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Με ην παξόλ δεκνζηνπνηείηαη ε απάληεζε ηεο εηαηξίαο «ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ 

Α.Β.Δ.Δ.» ζε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο «ΣΟ ΒΗΜΑ ΣΗ ΚΤΡΙΑΚΗ» ηεο 02.11.2008. 

Μεηαμύ άιισλ, αλαθέξνληαη πιεξνθνξίεο από «ηξαπεδηθέο πεγέο» ηηο νπνίεο ε εηαηξία 

δηαςεύδεη σο αλαιεζείο θαη αζηήξηθηεο. Δηδηθόηεξα γίλεηαη αλαθνξά ζε εηθνληθά ηηκνιόγηα, ε 

νπνία δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. εκεηώλνπκε όηη ε εηαηξία έρεη ειεγρζεί 

θνξνινγηθά κέρξη θαη ηελ 31/12/2006 θαη όηη δελ ηεο έρεη θαηαινγηζηεί θακία θνξνινγηθή 

παξάβαζε από νπνηαδήπνηε ειεγθηηθή αξρή από 01/01/2007 κέρξη θαη ζήκεξα. Δπίζεο, 

ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά πεξί απνζεκάησλ, δειώλνπκε όηη πνηέ ε εηαηξία καο δελ πξνέβε ζε 

καδηθέο πσιήζεηο γηα ιόγνπο ξεπζηόηεηαο. Παξά ηε δπζρεξή νηθνλνκηθή ζέζε ζηελ νπνία 

βξέζεθε ε εηαηξία καο πξόζθαηα, ηα απνζέκαηά ηεο δηαηεξνύληαη θαη είλαη επαξθή θαη ηθαλά 

λα θαιύςνπλ πιήξσο ην πξόγξακκα πσιήζεώλ ηεο γηα ην έηνο 2009 θαη γηα ην πξώην 

εμάκελν ηνπ 2010, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα εμαζθαιηζηεί ε νκαιή ηξνθνδνζία ησλ 

κνλάδσλ ηεο.  

 

Τπελζπκίδνπκε όηη αηηία ηεο θξίζεο είλαη όηη, ελώ είρε δξνκνινγεζεί ζύλαςε θνηλνπξαθηηθνύ 

Γαλείνπ ύςνπο 18 εθαηνκκπξίσλ επξώ, αηθληδίσο θαη αλαηηηνινγήησο νη ηξάπεδεο αξλήζεθαλ 

ηελ πινπνίεζή ηνπ όπσο νξζά επηζεκαίλεηαη ζην δεκνζίεπκα.  

 

Πξνζζέησο, ηαπηόρξνλα κε ηελ σο άλσ ελέξγεηα, νη ηξάπεδεο δήηεζαλ πξόζζεηεο εγγπήζεηο 

θαη επηζηξνθή δαλείσλ ζπλνιηθνύ ύςνπο άλσ ησλ 5 εθαηνκκπξίσλ επξώ νδεγώληαο ηελ 

εηαηξεία ζε νηθνλνκηθή αζθπμία. Η πηζαλή αηηία απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο εύζηνρα θαη 

ππαηληθηηθά εληνπίδεηαη ζην ζρεηηθό δεκνζίεπκα, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη όηη «θάπνηνη 

ππνζηεξίδνπλ όηη αλ βγνπλ από ηε κέζε νη Διιεληθέο Ιρζπνθαιιηέξγεηεο ζα εμηζνξξνπεζεί ε 

πξνζθνξά κε ηε δήηεζε θαη ν θιάδνο ζα πάξεη αλάζα».  

 

Σέινο, ε εηαηξία καο είλαη ζε ζπλερή επαθή θαη ζπλεξγαζία κε ηηο ηξάπεδεο θαη 

ελδηαθεξόκελεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ, κε ζθνπό ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ζπλέρηζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο πξνο όθεινο ησλ κεηόρσλ, ησλ 400 εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ινηπώλ 

ζπλεξγαηώλ ηεο εηαηξίαο.   

Σχολιαζμός δημοζιεύμαηος 

ΔΛΛΗΝΙΚΔ 
ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ ΑΒΔΔ 


