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Απειεσζέρωζε ηες αγοράς αρηοποηίας δεηά ο Παλειιήληος           

Σύλδεζκος Αρηοποηεηηθώλ Μολάδωλ   

 Τελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο αξηνπνηίαο, ελ όςεη ηεο ζπδήηε-

ζεο πνπ έρεη μεθηλήζεη γηα ην άλνηγκα ησλ θιεηζηώλ αγνξώλ θαη επαγ-

γεικάησλ, δεηεί ν Παλειιήληνο Σύλδεζκνο Αξηνπνηεηηθώλ Μνλάδσλ 

(ΠΣΑΜ) κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ πξσζππνπξγό, ηνλ αληηπξόεδξν ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ηνπο ππνπξγνύο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ.  

 Η κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ ςσκηνύ, θαηά 20 - 30 %, νη επελδύζεηο 

θαη ε αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο, ζα είλαη ην απνηέιεζκα ηεο απειεπζέ-

ξσζεο ηεο αγνξάο αξηνπνηίαο, ππνζηεξίδεη ν Σύλδεζκνο.   

 Αλνηρηό ην επάγγεικα από ην 1992, απαληά ε Οκνζπνλδία Αξ-

ηνπνηώλ Διιάδαο.   

Βειηίωζε ηοσ οηθολοκηθού θιίκαηος   

 Βειηίσζε γηα δεύηεξν ζπλερόκελν κήλα ζεκεηώλεη ηνλ Ινύιην ν 

δείθηεο νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο ζηελ Διιάδα θαζώο ζύκθσλα κε ην ΙΟ-

ΒΔ δηακνξθώλεηαη ζηηο 66,3 κνλάδεο, από 63,8 κνλάδεο ηνλ Ινύλην. 

Σηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ζεκεηώλεηαη κηθξή βειηίσζε 

ηνπ θιίκαηνο ζηε Βηνκεραλία θαη ζηηο Υπεξεζίεο.   

 Αληίζεηα, ζην Ληαληθό Δκπόξην θαη ηηο Καηαζθεπέο ην νηθνλνκηθό 

θιίκα επηδεηλώλεηαη θαη νη ζρεηηθνί δείθηεο ππνρσξνύλ ζε πνιύ ρακε-

ιά επίπεδα. Σηελ θαηαλαισηηθή εκπηζηνζύλε, ε βειηίσζε είλαη κηθξή, 

κε ην ζρεηηθό δείθηε λα παξακέλεη πνιύ θνληά ζηελ ηζηνξηθά ρακειή 

επίδνζε ησλ δύν πξνεγνύκελσλ κελώλ. 



Σελίδα 2 

«Παγώλοσλ» κέτρη ηο ηέιος ηοσ 2010 ηα δαλεηοδοηηθά                                     

προγράκκαηα ηοσ ΟΔΚ 

 Τν ππνπξγείν Δξγαζίαο ελέθξηλε ηελ πξόηαζε ηνπ Γ.Σ. ηνπ ΟΔΚ γηα ηελ 

πξνζσξηλή δηαθνπή απνδνρήο αηηήζεσλ από λένπο δηθαηνύρνπο ησλ πξνγξακκά-

ησλ (γηα αγνξά ζηέγεο ή επηδόηεζεο ελνηθίνπ) ηνπ Οξγαληζκνύ, κέρξη ην ηέινο ηνπ 

2010. Η ππνγξαθή ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο έρεη εκεξνκελία 29 Ινπιίνπ. 

Αποθιείεηαη ε πώιεζε κολάδωλ ηες ΓΔΗ δηαβεβαίωζε                                       

ε Υποσργός Περηβάιιοληος  

 «Σπδεηάκε ηα πάληα εθηόο από ηελ πώιεζε κνλάδσλ ηεο ΓΔΗ» 

δηαβεβαίσζε ε ππνπξγόο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Τίλα 

Μπηξκπίιε, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θπβεξλεηηθήο ζύζθεςεο γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.      

 Η θ. Μπηξκπίιε δήισζε όηη «ε θπβέξλεζε έπεηζε ηνπο θνηλνηηθνύο εηαίξνπο 

όηη δελ ηίζεηαη ζέκα πώιεζεο» θαη δηεπθξίληζε όηη εμαζθαιίζηεθε παξάηαζε έσο ην 

ηέινο ηνπ ρξόλνπ, πξνθεηκέλνπ ε θπβέξλεζε λα παξνπζηάζεη ηελ πξόηαζή ηεο γηα 

ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο. 

