
Δθδήισζε γηα ην Πξόγξακκα «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο Σπλζήθεο» 

 Τν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο , κέινο ηεο 

«Γηαρεηξηζηηθήο Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Γπηηθήο Διιάδνο - Πειν-

πνλλήζνπ - Ηπείξνπ & Ινλίσλ Νήζσλ», εηαίξνο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ Δλδηάκε-

ζνπ Φνξέα Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Δ-

πηρεηξεκαηηθόηεηα», ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 θαη ηεο πινπνίε-

ζεο ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ, θαιεί ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο 

ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ησλ ππεξεζηώλ πνπ δξνπλ ππνζηεξηθηηθά 

ζε απηέο, όπσο παξαθνινπζήζνπλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκ-

καηνο : 

  «ΜΔΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΔΔΣ ΣΥΝΘΗΚΔΣ» 

Σν πνζνζηό ηεο δεκνζίαο ρξεκαηνδόηεζεο (επηρνξήγεζε ) ηνπ πξνγ-

ξάκκαηνο γηα ην Ννκό Αηησιναθαξλαλίαο είλαη 45% θαη αθνξά πθηζηά-

κελεο , λέεο θαη ππό ζύζηαζε επηρεηξήζεηο. Οη επηιέμηκεο ελέξγεηεο είλαη 

νη παξαθάησ : 

• Γηακόξθσζε θηηξίσλ θαη ρώξσλ 

• Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ εμνπιηζκνύ θαη ινγηζκηθνύ (Γαπάλεο ΑΠΔ 

κόλν γηα ηηο λέεο θαη ππό ζύζηαζε επηρεηξήζεηο) 

•Αγνξά ηερλνγλσζίαο 

• Γαπάλεο απαζρόιεζεο πξόζζεηνπ πξνζσπηθνύ - εξγαδνκέλσλ ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε. 

• Aπιεο δαπάλεο. 

 Η Δθδήισζε ζα γίλεη ζηελ πλεδξηαθή Αίζνπζα ηνπ Δπηκειεηεξί-

νπ Αηησιναθαξλαλίαο (Παπαζηξάηνπ 53 & κύξλεο 1, Αγξίλην) 

ζηηο 6 Σεπηεκβξίνπ, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 19:00. 
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Σελίδα 2 

Βηνκεραλία : Αύμεζε ζηηο ηηκέο παξαγσγνύ ηνλ Ινύιην    

 Αύμεζε 6,1% ζεκείσζε ν Γεληθόο Γείθηεο Σηκώλ Παξαγσγνύ ζηε 

Βηνκεραλία (ζύλνιν Δγρώξηαο θαη Δμσηεξηθήο Αγνξάο) ηνλ Ινύιην ζε ζρέ-

ζε κε έλα ρξόλν λσξίηεξα, έλαληη κείσζεο 11,0% πνπ ζεκεηώζεθε θαηά 

ηελ ίδηα ζύγθξηζε ησλ δεηθηώλ ηνπ έηνπο 2009 πξνο ην 2008. ύκθσλα κε 

ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ.), ζε ζύγθξηζε κε ην δείθηε ηνπ 

Ινπλίνπ 2010, ν Γεληθόο Γείθηεο ζεκείσζε πηώζε 1,1%, έλαληη κείσζεο 

0,7% πνπ ζεκεηώζεθε θαηά ηελ αληίζηνηρε ζύγθξηζε ησλ δεηθηώλ ηνπ 

έηνπο 2009.          

 Ο κέζνο Γείθηεο ηνπ δσδεθακήλνπ Απγνύζηνπ 2009- Ινπιίνπ 2010, 

ζε ζύγθξηζε πξνο ηνλ ίδην δείθηε ηνπ δσδεθακήλνπ Απγνύζηνπ 2008- Ινπ-

ιίνπ 2009, παξνπζίαζε αύμεζε 2,9%, έλαληη κείσζεο 2,7% πνπ ζεκεηώζε-

θε θαηά ηε ζύγθξηζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνεγνύκελσλ δσδεθακήλσλ. 

Παξάηαζε πξνζεζκίαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζηo 

πξόγξακκα «Έλδπζε θαη ππόδεζε– Νέεο πξννπηηθέο»  

Παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ 

γηα ην πξόγξακκα «Έλδπζε θαη ππόδεζε– Νέεο πξννπηηθέο» έσο ηε 

Γεπηέξα 27 επηεκβξίνπ, ώξα 14:00 κε ηελ ππ΄αξηζκ. Α.Π. Οηθ.9672/

ΜΜΔ958/19-08-2010 απόθαζε ηεο ππνπξγνύ Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο Λνύθαο Καηζέιε. 

Μέρξη ηνλ Οθηώβξην ζα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί ην Σακείν Δπηρεηξεκα-

ηηθόηεηαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδύζεσλ [ΔΣΔπ], 

κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα κπνξνύλ λα δίλνληαη δάλεηα θαη κηθξνπηζηώζεηο ζε 

κηθξέο θαη κεζαίεο βηώζηκεο επηρεηξήζεηο, αλαθνίλσζε ε ππνπξγόο Οηθνλν-

κίαο, Λνύθα Καηζέιε.         

