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Θετική πρωτοβουλία για τη στήριξη ΜΜΕ από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση
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Πειραιάς, 14 Σεπτεμβρίου 2020

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εφαρμόζει την πρόταση του ΒΕΠ για στήριξη των
ΜΜΕ

Ø Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς υπέβαλε τη σχετική πρόταση στις 3 Απριλίου
προς την Περιφέρεια Αττικής, το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων Ελλάδος

Την απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολου Τζιτζικώστα να
προχωρήσει στην οικονομική ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που
επλήγησαν από τον κορωνοϊό με μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση ύψους 150 εκατ. ευρώ,

χαιρετίζει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς.
Ο Πρόεδρος του ΒΕΠ κ. Ανδριανός Μιχάλαρος επισημαίνει ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή
εξέλιξη που υλοποιεί τη σχετική πρόταση που διατύπωσε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς με
σχετική επιστολή που απέστειλε στην Περιφέρεια Αττικής, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
καθώς και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων στις 3 Απριλίου. «Όπως τονίσαμε από τότε και με το
Δελτίο Τύπου που διανεμήθηκε στα ΜΜΕ, δεν πρέπει να χαθεί χρόνος για το επιχειρείν αλλά
απαιτείται ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων
χρηματοοικονομικών εργαλείων με τη μορφή επιδότησης και όχι δανεισμού», τονίζει.
Η διοίκηση του ΒΕΠ εκτιμά πως η απόφαση που έλαβε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ.
Απόστολος Τζιτζικώστας για τη μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση με ποσό από πέντε έως πενήντα
χιλιάδες ευρώ στις επιχειρήσεις θα πρέπει να γίνει παράδειγμα προς αντιγραφή, στη σημερινή
κρίσιμη συγκυρία για την αγορά. Τα χρήματα προέρχονται από αδιάθετους πόρους της Περιφέρειας,
από ευρωπαϊκά κονδύλια χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ή τον Έλληνα
φορολογούμενο.
«Τόσο οι θετικές εξαγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ,
όσο και η προοπτική ανάλογων ενεργειών από τις Περιφέρειες όλης της χώρας θα δώσουν ανάσα
στην αγορά αφού τα χρήματα θα αξιοποιηθούν άμεσα από επιχειρήσεις που επλήγησαν από την
πανδημία», υπογραμμίζει ο Πρόεδρος του ΒΕΠ.
Σημειώνεται ότι από την αρχή της υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από το νέο στέλεχος
κορωνοϊού

“Covid-19”

,

το

Βιοτεχνικό

Επιμελητήριο

Πειραιώς

παρακολουθεί

τις

εξελίξεις,

επικοινωνεί συνεχώς με τις επιχειρήσεις – μέλη του και πραγματοποιεί σε καθημερινή βάση
τηλεδιασκέψεις της Διοικούσας Επιτροπής εκτιμώντας την κατάσταση και διαμορφώνοντας τη θέση
του.

Ø ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Επείγουσα έκκληση ΒΕΠ στον Γ. Πατούλη για τη στήριξη των ΜμΕ
λόγω “Covid-19”
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