Νέες ζσκκατίες ηραπεδώλ ζσζηήλεη ε ΤηΔ 

 Παξόηξπλζε πξνο ηηο ηξάπεδεο λα πξνρσξήζνπλ ζηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηώλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο ζύλαςεο ζηξαηεγηθώλ ζπκκαρηώλ, 

επηζεκαίλεη ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ζηελ έθζεζε γηα ηε ρξεκαηνπηζησηηθή 

ζηαζεξόηεηα πνπ δόζεθε ρζεο ζηε δεκνζηόηεηα. Η ΤηΔ εθηηκά όηη ην ηξαπεδηθό 

ζύζηεκα επέδεημε αμηνζεκείσηεο αληνρέο, ράξε ζηελ ηζρπξή θεθαιαηαθή ηνπ 

βάζε θαη θαιεί ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο λα πξνζαξκνζηνύλ ζηα λέα δεδνκέλα κε 

δηνξαηηθόηεηα θαη επηδηώθνληαο, δηαηήξεζε ζεκαληηθώλ πεξηζσξίσλ θεθαιαίνπ, 

πάλσ από ηα ειάρηζηα όξηα πνπ θαζνξίδνπλ νη επνπηηθνί θαλόλεο, ζρεκαηηζκό 

επαξθώλ πξνβιέςεσλ έλαληη ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ,  εμνξζνινγηζκό ησλ 

ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ, θαζώο θαη επέιηθηε θαη ζπλεηή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ 

πεγώλ ρξεκαηνδόηεζεο. 



Σελίδα 3 

Αλεζστεηηθά είλαη ηα ζηοητεία ηες Τ.Δ. γηα ηα δάλεηα λοηθοθσρηώλ 

ζε θαζσζηέρεζε ηο Α΄ ηρίκελο 2010 

 Ο ιόγνο δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε/πξνο ζύλνιν δαλείσλ απμήζεθε 

ζε 8,2% από 7,7% ην ηέινο ηνπ 2009. Τν κεγαιύηεξν πξόβιεκα έρεη ε 

θαηεγνξία θαηαλαισηηθώλ δαλείσλ θαη ε απμεηηθή πνξεία ζε απηά ζα 

ζπλερηζηεί ιόγσ ζπξξίθλσζεο ησλ εηζνδεκάησλ ησλ λνηθνθπξηώλ. 

Γωρεάλ πιέολ ηα ΦΔΚ ζε ειεθηροληθή κορθή από                                    

ηο Δζληθό Τσπογραθείο 

 Γσξεάλ ζα είλαη εθ΄εμήο ε πξόζβαζε ζε όια ηα θύιια ηεο Δθεκε-

ξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ), ζηα πιαίζηα ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νόκνπ 

3861 γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λό-

κσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξ-

γάλσλ ζην δηαδίθηπν.  

 Καηόπηλ ηνύηνπ, όια ηα Φ.Δ.Κ. ζε ειεθηξνληθή κνξθή είλαη πιένλ 

δηαζέζηκα δσξεάλ από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνύ Τππνγξαθείνπ.  

Αποθαζίζηεθαλ λέες ζσγτωλεύζεης  

 Γεκηνπξγείηαη ν Δζληθόο Οξγαληζκόο Δξγαζίαο από ηελ ζπγρώλεπ-

ζε ΟΑΔΓ , ΟΔΔ ΟΔΚ, Παξαηεξεηεξίνπ Απαζρόιεζεο Δξεπλεηηθή Πιεξν-

θνξηθή ΑΔ, Δπαγγεικαηηθή Καηάξηεζε Α.Δ. 

 Σπγρώλεπζε Δζληθήο Σρνιήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (ΔΣΓΓ), Δζληθή 

Σρνιή Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ΔΣΤΑ, ζηελ Δληαία Σρνιή Γεκόζηαο Γηνίθε-

ζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΣΓΓΑ) θιπ. 

 Κπβεξλεηηθνί θύθινη βεβαηώλνπλ όηη δελ ζα γίλνπλ απνιύζεηο αιιά 

κεηαηάμεηο. 

 Τίζεληαη ζε εθαξκνγή ε Κνηλνηηθή Οδεγία 2010/41/ΔΔ γηα ηνπο απ-

ηναπαζρνινύκελνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο /ηηο ζπλβνεζνύληεο / νπζεο  

ζπδύγνπο. 

 Σε πεξίπησζε κεηξόηεηαο, ηνπο ρνξεγείηαη επίδνκα κεηξόηεηαο 

θαη άδεηα ηνπιάρηζηνλ 14 εβδνκάδσλ αλ ζειήζνπλ λα θάλνπλ ρξήζε απ-

ηνύ ηνπ δηθαηώκαηνο. 

Σε εθαρκογή ε Κοηλοηηθή Οδεγία 2010/41/ΔΔ  