 Αθόκε, αλέθεξε όηη ηνλ επηέκβξην ζα θαηαηεζεί ζηε Βνπιή γηα ςή-

θηζε θαη ην ζρέδην λόκνπ γηα ηηο εηζπξαθηηθέο εηαηξείεο. 

Τνλ Οθηώβξην ε ιεηηνπξγία ηνπ Τακείνπ Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 



Σελίδα 3 

Να απμήζνπλ ηελ πηζησηηθή επέθηαζε, ππνβάιινληαο ζπγθεθξηκέλα 

ζρέδηα, δεζκεύζεθαλ νη ηξαπεδίηεο έπεηηα από ηελ ζπλάληεζε πνπ είραλ 

ρζεο κε ηνλ δηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΣηΔ), Γ. Πξνβόπνπιν.  

Από ηε κεξηά ηνπ ν Γ. Πξνβόπνπινο έζεζε ζέκα επηηάρπλζεο ηνπ 

λνκνζρεδίνπ επνπηείαο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ. Σόληζε πσο ζηόρνο 

ηνπ είλαη όια λα είλαη έηνηκα γηα λα πεξάζεη ε επνπηεία ζηελ ΣηΔ από 1ε 

Γεθεκβξίνπ.          

 Σέινο ζπκθσλήζεθε θνηλή πξνζπάζεηα από ηα θέληξα εξεπλώλ ησλ 

ηξαπεδώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΣηΔ γηα λα ζπληαρζεί θνηλή κειέηε όζνλ 

αθνξά ηηο πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα ζηαιεί 

ζην εμσηεξηθό. 

 Τξάπεδεο : Γέζκεπζε γηα αύμεζε δαλείσλ ζε                             

επηρεηξήζεηο – λνηθνθπξηά   

Σπλερίζηεθε ηνλ Ινύλην ε ζπξξίθλσζε θαηαζέζεσλ ζηηο ηξάπεδεο  

 πξξίθλσζε γηα έθην ζπλερόκελν κήλα ζεκείσζαλ νη ηξαπεδηθέο 

θαηαζέζεηο ησλ λνηθνθπξηώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηνλ Ινύλην ππνρσξώληαο 

ζηα 216,53 δηζ. επξώ, ζύκθσλα κε ζηνηρεία πνπ έδσζε ρζεο ζηε 

δεκνζηόηεηα ε Σξάπεδα ηεο Διιάδαο.       

 Η κείσζε έλαληη ηνπ Μαΐνπ θηάλεη ηα 3,32 δηζ. επξώ, ελώ από ηηο 

αξρέο ηνπ έηνπο νη θαηαζέζεηο ζε απηή ηελ θαηεγνξία ζεκεηώλνπλ πηώζε 

θαηά 16,3 δηζ. επξώ (ήηνη κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 7%). 

Πξνζδνθία εζόδσλ από ηπρεξά παηρλίδηα   

 Έζνδα 700 εθαη. επξώ ην 2011 από λέεο άδεηεο ηπρεξώλ  παηρληδηώλ 

πξνζδνθά ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, αλνίγνληαο ην δξόκν λνκηκνπνίεζεο 

ηνπ δηαδηθηπαθνύ ζηνηρήκαηνο θαη θαηάξγεζεο ηεο απαγόξεπζεο ησλ ηερλη-

θώλ ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (θξνπηάθηα).     

 Σν ππνπξγείν Οηθνλνκηθώλ έδσζε πξόζθαηα ζε δεκόζηα δηαβνύιεπ-

ζε έλα πιαίζην λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο γηα ηε ξύζκηζε ηεο ειιεληθήο α-

γνξάο ηπρεξώλ παηρληδηώλ. 



Σελίδα 4 

Μέρξη 15 Οθησβξίνπ νη αηηήζεηο γηα ηε ξύζκηζε νθεηιώλ                       
ζην  ΙΚΑ-ΔΤΑΜ 

Μέρξη ηηο 15 Οθησβξίνπ έρνπλ πξνζεζκία νη ελδηαθεξόκελνη εξγν-

δόηεο λα θάλνπλ αίηεζε γηα ζπκκεηνρή ζηε λέα ξύζκηζε γηα ηηο νθεηιέο                   

ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, ε νπνία πξνβιέπεη εθάπαμ ή ηκεκαηηθή από                            

πιεξσκή ρξεώλ κε  έθπησζε ζηα  πξόζζεηα ηέιε . 

 ύκθσλα κε ην ππνπξγείν Δξγαζίαο, ε λέα ξύζκηζε ηζρύεη θαη γηα 

νθεηιέηεο πνπ έρνπλ ήδε ππνβάιεη αίηεζε ή έρνπλ ππαρζεί ζηε ξύζκηζε 

ηκεκαηηθήο εμόθιεζεο νθεηιεηώλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ                     

άξζξνπ 19 ηνπ Ν.3833/10 θαη ηεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο. 

