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Νέα ππογπάμμαηα ηος ΟΑΔΓ 

 Αλακέλεηαη λα αλαθνηλσζνχλ λέα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ, γηα 

ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο. Βαζίδνληαη ζηελ επηδφηεζε αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ. Θα επηρνξεγεζνχλ 200.000 ζέζεηο πιήξνπο απαζρφιεζεο, 

γηα δηαηήξεζε ηνπιάρηζηνλ 400.000 ζέζεσλ γηα 18 κήλεο ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα. Έκθαζε ζα δνζεί θαη ζε εηδηθέο νκάδεο. Τν πξφγξακκα ζα βαξχ-

λεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΟΑΔΓ θαη ζα απνδνζεί κέζσ ηνπ αιιειφρ-

ξενπ ινγαξηαζκφ ΙΚΑ-ΟΑΔΓ. 

 Αλακέλεηαη ε πην θάησ θαηεγνξηνπνίεζε 100.000 ζέζεηο ήηνη 50% 

ηεο επηρνξήγεζεο γηα επηρεηξήζεηο κε 2-9 άηνκα πξνζσπηθφ 

30% γηα επηρεηξήζεηο κε 10-49  άηνκα πξνζσπηθφ 

20% γηα επηρεηξήζεηο κε 50 θαη άλσ άηνκα πξνζσπηθφ. 

 Όξνο ππαγσγήο ζην πξφγξακκα, λα κε έρεη γίλεη κείσζε πξνζσ-

πηθνχ, έλα ηξίκελν πξηλ ηελ εκεξνκελία αίηεζεο. Η επηρείξεζε πνπ ζπκ-

κεηέρεη θαιχπηεη ην 50% ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ζην πξφγξακκα (1-80) 

άηνκα θαη νθείιεη λα δηαηεξήζεη ίζν ηνπιάρηζηνλ αξηζκφ κε επηρνξεγνχ-

κελσλ εξγαδφκελσλ, θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 18κ. (12 

κήλεο επηρνξήγεζε θαη 6 δέζκεπζε γηα κε κείσζε πξνζσπηθνχ). 

   Τν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο ελεκεξψλεη ηα κέιε ηνπ φηη 

παξαηείλεηαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηα Μέηπα 

311 «ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟ ΜΗ ΓΔΩΡΓΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ», 

312 «ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΩΝ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» θαη 313 «ΔΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙ-

ΟΣΗΣΩΝ», ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2007

-2013 τος Υποςπγείος Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ. 

   Καηαλςηική ημεπομηνία ςποβολήρ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 

είναι η 1
η
 Νοεμβπίος 2010 εκέξα Γεςηέπα θαη ώπα 14:30 μ.μ. ζηελ 

Δηδηθή Υπεξεζία Δθαξκνγήο ΠΑΑ Αληαγσληζηηθφηεηα, Λεσθ. Αζελψλ 

54-56,  Αζήλα. 



Σελίδα 2 

Βιομησανία : Αύξηζη ζηιρ ηιμέρ ειζαγωγών    

 Αχμεζε 4,6% ζεκείσζε ν Γεληθφο Γείθηεο Τηκψλ Δηζαγσγψλ ζηε Βηνκερα-

λία ζε εηήζηα βάζε ηνλ Αχγνπζην, έλαληη κείσζεο 2,9% πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηελ 

ίδηα ζχγθξηζε ησλ δεηθηψλ ηνπ έηνπο 2009 πξνο ην 2008.  Σε ζχγθξηζε κε ηνλ 

δείθηε ηνπ Ινπιίνπ 2010, ν Γεληθφο Γείθηεο ζεκείσζε αχμεζε 0,4%, έλαληη αχμε-

ζεο 1,7% πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηελ αληίζηνηρε ζχγθξηζε ησλ δεηθηψλ ηνπ έηνπο 

2009.            

 Ο κέζνο Γείθηεο ηνπ δσδεθακήλνπ Σεπηεκβξίνπ 2009 - Απγνχζηνπ 2010, 

ζε ζχγθξηζε πξνο ηνλ ίδην δείθηε ηνπ δσδεθακήλνπ Σεπηεκβξίνπ 2008 - Απγνχζ-

ηνπ 2009, παξνπζίαζε αχμεζε 5,7%, έλαληη κείσζεο 1,9% πνπ ζεκεηψζεθε θαηά 

ηε ζχγθξηζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνεγνχκελσλ δσδεθακήλσλ. 

