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 επικαιρότητα

Ελλάδα 
Πολιτική, Κοινωνία, 
Παιδεία, ∆ικαιοσύνη, 
∆ιπλωµατία... 

Κόσµος 
Ευρώπη, Αµερική, Ασία, 
Αφρική, Μ.Ανατολή... 

Οικονοµία 
Ελλάδα, Κόσµος, 
Επιχειρήσεις, Αγορές... 

Αθλητισµός 
Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, 
Βόλεϊ, Στίβος... 

Επιστήµη - Τεχνολογία 
∆ιάστηµα, Βιολογία, 
∆ιαδίκτυο, Περιβάλλον... 

Πολιτισµός 
Σινεµά, Θέατρο, Μουσική, 
Εκδηλώσεις, ΥΠΠΟ... 

Περίπτερο 
Πρωτοσέλιδα των 
εφηµερίδων

Καιρός 
Αθήνα, Ελλάδα, Ευρώπη, 
Αµερική, Ασία...

 χρηµατιστήριο
Γ.∆. 2.472,22 +0,24% 
01/09/2009 14:07:39 

Γ.∆είκτης από 1/9/2008 

 αναζήτηση

  

Ειδήσεις ∆ιαδίκτυο nmlkji nmlkj

Αναλυτική αναζήτηση

∆ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η

 οι απόψεις σας 
24/8/2009 15:41 
Συνεχίζουν το 
καταστροφικό έργο τους 
τα πύρινα µέτωπα στην 
Αττική

24/8/2009 18:41 
Πύρινος εφιάλτης σε 

31/08/09 16:03  
Η αγορά σε δοκιµασία 
«Στοχευµένα µέτρα» για τη µεταποίηση ζήτησε ο 
ΣΒΕΕ από τον Κ.Καραµανλή

 
ΑΠΕ 

Αθήνα 

Με το προεδρείο του Συνδέσµου 
Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος 
συναντήθηκε την ∆ευτέρα ο 
Κ.Καραµανλής στο Μέγαρο 
Μαξίµου, στο πλαίσιο των 
επαφών του πρωθυπουργού µε παραγωγικούς φορείς εν 
όψει της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 

Μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ Ν.Πέντζος είπε 
ότι παρουσίασαν στον πρωθυπουργό τα «πολύ σοβαρά και 
πολλά» προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις, 
όπως η µείωση τζίρου και της κερδοφορίας, η στασιµότητα 
στις επενδύσεις, η µείωση στην παραγωγή και στην 
κατανάλωση. 

Το προεδρείο του ΣΒΒΕ ζήτησε από τον πρωθυπουργό 
«στοχευµένα µέτρα» για τη στήριξη της µεταποίησης, η 
οποια βοηθά σηµαντικά την οικονοµία της χώρας, µε 
διατήρηση των θέσεων εργασίας και την κοινωνική συνοχή. 

Ερωτηθείς για την «ιδέα» περί συγκυβέρνησης µεταξύ Νέας 
∆ηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας 
ότι δεν θα ήθελε να κάνει κάποιο σχόλιο, ωστόσο, τόνισε 
ότι «πρέπει να υπάρξει συναίνεση γενικότερα. Να φύγουµε 
από τα προβλήµατα, να γίνουν οι µεταρρυθµίσεις όσο πιο 
σύντοµα γίνεται, απ' όλους τους φορείς». 

Ο υπουργός Οικονοµίας Γ.Παπαθανασίου σχολιάζοντας την 
συνάντηση µε τον ΣΒΒΕ δήλωσε: «Αυτό το οποίο νοµίζω 
ότι βγήκε ως συµπέρασµα, είναι ότι όλοι στηρίζουµε και την 
ελληνική µεταποίηση και ιδίως την µεταποίηση στην Βόρεια 

Προηγούµενο άρθρο: 

Νέες συναντήσεις του 
πρωθυπουργού µε 
παραγωγικούς φορείς 
ενόψει ∆ΕΘ (31/8/2009)
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Πόρτο Γερµενό και 
Κάρυστο, βελτιωµένη η 
εικόνα στην Αττική

 

 ειδικά νέα 

Εκδηλώσεις 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα...

Αυτοκίνητο 
Παρουσιάσεις, ∆οκιµές, 
Αγωνιστικά Θέµατα, 
Εκθέσεις ...

Υγεία 
Πολιτική υγείας, 
επιστηµονικές εξελίξεις, 
περιβάλλον - διατροφή

Εκπαίδευση 
Ειδήσεις από το χώρο της 
Παιδείας

 

 

ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ
 

Καλέστε στο 210 7482987
 

για να συζητήσουµε την κατασκευή & προβολή της 
ιστοσελίδας σας. 
www.dreamweaver.gr 

europarl.europa.eu

 

Paused Active 
europarl.europa.eu 

45% Οικονοµία Ρεύµατος

 

Για τα σπίτια,γραφεία,επιχειρήσεις Κερδίστε εκατοντάδες ευρώ 
µόνο εδώ 
www.energyeconomy.gr 

Στέλεχος Πωλήσεων

 

Θέλετε να µάθετε τις Τεχνικές Πωλήσεων; Ενηµερωθείτε! 
www.MasterD.gr 

Συν. Ξένου Συναλλάγµατος

 

∆ώρο ∆οκ. Υποστ. 24/7. Ξεκιν. Τώρα! ∆ώρο €20 – Χωρίς 
Προκαταβολή 
www.10pips.gr 

 
  

Ελλάδα, σε µια παραµεθόριο περιοχή η οποία έχει ιδιαίτερη 
σηµασία. Στηρίζουµε τις προσπάθειες που γίνονται στον 
τοµέα αυτό και δεσµευτήκαµε να κάνουµε ό,τι είναι 
δυνατόν προκειµένου, στα πλαίσια των δυνατοτήτων της 
οικονοµίας, να ενισχύσουµε ακόµα παραπάνω και τη Βόρεια 
Ελλάδα και τη µεταποίηση της περιοχής».  

Newsroom ∆ΟΛ 

 
Οικονοµία: Περισσότερες ειδήσεις

«καυτού 
φθινοπώρο
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∆ιαπιστώσ
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τιµές στις 
υπηρεσίες
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