
ΓΔΗ: Αςξήζειρ για μικπέρ καηαναλώζειρ    

 Μεγάιεο απμήζεηο γηα ηηο κηθξέο θαηαλαιψζεηο έσο 800 θηινβαηψ-

ξεο ην ηεηξάκελν, γηα ηνπο αγξφηεο θαη ηηο βηνκεραλίεο ζα επηθέξνπλ ηα 

λέα ηηκνιφγηα ηεο ΓΔΗ γηα ην 2011. Η αχμεζε γηα 1 εθαη. λνηθνθπξηά πνπ 

θαηαλαιψλνπλ έσο 800 θηινβαηψξεο θαη δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα λα 

εληαρζνχλ ζην θνηλσληθφ ηηκνιφγην θηάλεη ην 13,7%, γηα ην αγξνηηθφ ξε-

χκα ην 5% θαη γηα ην βηνκεραληθφ ην 8,7%. Μείσζε θαηά 5% - 18% 

πξνβιέπεηαη γηα ην εκπνξηθφ ξεχκα. 
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Μη αποηελεζμαηική η πύθμιζη αζθαλιζηικών σπεών  

 Απξφζπκνη λα πιεξψλνπλ εηζθνξέο εκθαλίδνληαη 400.000 ειεχ-

ζεξνη επαγγεικαηίεο. Ήδε απφ ηνλ ΟΑΔΔ έρεη δνζεί εληνιή λα θνπεί 

ζηνπο ίδηνπο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. 

 Τν Υπ. ζεσξεί φηη δελ ππάξρεη αληαπφθξηζε ζηελ επλντθή ξχζκη-

ζε αζθαιηζηηθψλ ρξεψλ πνπ ιήγεη 15/10. Μφλν 7 εθ. € εηζέξξεπζαλ ζηα 

ηακεία. 

 Η θάβα Σαληνξίλεο θαηνρπξψζεθε κε απνθ. ηεο Δ.Δ σο Πξντφλ 

Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π) θαη (Π.Γ.Δ.) Πξνζηαηεπφκελσλ Γεσγξα-

θηθψλ Δλδείμεσλ. (Σπλνιηθά έρνπλ θαηνρπξσζεί 88 Διιεληθά Πξντφληα 

27 ειαηφιαδα, 10 επηηξαπέδηεο ειηέο, 20 ηπξηά, 23 θξνχηα, ιαραληθά, με-

ξνί θαξπνί, φζπξηα, 1 πξντφλ αξηνπνηίαο, 1 ςαξηψλ, 1 κέιη, 2 καζηίρα, 

ηζίρια, 1 αηζέξην έιαην, 1 κπαραξηθφ). 

Καηοσύπυζη ηηρ θάβαρ Σανηοπίνηρ υρ Π.Ο.Π και Π.Γ.Δ.  

 Τνλ Απγ. 2010/Απγ. 2009 νη ειιεληθέο εμαγσγέο παξνπζίαζαλ 

αχμεζε (Σηνηρεία Διιελ. Σηαηηζηηθήο Αξρήο) θαηά 18,7%. Σε κεγάιν κέ-

ξνο απηφ νθείιεηαη ζηελ νηθνλ. αλάθακςε ησλ νηθνλνκηθψλ εηαίξσλ καο. 

Οη εηζαγσγέο αληίζηνηρα κεηψζεθαλ θαηά 29,7%. 

Αύξηζη για ηιρ ελληνικέρ εξαγυγέρ  
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Μείυζη ηος δείκηη παπαγυγήρ μεηαποιηηικών βιομησανιών  

 Ο δείθηεο παξαγσγήο κεηαπνηεηηθψλ βηνκεραληψλ ηνλ Αχγνπζην 

2010 κεηψζεθε θαηά 3,9% θαη νθείιεηαη ζηελ κείσζε ησλ επηκέξνπο δεηθ-

ηψλ ησλ θιάδσλ  

Κισζηνυθαληνπξγηθέο χιεο    -20.9% 

είδε έλδπζεο        -21 % 

 Οικοδομικέρ Δπισειπήζειρ : Χίλια λοςκέηα ηο 2010  

 Τνπιάρηζηνλ 950 νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ βάιεη ινπθέην απφ 

ηηο αξρέο ηνπ 2010 κέρξη ζήκεξα θαη αλακέλεηαη λα μεπεξάζνπλ ηηο 1.000 

κέρξη ην ηέινο ηεο ρξνληάο, ζχκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηεο Οκνζπνλδίαο 

Καηαζθεπαζηψλ θαη Οηθνδνκηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Διιάδαο (ΟΜΚΟΔΔ), Γε-

κήηξε Καςηκάιε, ζε δειψζεηο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ζπλεδξίαζεο ηεο ΟΜ-

ΚΟΔΔ ζηε Θεζζαινλίθε.         

