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Ικανοποίηση βιοµηχάνων για τις δόσεις δανείων µε εγγύηση 
του ∆ηµοσίου  

Τονωτική ένεση για τις επιχειρήσεις 11 νοµών αποτελεί η υπουργική απόφαση για διετή 
παράταση των προθεσµιών καταβολής δόσεων δανείων, που έχουν συναφθεί στο 
βορειοελλαδικό τόξο µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου, όπως προκύπτει από σηµερινή 
ανακοίνωση του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Β.Ελλάδος (ΣΒΒΕ). 

Με επιστολή της διοίκησης προς τον υφυπουργό Οικονοµίας, Νίκο Λέγκα, ο ΣΒΒΕ εκφράζει 
την ικανοποίησή του για τη σχετική υπουργική απόφαση, η οποία αφορά τις επιχειρήσεις µε 
έδρα τους νοµούς Εβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Σερρών, ∆ράµας, Κιλκίς, Πέλλας, 
Ηµαθίας, Καστοριάς και Φλώρινας. 

Σύµφωνα µε τον ΣΒΒΕ, «στο πλαίσιο αλλεπάλληλων συναντήσεων µε την ηγεσία του 
υπουργείου, η διοίκηση του Συνδέσµου συνεργάστηκε µε τον κ.Λέγκα, ο οποίος κατανόησε 
εξαρχής το πρόβληµα και την κρισιµότητα του για τη βιωσιµότητα πολλών µεταποιητικών 
επιχειρήσεων». 

Ωστόσο, η διοίκηση διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις, αφού «η απόφαση επιδέχεται 
βελτιώσεων». Σύµφωνα µε τον ΣΒΒΕ, βελτιώσεις πρέπει να γίνουν κυρίως όσον αφορά στο 
θέµα της σύναψης νέων δανειακών συµβάσεων, «διότι ενδέχεται οι τράπεζες να 
εκµεταλλευτούν τη σχετική διάταξη και να µεταβάλλουν, προς τα επάνω, τα επιτόκια 
δανεισµού». 

www.kathimerini.gr µε πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ  

    Τελευταία Νέα κατηγοριών 

   Πολιτική
- Μπακογιάννη: "Ανάγκη η ισχυρή κυβέρνηση" 
- Αλ. Παπαδόπουλος: "∆εν θα θέσω υποψηφιότητα" 

   Οικονοµία
- Εγκύκλιος του ΥΠΕΧΩ∆Ε για τους ηµιυπαίθριους
- Τουριστική αύξηση σε Ζάκυνθο

   Επιχειρήσεις
- SingularLogic: Στο 87,25% η συµµετοχή της MIG 
- Μπουτάρης: Παύση διαπραγµάτευσης µετοχών από 9/9

   ∆ιεθνής Οικονοµία
- ΗΠΑ: Αύξηση 50% στις πωλήσεις όπλων
- Προς σταθερά επίπεδα παραγωγής πετρελαίου οδεύει ο ΟΠΕΚ 

   Ελλάδα
- Απόπειρα ληστείας µε δραµατική εξέλιξη στο Μεγάλο Πεύκο
- Επιτυχηµένη η λειτουργία του Ιατρείου ∆ιακοπής Καπνίσµατος στις φυλακές 
Κασσαβέτ

   Κόσµος
- Αφγανιστάν: Νέα στοιχεία γύρω από τις απώλειες της νατοϊκής επιδροµής
- Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν

   Πολιτισµός
- Όλη η δισκογραφία των Beatles ψηφιακά επεξεργασµένη
- Ο Ούγκο Τσάβες στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Βενετίας 
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