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 επικαιρότητα

Ελλάδα
Πολιτική, Κοινωνία, 
Παιδεία, Δικαιοσύνη, 
Διπλωματία... 

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

Οικονομία
Ελλάδα, Κόσμος, 
Επιχειρήσεις, Αγορές... 

Αθλητισμός
Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, 
Βόλεϊ, Στίβος... 

Επιστήμη - Τεχνολογία
Διάστημα, Βιολογία, 
Διαδίκτυο, Περιβάλλον... 

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

Περίπτερο
Πρωτοσέλιδα των 
εφημερίδων

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

 χρηματιστήριο

Γ.Δ. 1.579,38 -0,18%
21/05/2010 15:07:36

Γ.Δείκτης από 22/5/2009

 αναζήτηση

Ειδήσεις Διαδίκτυο  

Αναλυτική αναζήτηση
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Υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων

Απόσυρση διατάξεων «που μπλοκάρουν τις 
επενδύσεις» ζητά ο ΣΒΒΕ

Eurokinissi

Οι διατάξεις είχαν εισαχθεί από το πρώην υπουργείο Ανάπτυξης

Θεσσαλονίκη

Επιστολή διαμαρτυρίας προς την 
υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
Λούκα Κατσέλη, απέστειλε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), διότι, όπως 
αναφέρει, διαπιστώνει «δυσλειτουργίες» στην προσπάθεια 
εφαρμογής διατάξεων, που αφορούν στην υλοποίηση 
επιχειρηματικών σχεδίων μέσω του αναπτυξιακού νόμου.

Στην επιστολή του ο ΣΒΒΕ υποστηρίζει πως έχει γίνει 
αποδέκτης έντονων παραπόνων από επιχειρήσεις - μέλη 
του, οι οποίες αναφέρουν πως πολλά επιχειρηματικά σχέδια 
έχουν παγώσει εξαιτίας της αλλαγής του τρόπου καταβολής 
των επιχορηγήσεων για ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων. 
Κυρίως, όμως, το θέμα αφορά στα πολυετή επιχειρηματικά 
σχέδια και στις ειδικές επενδύσεις.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ΣΒΒΕ αναφέρει τη 
διάταξη 1429/ΦΕΚ 1301/τεύχος Β’/26.07.2007, του πρώην 
υπουργείου Ανάπτυξης, που ενεργοποιήθηκε πρόσφατα και 
η οποία - σύμφωνα με το Σύνδεσμο - «μπλοκάρει τις 
επενδύσεις», διότι είναι ανεφάρμοστη. Ζητά, μάλιστα, την 
άμεση άρση της ισχύος της και προτείνει να επανέλθει το 
καθεστώς καταβολής των επιχορηγήσεων που ίσχυε πριν 
από το 2007.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οικονομία: Περισσότερες ειδήσεις

Βουλευτικές Εκλογές 2009 

 τελευταία νέα

15:23

Κονσεϊσάο και Βρύζας 
στην Πορτογαλία για 
Ζόρζε Κόστα

15:00

Θα τηρηθούν οι όροι της 
συμφωνίας με τον ΟΛΠ
διαβεβαίωσε ο επικεφαλής 
της Cosco

14:56

Εντός του έτους φτάνει 
στην αμερικανική 
τηλεόραση το Google TV

Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η

  ψηφίστε

Πρέπει να υπάρξει 
στενότερη και 
αυστηρότερη επιτήρηση 
των εθνικών οικονομιών 
των χωρών της 
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