

συνδεδεμένα και λειτουργούντα φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 2,5 MW, στην Κρήτη και 

σε  άλλες  περιοχές  της  Ελλάδας.  Επιπλέον,  υπάρχει  αδειοδοτημένο  και  έτοιμο  για 

κατασκευή πάρκο ισχύος 6,9 MW.

► Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι  διαδικασίες  συμμετοχής  του  Venture Capital  στην 

εταιρεία «ΒΙΟ.ΧΥΜ. Α.Ε.». Στόχος είναι, μέσω του εκσυγχρονισμού της μονάδας, με 

την ανανέωση του υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού και τη μετεγκατάσταση του 

εργοστασίου  σε  νέες  υπερσύγχρονες  εγκαταστάσεις,  να  προβληθούν  και  να 

αναδειχθούν ακόμη περισσότερο τα εξαιρετικά Χανιώτικα προϊόντα, να ξαναζωντανέψει 

η γεωργική παραγωγή εσπεριδοειδών στο Νομό, να αυξηθεί η παραγωγή εξαιρετικής 

ποιότητας φρέσκων χυμών φρούτων, να επεκταθεί  το δίκτυο διανομής,  να καταστεί 

κερδοφόρα η δραστηριότητα κ.ο.κ.

  Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι προχωρούν ευρισκόμενες στο τελικό στάδιο, 

οι διαδικασίες για τη συμμετοχή σε Χανιώτικη επιχείρηση που δραστηριοποιείται  στον 

τομέα παραγωγής προϊόντων ζύμης και κρητικής διατροφής γενικότερα.

Οι  κινήσεις  αυτές αποτελούν  έμπρακτη  επιβεβαίωση  ότι  η  Συνεταιριστική 

Τράπεζα  Χανίων  αποτελεί  ενεργό  μέλος  της  επιχειρηματικότητας  της  Κρήτης, 

στηρίζοντας επιχειρήσεις με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και συμβάλλοντας στην 

ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. 

Κυρίες και κύριοι σύνεδροι,

Η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα δύσκολη και οι αποφάσεις που θα 

λάβουμε  είναι  κρίσιμες  για  τη  μελλοντική  μας  πορεία.  Με  πίστη,  όραμα,  καινοτόμα 

σκέψη  και  δέσμευση  στην  αποστολή  μας  καλούμαστε  να  προσπαθήσουμε  για  τη 

στήριξη  και  την  ανάπτυξη  του  τόπου  μας  σε  συνθήκες  που  θα  μπορούσαν  να 

χαρακτηριστούν  τουλάχιστον  αντίξοες.  Παρόλα  αυτά,  η  θέληση  και  η  δέσμευση 

υπάρχουν.  Θεωρώ ότι  μέσα από τις εργασίες του φετινού Συνεδρίου μας δίδεται  η 

δυνατότητα να συνδυάσουμε τις ιδέες, προτάσεις και τις προσπάθειές μας σε αυτό τον 

κοινό στόχο ανεύρεσης και υλοποίησης δράσεων που θα βελτιώσουν τις προοπτικές 

για τον τόπο μας.




