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Τιµές Μετοχών :
Ανακοινώσεις Χ.Α.
Κλείσιµο Μετοχών
Παράγωγα
Αµοιβαία Κεφάλαια
Συνάλλαγµα
Προφίλ Εταιριών
Τραπεζικά Προϊόντα

αναζήτηση:

ΑΒΑΞ 1,77(-0,56 %) ΑΓΡΑΣ 1,12(0,00 %) ΑΙΟΛΚ 1,61(-9,55 %
English V

∆ευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009
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Συνάντηση υφ. Οικονοµικών Ν.Λέγκα µε διοικήσεις
βιοµηχανικών συνδέσµων Β.Ελλάδας

Γ. ∆είκ

Μεγαλύτερη πίστωση χρόνου, τόσο για την καταβολή δόσεων δανείων, όσο και
για τις περιόδους χάριτος, ζήτησε ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος
(ΣΒΒΕ) για όσες επιχειρήσεις έχουν υπαχθεί στις ευνοϊκές ρυθµίσεις 11
υπουργικών αποφάσεων, περί παροχής εγγύησης του δηµοσίου για υφιστάµενα
δάνεια και για νέα κεφάλαια κίνησης στις παραµεθόριες περιοχές. Παράλληλα,
επεσήµανε την ανάγκη παράτασης προθεσµιών για την υποβολή και νέων
αιτήσεων χρηµατοδότησης.
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Τα αιτήµατα ετέθησαν στη διάρκεια συνάντησης, που πραγµατοποιήθηκε χτες,
στην Αθήνα, µεταξύ της διοίκησης του ΣΒΒΕ και άλλων βιοµηχανικών
συνδέσµων και του υφυπουργού Οικονοµικών, Νίκου Λέγκα.
Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Συνδέσµου, Γιάννης Σταύρου, πρότεινε να
δοθεί παράταση στις καταβολές των δόσεων και να επιµηκυνθούν οι περίοδοι
χάριτος, "προκειµένου οι επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν στις υπόλοιπες
υποχρεώσεις τους και να ξεπεράσουν την εξωγενή και µη προβλέψιµη βαθιά
οικονοµική κρίση, που ήταν αδύνατο να προβλεφθεί στις µελέτες βιωσιµότητας
που υπέβαλαν κατά την υπαγωγή τους".
Με στόχο να προληφθεί η δηµιουργία φθινουσών περιοχών λόγω της κρίσης, ο
ίδιος ζήτησε να δοθεί παράταση -µέχρι 30/06/2009- για την υποβολή νέων
αιτήσεων από επιχειρήσεις, που -για οποιοδήποτε λόγο- δεν υπέβαλαν µέχρι
31/12/2006 την προβλεπόµενη από τις υπουργικές αποφάσεις αίτηση.
Τόνισε, επίσης, ότι πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόµενο έκδοσης αντίστοιχων
Υπουργικών Αποφάσεων και για άλλους νοµούς, που θα παρουσιάσουν
χαρακτηριστικά φθινουσών περιοχών στην τρέχουσα δύσκολη οικονοµική
συγκυρία.
Από την πλευρά του, ο κ.Λέγκας δεσµεύτηκε να εξετάσει τα ζητήµατα αυτά,
στο πλαίσιο των περιορισµών και των δυνατοτήτων του δικαίου ανταγωνισµού,
αλλά και του προγράµµατος σταθεροποίησης, που η Ελλάδα υποχρεούται να
τηρήσει.
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Στη συνάντηση συµµετείχαν και οι πρόεδροι των Συνδέσµων Βιοµηχανιών
Ροδόπης, Γ. Νικολαΐδης, Ξάνθης, Β. Σκαρλάτος και Φλώρινας, Λ. Μητακάκης.
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