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ΑΘΗΝΑ  20°C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  19°C από metereologos.gr Πέμπτη 15 Μαΐου 2014

email εκτύπωση   

Ο ΣΒΒΕ ζητά από την ΕΕ ενίσχυση
των επιχειρήσεων Μακεδονίας -
Θράκης
Προτείνει συγκεκριμένα μέτρα και αναπτυξιακά κίνητρα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  13/05/2014 20:31

 

Την άμεση υποβολή αιτήματος στην Ευρωπαική Ενωση για την χορήγηση συγκεκριμένων

ενισχύσεις στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ζήτησε

σε συνεδρίαση της Τρίτης το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου

Ελλάδος (ΣΒΒΕ) παρουσία του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας κ. Γιώργου Στεργίου.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΒΒΕ - στη συνεδρίαση του οποίου πήραν μέρος

εκπρόσωποι βιομηχανικών επιχειρήσεων της περιοχής - διαπίστωσε τη δεινή θέση στην

οποία έχει βρεθεί η βιομηχανία στην περιοχή εξαιτίας της ανυπαρξίας έμπρακτων μέτρων

 υποστήριξής της τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης.  

Για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων με έδρα την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και

Θράκης, πρότεινε η Κυβέρνηση, όπως έχει το δικαίωμα και όπως προβλέπεται ρητά στη

συνθήκη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Κοινοτικό καθεστώς των επιτρεπομένων

ενισχύσεων για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και περιφέρειες, να υποβάλλει άμεσα

τεκμηριωμένα αιτήματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή συγκεκριμένων

ενισχύσεων για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΑ

Επικαιρότητα

Αγορές

Επιχειρήσεις

Διεθνή

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  

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

BHMagazino  BHMAgourmet  BHMAdeco  BHMAdonna  BHMAmen  BHMA FM

 

 ΕΙΣΟΔΟΣ  

Οικονομία- Ο Τ. Γκάιτνερ για το σχέδιο
Σόιμπλε για την έξοδο της Ελλάδας από το
ευρώ  14/05/2014 12:02

53

Οικονομία- Ερχεται διεύρυνση κριτηρίων για
το μέρισμα  14/05/2014 06:00

15

Οικονομία- Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για
τους υδρογονάνθρακες  14/05/2014 14:44

14

Οικονομία- Αφιέρωμα για τις Κυκλάδες στην
Κίνα  14/05/2014 06:00

Οικονομία- Παγκόσμια Τράπεζα: Ακριβότερη
χώρα του κόσμου η Ελβετία  14/05/2014 08:16

Οικονομία- Στρατηγική συμφωνία μεταξύ MIG
και Πειραιώς  14/05/2014 19:04
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Οικονομία περισσότερες ειδήσεις

email εκτύπωση   

Τίτλος σχολίου *

Γράψτε το σχόλιό σας*
(έως 700 χαρακτήρες)

Πρότεινε συγκεκριμένα:

- Τη θεσμοθέτηση ειδικών μέτρων ενίσχυσης της απασχόλησης, όπως για παράδειγμα η

επιχορήγηση του μισθολογικού κόστους, για την υποβοήθηση της βιωσιμότητας των

παραμεθόριων επιχειρήσεων και για την ουσιαστική ενίσχυση της απασχόλησης στην

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

- Την επιδότηση του επιτοκίου για δάνεια κεφαλαίου κίνησης, σε μια εποχή όπου το

κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων στη χώρα βρίσκεται στα ύψη. Ο ΣΒΒΕ πιστεύει ότι

ένα τέτοιο μέτρο μπορεί να αποτελέσει έμμεση ενίσχυση του υψηλότατου μεταφορικού

κόστους που επιβαρύνει σήμερα υπέρμετρα τις επιχειρήσεις της περιοχής. Έτσι, η

μεταποιητική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιφέρεια μπορεί να γίνει

ανταγωνιστικότερη και να «ξαναδεί» και πάλι μεγάλες αγορές, όπως αυτές της Αθήνα και

της Θεσσαλονίκης.

