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 Νέα κίνητρα για ρύθµιση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών 

  ∆ίδονται κίνητρα για ρύθµιση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών 

µε το Σ/Ν του ασφαλιστικού. Έτσι όσοι υποβάλλουν έως 15/10/2010 αί-

τηση εξόφλησης ασφαλ. Εισφορών θα τύχουν έκπτωσης 80% επί των 

πρόσθετων τελών σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης και 60% σε περί-

πτωση τµηµατικής. 

 Η ρύθµιση θα εφαρµοστεί και για οφειλέτες που ήδη έχουν υποβά-

λει αίτηση για ρύθµιση Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40Α). Σύµφωνα µε το πάγιο σύ-

στηµα ρύθµισης η δόση δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 200€ και για 

οφειλέτες ΟΑΕΕ των 100€. Ακόµη συστήνεται στη Γεν. Γραµ. Κοιν. Ασφα-

λίσεων Ειδική Επιτροπή Ρύθµισης Εσόδων. 

 Σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση της Commission, για τη λειτουρ-

γία της αγοράς αυτ/του το 2009 στην Ε.Ε, και παρά την ύφεση, καταγρά-

φεται αύξηση των τιµών συντήρησης και κόστους επισκευής (+1,5%) αλλά 

και στην αγορά ανταλλακτικών (+0,7%). Ο αρµόδιος Ευρωπαίος Επίτρο-

πος εκτιµά ότι τα νέα Ευρ. µέτρα για τις αντιπροσωπείες αυτ/του και τα µη 

εξουσιοδοτηµένα συνεργεία, θα συµβάλλουν στην πτώση των τιµών των 

συνεργείων. 

 Αντίθετα η αγορά νέων αυτ/των λειτουργεί αρκετά ικανοποιητικά 

προς όφελος των καταναλωτών. Στην Ελλάδα η µείωση των πραγµατικών 

τιµών ήταν της τάξης -7,7%. 

Έκθεση της Commission για τη λειτουργία της αγοράς                        

αυτοκινήτου το 2009 στην Ε.Ε. 

Κατάθεση σε λογαριασµό τραπέζης οι συντάξεις του ΟΑΕΕ από       

1-11-2010  

  Από 1-11-2010 οι συντάξεις του ΟΑΕΕ θα κατατίθενται στον λογα-

ριασµό τραπέζης που επιθυµεί ο συνταξιούχος. 

Τηλ. Πληροφόρησης ΟΑΕΕ/210 5285545, 5285539, 5285622 και 

www.oaee.gr. 
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  Η βιοµηχανική παραγωγή τον µήνα Μάιο µειώθηκε κατά 4,9% σε σύ-

γκριση µε τον ίδιο µήνα πέρυσι. 

  Οι εξαγωγές αντίστοιχα τον Μάιο 2010 / Μάιο 2009 παρουσιάζουν 

κάλυψη (-5,8%), ενώ οι εισαγωγές (-21,7%). Η οικοδοµική δραστηριότητα, 

πριν την υλοποίηση των φορολογικών µέτρων ΦΠΑ, µειώθηκε κατά             

(-34,5% /Απρ. 2010). 

Κρίσιµο το επόµενο διάστηµα για την ελληνική οικονοµία 

  Τα φορολογικά έσοδα των επόµενων µηνών θα καθορίσουν την ανά-

γκη επιβολής νέων πρόσθετων µέτρων. 

  Όλα τα δεδοµένα παρακολουθούνται στενά από την Τρόικα, η οποία 

αναµένεται στην Αθήνα την επόµενη εβδοµάδα, και θα παραµείνει έως αρ-

χές Αυγούστου. Η έκθεση που θα συντάξει θα δίνει το πράσινο φως για την 

εκταµίευση της 2ης δόσης του δανείου των 110δις €. 

Πτώση σε πολλούς τοµείς της ελληνικής επιχειρηµατικής                   

δραστηριότητας 

Τροποποιήσεις στα εργασιακά 

 Εντός 3 µηνών από την δηµοσίευση του Νόµου για το ασφαλιστικό 

και τα εργασιακά θα ρυθµιστούν µε Προεδρικό ∆ιάταγµα ο τρόπος επίλυσης 

των συλλογικών διαφορών, η δυνατότητα και ο τρόπος προσφυγής στη 

µεσολάβηση και διαιτησία και ο καθορισµός ξεχωριστών σωµάτων 

µεσολαβητών - διαιτητών µε την σύµφωνη γνώµη της ΓΣΕΕ, ΕΣΕΕ, 

ΓΣΕΒΕΕ και ΣΕΒ. 
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Ανησυχία ΣΕΒΕ για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών 

 Όλο και πιο επιτακτική γίνεται η διαµόρφωση και υλοποίηση ενός 
στοχευµένου προγράµµατος για την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών 
τονίζει ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), µε αφορµή 
την συρρίκνωση των ελληνικών εξαγωγών το Μάιο του τρέχοντος έτους.  
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), 
οι ελληνικές εξαγωγές εµπορευµατικών συναλλαγών σηµείωσαν πτώση 
το Μάιο κατά 5,8% συγκριτικά µε τον περσινό Μάιο, ενώ σε αξία 
ανήλθαν σε 1, 263 δις ευρώ. Σε σχέση δε µε τον Μάιο του 2008 οι 
ελληνικές εξαγωγές έχουν µειωθεί κατά περίπου 20% ή κατά 305,9 εκατ. 
ευρώ.  
 Μάλιστα ο ΣΕΒΕ προτείνει την υιοθέτηση του προγράµµατος 
«Εξάγω», που έχει ήδη προτείνει στο υπουργείο Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ώστε «να δοθούν» όπως σηµειώνει « 
στους εξαγωγείς τα απαραίτητα, πρακτικά εργαλεία, τα οποία 
απαιτούνται για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της καινοτοµίας, της 
ποιότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ».  
 Στο µεταξύ, µείωση καταγράφουν το Μάιο και οι ελληνικές 
εισαγωγές, η αξία των οποίων τον εξεταζόµενο µήνα υπολογίζεται σε 
περίπου 3 δις ευρώ. Σύµφωνα µε τον ΣΕΒΕ η µείωση σε σχέση µε τον 
αντίστοιχο περσινό µήνα είναι 21,7% και οφείλεται κατά κύριο λόγο στον 
κλάδο των µηχανηµάτων (-27,9%) που έχει τη µεγαλύτερη συνεισφορά 
στις ελληνικές εισαγωγές..  

Ξεκινά η διαδικασία «νοµιµοποίησης» των ηµιυπαίθριων χώρων 

 Ξεκινά η διαδικασία «τακτοποίησης» των ηµιυπαίθριων χώρων 
καθώς από σήµερα οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταβάλουν το ειδικό 
πρόστιµο σε ειδικούς τραπεζικούς λογαριασµούς.   
 Σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος, οι 
πολίτες θα πρέπει να προσκοµίσουν το έντυπο υπολογισµού του ειδικού 
προστίµου, που θα έχουν πάρει συµπληρωµένο από την πολεοδοµική 
υπηρεσία, µε επικολληµένο τον κωδικό πληρωµής. 