 Σχκθσλα, επίζεο, κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο, ε αγνξά δηα-

λχεη ηε ρεηξφηεξε χθεζε ησλ ηειεπηαίσλ 40 ρξφλσλ θαη ε ραξηζηηθή βνιή 

δίλεηαη απφ ηε ξχζκηζε γηα κε έληαμε ζηελ πεξαίσζε, φζσλ επηρεηξήζεσλ 

έρνπλ πεξηνπζία άλσ ησλ 400.000 επξψ, θαζψο θαη απφ ηελ αχμεζε ησλ 

αληηθεηκεληθψλ αμηψλ.  

Τάζη ανάκαμτηρ για ηην Κλυζηοϋθανηοςπγία 

 Σην Γ.Σ ηνπ Σπλδ. Διιελ. ΒΙνκερ. Κισζηνυθαληνπξγηθψλ, 

παξνπζηάζηεθαλ επίζεκα δηεζλή ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηα νπνία ν θιάδνο 

εκθαλίδεη ηάζε αλάθακςεο κεηά απφ κία 5εηία βαζεηάο χθεζεο, ε 

παξαγσγή απφ (-20%) 2009, παξνπζίαζε αχμεζε (+8,3%) ην 2010 ν 

Κχθινο Δξγαζηψλ  2009 (-18%), 2010 (+7,1%) Παξαγγειίεο 2009 (-17%) 

2010 (+10%) Δμαγσγέο 2010 (+10-12%). 

 Τνλ Ινχιην 2010 / Ινχιην 2009 ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα παξνπζί-

αζε λέα θάκςε ηεο ηάμεο ηνπ 29,1% ε νπνία απνηππψλεηαη ζηε κείσζε 

ηνπ αξηζκνχ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θαηά 20,1% θαη ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 

θαηά 30,5%. 

Πεπαιηέπυ κάμτη ζηην οικοδομική δπαζηηπιόηηηα 
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Σηο 5,6% ο πληθυπιζμόρ ηος Σεπηεμβπίος   

 Αχμεζε 5,6% παξνπζίαζε ν Γεληθφο Γείθηεο Τηκψλ Καηαλαισηή 

(Γ.Γ.Τ.Κ) ην Σεπηέκβξην ηνπ 2010 ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν Γείθηε ηνπ 

Σεπηεκβξίνπ 2009, έλαληη αχμεζεο 0,7% πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηελ ίδηα ζχγ-

θξηζε ηνπ έηνπο 2009 πξνο ην 2008.       

 Τν εηήζην πνζνζηφ ηνπ πιεζσξηζκνχ είρε δηακνξθσζεί ηνλ πξνεγνχ-

κελν κήλα ζην 5,5%. Σε ζχγθξηζε κε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010, ν Γεληθφο Γείθ-

ηεο παξνπζίαζε αχμεζε 1,9%, έλαληη αχμεζεο επίζεο 1,9% πνπ ζεκεηψζεθε 

θαηά ηελ αληίζηνηρε ζχγθξηζε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

Βιομησανική Παπαγυγή : Πηώζη ηον Αύγοςζηο  

 Πηψζε 2,1% εκθάληζε ε βηνκεραληθή παξαγσγή ζε εηήζηα βάζε ηνλ 

Αχγνπζην, ζχκθσλα κε ηελ ΔΛ.ΣΤΑΤ. Τνλ Ινχιην είρε κεησζεί θαηά 8,6%. Η 

κείσζε ηνπ Γεληθνχ Γείθηε Βηνκεραληθήο Παξαγσγήο θαηά 2,1% νθείιεηαη 

ζηηο παξαθάησ κεηαβνιέο ησλ δεηθηψλ ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ βηνκεραλίαο, 

δειαδή: α. Σηελ αχμεζε ηνπ Γείθηε Παξαγσγήο Οξπρείσλ - Λαηνκείσλ θαηά 

3,1%.            

 Δηδηθφηεξα, ζηελ αχμεζε απηή ζπλέβαιε, θπξίσο, ε αχμεζε ηνπ δείθηε 

ηνπ 2ςεθίνπ θιάδνπ εμφξπμεο κεηαιινχρσλ κεηαιιεπκάησλ. β. Σηε κείσζε 

ηνπ Γείθηε Παξαγσγήο Μεηαπνηεηηθψλ Βηνκεραληψλ θαηά 3,9%. Δηδηθφηεξα, 

ζηε κείσζε απηή ζπλέβαιαλ, θπξίσο, νη κεηψζεηο ησλ δεηθηψλ ησλ 2ςήθησλ 

θιάδσλ ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ, ησλ εηδψλ έλδπζεο, ησλ κε κεηαι-

ιηθψλ νξπθηψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ. γ. Σηελ αχμεζε ηνπ 

Γείθηε Παξαγσγήο Ηιεθηξηζκνχ θαηά 0,2%. δ. Σηελ αχμεζε ηνπ Γείθηε Πα-

ξνρήο Νεξνχ θαηά 2,3%. 