- Τη θεσμοθέτηση ειδικών αναπτυξιακών κινήτρων και συγκεκριμένα υψηλών ποσοστών

επιχορήγησης, για την υλοποίηση επενδύσεων από μεταποιητικές επιχειρήσεις με έδρα

την παραμεθόρια περιοχή. Σε μια εποχή όπου κεντρικό ζητούμενο είναι η διατήρηση της

κοινωνικής συνοχής στην ελληνική περιφέρεια, η συμπερίληψη ενός τέτοιου μέτρου

πολιτικής στο επόμενο ΕΣΠΑ για το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος αποτελεί

βασική προϋπόθεση επιβίωσης των τοπικών επιχειρήσεων.

Και την υλοποίηση έργων υποδομής, όπως είναι η δημιουργία διαμετακομιστικού κέντρου

στην περιοχή, η εκβάθυνση του λιμένα της Αλεξανδρούπολης, η νέα χάραξη του

σιδηροδρομικού δικτύου, η επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών στα λιμάνια

της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας και η βελτίωση των υποδομών στις βιομηχανικές

περιοχές.

Σχόλια αναγνωστών (0)

Ads by Google

Sky Express Airlines
Πετάμε σε 20 προορισμούς εσωτερικού Πληροφορίες & Online κρατήσεις
www.skyexpress.gr

Αντλίες Θερμότητας ROTEX
Βραβείο Καινοτομίας, Τεχνολογίας & Σχεδιασμού
www.tempa.gr

Ψάχνεις Τρακτέρ;
Βρες Τρακτέρ στην οθόνη του υπολογιστή σου!
www.xo.gr

Άμεση λεύκανση δοντιών
Αστραφτερό χαμόγελο σε χρόνο ρεκόρ χωρίς να ξοδέψεις μία περιουσία.Δες
elenadimi.wordpress.com

Αντλίες Θερμότητας
Απαλλαγείτε απ΄το Πετρέλαιο ZEON.ΟΕ Αντλίες θερμότητας - Ηλιοθερμία
www.zeon.com.gr
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απομένουν 700 χαρακτήρες

 
Αποστολή μηνύματος  Καθαρισμός

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

Οικονομία

 

vimafinance  Αυξήθηκε κατά 0,2% το
ΑΕΠ της Ευρωζώνης το α' τρίμηνο
2014
http://bit.ly/1qFgFZy

 

tovima  Πορείες σε Αθήνα-
Θεσσαλονίκη για την έκρηξη στο
τουρκικό ορυχείο

Γραφτείτε για να δείτε τι αρέσει

στους φίλους σας.
Μου αρέσει!

ΕΑΑ:Να παραταθεί η υποβολή συγκεντρωτικών
καταστάσεων  πριν 10'

Αυξήθηκε κατά 0,2% το ΑΕΠ της Ευρωζώνης το
α' τρίμηνο 2014  πριν 33'

Η Ελλάδα εμφάνισε το υψηλότερο ποσοστό
αποπληθωρισμού στην ΕΕ   πριν 46'

Πτώση άνω του 2% στο Χρηματιστήριο Αθηνών
την Πέμπτη  12:29

Νέες καταγγελίες ΣΥΡΙΖΑ κατά ΥΠΟΙΚ για την
αύξηση κεφαλαίου της ΕΤΕ   12:19

Στο 1,1% η ύφεση το α΄τρίμηνο του 2014 -
«Φτάσαμε στο τέλος μετά από 6 χρόνια» λένε
στο υπουργείο Οικονομικών  12:14

Η ΕΚΤ αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις
για τον πληθωρισμό  11:56

Στα 170 εκατ. ευρώ oι ακάλυπτες επιταγές στο
α' τετράμηνο 2014  11:19

Αύξηση πωλήσεων 25,3% για την Intralot το
πρώτο τρίμηνο  10:11

Ξεπέρασε τις προσδοκίες η ανάπτυξη της
γερμανικής οικονομίας   09:32

Ρυθμό ανάπτυξης 1,5% της ιαπωνικής
οικονομίας για το α' τρίμηνο 2014  08:50

Μειώνονται οι επικουρικές συντάξεις από τον
Ιούλιο   08:47

Οικονομία τελευταίες ειδήσεις

Πόσο πιστεύετε ότι το αποτέλεσμα του Α
γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών θα
επηρεάσει αυτό των ευρωεκλογών
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