ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΕ
30/06/2006 ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΝΕΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Την Πέµπτη 19 Φεβρουαρίου 2009, πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα συνάντηση
µελών της ∆ιοίκησης του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος µε τον
Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Ν. Λέγκα, κατά την οποία συζητήθηκαν τα θέµατα που
αφορούν στις Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών
για την παροχή της εγγύησης του ελληνικού δηµοσίου στα υφιστάµενα µε 30/06/2006
δάνεια καθώς και σε νέα κεφάλαια κίνησης των επιχειρήσεων των παραµεθόριων
περιοχών της χώρας.
Κατά τη συνάντηση επισηµάνθηκε το γεγονός ότι οι αδυναµίες που παρουσιάζει στην
παρούσα φάση το τραπεζικό σύστηµα καθιστούν τις ανάγκες των επιχειρήσεων που
έχουν υπαχθεί στις Υπουργικές Αποφάσεις οριακές για τη βιωσιµότητα τους.
Ο Σύνδεσµος πρότεινε να ληφθεί µέριµνα και να δοθεί παράταση στις καταβολές των
δόσεων και επιµήκυνση της περιόδου 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 στις σχετικές
Υπουργικές Αποφάσεις τα προηγούµενα χρόνια.
Με σκοπό να προληφθεί η δηµιουργία φθινουσών περιοχών λόγω της κρίσης
ζητήθηκε να δοθεί παράταση µέχρι 30/06/2009, για την υποβολή νέων αιτήσεων για
τις επιχειρήσεις που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν υπέβαλαν µέχρι 31/12/2006 την
απαιτούµενη αίτηση που προέβλεπαν οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.
Και επίσης, να εξετασθεί το ενδεχόµενο έκδοσης αντίστοιχων Υπουργικών
Αποφάσεων και για άλλους νοµούς που θα παρουσιάσουν χαρακτηριστικά
φθινουσών περιοχών στην τρέχουσα δύσκολη οικονοµική συγκυρία.
Ο Υφυπουργός κ. Λέγκας ανέφερε ότι θα εξετάσει τα ζητήµατα αυτά στο πλαίσιο των
περιορισµών και των δυνατοτήτων που παρέχει το δίκαιο ανταγωνισµού και το
πρόγραµµα σταθερότητας και ανάπτυξης.
Στη συνάντηση παρευρέθησαν ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βιοτεχνιών Ν. Ροδόπης κ. Γ. Νικολαΐδης, ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών
Ξάνθης κ. Β. Σκαρλάτος, ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Φλώρινας κ. Λ.
Μητακάκης και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου
Ελλάδος κ. Γ. Σταύρου.

