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   Αναβλήθηκε η συνάντηση μεταξύ Προέδρου της Δημοκρατίας και Στουρνάρα, τη Δευτέρα, λόγω συνάντησης του υπουργού Οικονομικών με την τρόικα

ΑΘΗΝΑ 16°C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16°C από freemeteo.com Δευτέρα 15 Απριλίου 2013 , Κρήσκεντος, ... ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  

email εκτύπωση   

ΣΒΒΕ: «Να εξαιρεθούν από το
"κούρεμα" οι ελληνικές επιχειρήσεις
στην Κύπρο»
Υπόμνημα του Συνδέσμου στον Γιάννη Στουρνάρα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  29/03/2013 14:37

 

Την άμεση εξαίρεση από το «κούρεμα» των λογαριασμών όψεως ελληνικών επιχειρήσεων

με έδρα την Κύπρο, ζητά η διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

(ΣΒΒΕ), με επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα.

Συγκεκριμένα, ζητεί άμεση κυβερνητική παρέμβαση προς τα μέλη του Eurogroup, ώστε να

αποφασιστεί ταχύτατα και ρητά η εξαίρεση των συγκεκριμένων λογαριασμών, κατά το

πρότυπο των όσων έγιναν για το κυπριακό δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής

αυτοδιοίκησης και τα κυπριακά πανεπιστήμια.

Σε αντίθετη περίπτωση, επισημαίνεται στην επιστολή, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις

οδηγούνται με βεβαιότητα σε συρρίκνωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και σε

μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους στην Κύπρο, ενώ τίθεται εν αμφιβόλω και η

ίδια η βιωσιμότητά τους.

«Επιπλέον, είναι σαφές ότι οι μητρικές επιχειρήσεις, με έδρα την Ελλάδα, θα υποστούν

ομοίως σημαντικό πλήγμα, τόσο στο πεδίο της ήδη απομειωμένης ρευστότητάς τους, όσο και

σε εκείνο της εξαγωγικής τους δραστηριότητας», υπογραμμίζεται στην επιστολή.

ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΑ

Επικαιρότητα

Αγορές

Επιχειρήσεις

Διεθνή

παιδεία  βιβλία  υγεία + fitness  media  περιβάλλον  ταξίδι  αλληλεγγύη  οδηγώ  εικόνες  store

BHMagazino  BHMAgourmet  BHMAdeco  BHMAdonna  BHMAmen  φλας  comedy  BHMA FM

 

 ΕΙΣΟΔΟΣ  

Οικονομία- Κρυφοί φόροι για τους 18άρηδες
με τη δήλωση του 2013  14/04/2013 05:45

Οικονομία- Πως θα γίνουν οι ρυθμίσεις για τις
ληξιπρόθεσμες οφειλές  08:24

1

Οικονομία- Μέτοχοι, επενδυτές και καταθέτες
θα σώζουν τις τράπεζες  13/04/2013 12:18

14

Οικονομία- Κύπρος: Πρώτα η έρευνα για το
βρόμικο χρήμα και μετά η δόση  13/04/2013

12:00

6

Οικονομία- Εφυγε η τρόικα - έρχεται η δόση 
πριν 59'

1

Οικονομία- Αύξηση μέχρι και 20% στον
τουρισμό, εκτιμά ο γγ του ΕΟΤ  14/04/2013

14:56

4
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Οικονομία περισσότερες ειδήσεις

email εκτύπωση   

Γράψτε το σχόλιό σας*
(έως 700 χαρακτήρες)

Τίτλος σχολίου *

E-mail *

Όνομα που θα εμφανιστεί
στο σχόλιό σας

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά

Panikkos απάντηση 0 0

Κατά τη διοίκηση του ΣΒΒΕ, η συγκεκριμένη απόφαση για το κούρεμα των λογαριασμών,

εκτός από ακατανόητη και μοναδική στα παγκόσμια χρονικά, είναι απολύτως άδικη για τις

ελληνικές επιχειρήσεις, που πραγματοποιούν σημαντικές εξαγωγές στην Κύπρο.