 Ο η  ε ξ γ ν δ ό η ε ο  έ ρ ν π λ  η ε  δ π λ α η ό η ε η α : 

1. Δθάπαμ εμόθιεζεο ησλ ιεμηπξόζεζκσλ απαηηεηώλ εηζθνξώλ κε 

έθπησζε 80% επί ησλ πξόζζεησλ ηειώλ (νίθνζελ θαη απηνηειώλ). 

2. Ρύζκηζε κε ηκεκαηηθή θαηαβνιή ησλ ιεμηπξόζεζκσλ απαηηεηώλ εηζθν-

ξώλ κέρξη 36 κεληαίεο δόζεηο, κε έθπησζε 60% επί ησλ πξόζζεησλ ηειώλ 

(νίθνζελ θαη απηνηειώλ). Σν πνζό ηεο θάζε κεληαίαο δόζεο δελ                        

κ π ν ξ ε ί  λ α  ε ί λ α η  κ η θ ξ ό η ε ξ ν  η σ λ  2 0 0  ε π ξ ώ . 

 Γηα λα ηύρνπλ νη εξγνδόηεο ηεο ξύζκηζεο, ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ 

ζρεηηθή αίηεζε γηα ξύζκηζε ζην αξκόδην ππνθαηάζηεκα ηνπ ΙΚΑ - ΔΣΑΜ, 

κέρξη ηηο 15 Οθησβξίνπ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ύςνπο ηεο ζπλνιηθήο 

νθεηιήο ηνπο, ε νπνία ζα εμνθιεζεί ή ζα ξπζκηζζεί ζην αξκόδην Σακείν 

Δίζπξαμεο Δζόδσλ ή Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο                   

ΙΚΑ - ΔΣΑΜ. 



Σελίδα 5 

 ηα 569.742 άηνκα θζάλνπλ νη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη ζηα κεηξώα 

ηνπ ΟΑΔΓ θαηά ην κήλα Ινύιην. Ο αξηζκόο απηόο παξνπζηάδεη κηθξή 

αύμεζε θαηά 0,52% ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνύκελν κήλα. Οη επηδνηνύκελνη 

άλεξγνη αλέξρνληαη ζε 184.709 άηνκα θαη εκθαλίδνληαη απμεκέλνη θαηά 

4,09% (7.266 άηνκα) ζε ζρέζε κε ηνλ Ινύλην ηνπ 2010. Οη αλαγγειίεο 

πξνζιήςεσλ αλήιζαλ ζε 92.996 θαη είλαη κεησκέλεο θαηά 20,91% ζε 

ζρέζε κε ηνλ πξνεγνύκελν κήλα. Οη απνιύζεηο (θαηαγγειίεο ζπκβάζεσλ 

ανξίζηνπ ρξόλνπ) έθζαζαλ ηηο 27.003, νη ιήμεηο ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ ηηο 35.517 θαη νη νηθεηνζειείο απνρσξήζεηο ηηο 29.417.   

 Ωζηόζν κεγαιύηεξε κείσζε θαηά 26,06% παξνπζηάδεη ην άζξνηζκα 

ησλ απνιύζεσλ (θαηαγγειηώλ ζπκβάζεσλ ανξίζηνπ ρξόλνπ), ησλ ιήμεσλ 

ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη ησλ νηθεηνζειώλ απνρσξήζεσλ. Καηά 

ζπλέπεηα, ζύκθσλα κε ηνλ ΟΑΔΓ, ην ηζνδύγην ησλ θαζαξώλ ξνώλ 

(πξνζιήςεηο κείνλ απνιύζεηο θαη ιήμεηο θαη απνρσξήζεηο) ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο είλαη ζεηηθό κε 1.059 επηπιένλ ζέζεηο εξγαζίαο ην κήλα Ινύιην, 

ελώ επηζεκαίλεηαη όηη ην ζπγθεθξηκέλν ηζνδύγην παξακέλεη ζεηηθό γηα 

πέκπην ζπλερόκελν κήλα. 

ΟΑΔΓ: Μεησκέλεο θαηά 20,91% νη αλαγγειίεο πξνζιήςεσλ   

ΔΛΣΤΑΤ: Σην 12% ην πνζνζηό αλεξγίαο ην Μάην 

 Σν  πνζνζηό αλεξγίαο ην Μάην 2010 αλήιζε ζε 12,0%, έλαληη 8,5% ην 

Μάην 2009 θαη 11,9% ηνλ Απξίιην 2010. Σν ζύλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ 

θαηά ην Μάην 2010 εθηηκάηαη όηη αλήιζε ζε 4.431.326 άηνκα. Οη άλεξγνη 

αλήιζαλ ζε 602.185 άηνκα, ελώ ν νηθνλνκηθά κε ελεξγόο πιεζπζκόο 

αλήιζε ζε 4.267.994 άηνκα. Οη  απαζρνινύκελνη κεηώζεθαλ θαηά 122.672 

άηνκα ζε ζρέζε κε ην Μάην ηνπ 2009 (κείσζε 2,7%) ελώ απμήζεθαλ θαηά 

18.380 άηνκα ζε ζρέζε κε ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 (αύμεζε 0,4%). 