Σχόλια αναγνωστών (2)

ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Επιθυμίες Κουπόνια
Εκτύπωσε Τώρα απο τις Επιθυμίες Κουπόνια συνολικής Αξίας 170€!
www.epithimies.gr/Coupons

Διατροφή MediΠρίνου
Έξυπνες συμβουλές από τους ειδικούς των MediΠρίνου για γρήγορη δίαιτα!
www.mediprinou.gr

Νυφικά Χτενίσματα
Μπείτε Στο xo.gr - Τα Πάντα Για Την Ομορφότερη Μέρα της Ζωής Σας!
www.xo.gr/Wedding

Ενίσχυση Μεταβολισμού
Ανακάλυψε απολαυστικά ροφήματα που κάνουν το μεταβολισμό σου να τρέχει
www.deligios.com

Μεταφορές online
Δωρεάν προσφορές μετακομίσεων, συγκρίνετε τιμές από μεταφορικές
www.metafores-online.gr

σχόλια (2)

 

 

απομένουν 700 χαρακτήρες

 

Αποστολή μηνύματος  Καθαρισμός

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το

ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την

γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι

γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπ ίζονται.

 
Να γινει συμφωνία  | 30/03/2013 08:24

Οταν η ελλαδα αναλάβει τα 4,5 δις που έχασαν οι κυπριακές τράπεζες απο το κουρεμα ομολόγων
στην ελλαδα και τα 5,5 δις που διοχετευτηκαν απο τον ELA,στις κυπριακές τράπεζες στην
ελλαδα,τοτε να εξαιρεθούν απο το κουρεμα οι καταθέσεις ελληνικών επειχηρησεων στην
κυπρο.βοηθατε μας για να σας βοηθήσουμε.

 

 
ΑΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ;  | 29/03/2013 16:16

Οικονομία

 

vimafinance  Ανοδικό άνοιγμα στο
Χρηματιστήριο Αθηνών
http://bit.ly/ZvvYjZ

 

tovima  Αυστηρές θα είναι από
σήμερα, Δευτέρα, οι κυρώσεις για
τους οδηγούς που κυκλοφορούν με
ανασφάλιστα οχήματα

Ανοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών  πριν 2'

Ολοκληρώνεται η ανακεφαλαιοποίηση για τις
Εθνική, Alpha, Εurobank και Πειραιώς  πριν 18'

Εφυγε η τρόικα - έρχεται η δόση   10:48

Στουρνάρας: Υπάρχει συμφωνία με την τρόικα 
10:25

Μεγάλα τα πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες
ανασφάλιστων ΙΧ  09:23

Κ.Χατζηδάκης: Την ερχόμενη εβδομάδα η
επανεκκίνηση των μεγάλων έργων  09:01

Κύπρος: Απορρίπτει τις κατηγορίες για
«ξέπλυμα» χρήματος  08:40

Πως θα γίνουν οι ρυθμίσεις για τις
ληξιπρόθεσμες οφειλές  08:24

Αμοιβαία Κεφάλαια: Εβδομαδιαίες τιμές
κλεισίματος (8 - 12 Απριλίου 2013)  07:38

Αύξηση μέχρι και 20% στον τουρισμό, εκτιμά ο
γγ του ΕΟΤ  14/04/2013 14:56

Μαργαρίτης Σχοινάς: Ο κατάσκοπος που
έρχεται... από την Ελλάδα   14/04/2013 05:45

Η Coca-Cola μπαίνει σε τρία χρηματιστήρια 
14/04/2013 05:45

Οικονομία τελευταίες ειδήσεις

Πως κρίνετε την απόφαση των πολιτικών
αρχηγών που στηρίζουν την κυβέρνηση
Σαμαρά για τις απομακρύνσεις υπαλλήλων
του Δημόσιου Τομέα

Σωστές

Λάθος

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ
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