ΟΑΔΓ: Αύξηζη 3,16% ηων ανέπγων ηο επηέμβπιο     

 Απμεκέλεο θαηά 13,20% ήηαλ ην Σεπηέκβξην νη απνιχζεηο (θαηαγγειίεο 

ζπκβάζεσλ ανξίζηνπ ρξφλνπ) θαη ιήμεηο ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ (72.568) 

ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα πέξπζη (64.106), ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

ΟΑΔΓ. Τν 56,50% νθείιεηαη ζε απνρσξήζεηο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο ιφγσ 

ιήμεσλ ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ.        

 Οη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη ζηα κεηξψα ηνπ ΟΑΔΓ θζάλνπλ ην Σεπηέκβξην 

ηνπο 587.213. Ο αξηζκφο απηφο παξνπζηάδεη αχμεζε θαηά 3,16% ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνεγνχκελν κήλα. Οη επηδνηνχκελνη άλεξγνη αλέξρνληαη ζε 197.922 άηνκα θαη 

εκθαλίδνληαη απμεκέλνη θαηά 3,27% (6.269 άηνκα) ζε ζρέζε κε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

2010 ελψ νη λέεο αηηήζεηο γηα επηδφκαηα αλεξγίαο εκθαλίδνληαη απμεκέλεο 3.348 

ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. 

Μόλιρ δύο ζηοςρ δέκα έκαναν αίηηζη για πύθμιζη σπεών ζηο ΙΚΑ  

 Μφλν νη δχν ζηνπο 10 απφ ηνπο νθεηιέηεο ηνπ ΙΚΑ έθαλαλ ρξήζε ησλ επλν-

τθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ απφ ην 1999 κέρ-

ξη ζήκεξα.            

 Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έδσζε ρζεο ζηε δεκνζηφηεηα ε δηνίθεζε ηνπ 

ΙΚΑ, κία εκέξα πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηεο ηειεπηαίαο ξχζκηζεο, ζε ζχ-

λνιν 282.886 νθεηιεηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο,  



Σελίδα 3 

Νέοι αςζηηποί έλεγσοι ζηην αγοπά για ηην απόδοζη ηος ΦΠΑ 

Σην πξνγξακκαηηζκφ 50.000 πξνζσξηλψλ ειέγρσλ γηα ηελ απφδνζε ηνπ ΦΠΑ 

πξνρσξεί ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ.        

 Δηδηθά ζπλεξγία ησλ Δθνξηψλ ζα δηελεξγνχλ απφ ηελ επφκελε εβδνκάδα θαη 

γηα πεξίπνπ 20 εκέξεο ειέγρνπο ζε φζεο επηρεηξήζεηο δελ ππέβαιαλ πεξηνδηθέο δε-

ιψζεηο ΦΠΑ γηα κία ή πεξηζζφηεξεο θνξνινγηθέο πεξηφδνπο, αιιά θαη ζε επηηεδεπ-

καηίεο – θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα - πνπ απνθεχγνπλ ζπζηεκαηηθά λα θφβνπλ 

απνδείμεηο.           

 Σχκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ην ηειεπηαίν εμάκελν έρνπλ εληνπηζηεί 65.000 

πεξίπνπ επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δελ έρνπλ ππνβάιεη πεξηνδηθέο δειψζεηο ΦΠΑ, θπ-

ξίσο ιφγσ αδπλακίαο θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ. Αλαγλσξίδνληαο ην πξφβιεκα ην ππν-

πξγείν Οηθνλνκηθψλ κειεηά ηε δπλαηφηεηα ηαθηνπνίεζεο απηψλ ησλ ππνζέζεσλ κε 

ηελ πξνθαηαβνιή ελφο κέξνπο ηεο νθεηιήο θαη εμφθιεζήο ηεο ζε δφζεηο, ρσξίο 

πξνζαπμήζεηο.         

 Δγθχθιηνο πνπ είρε εθδψζεη πξν εκεξψλ ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαινχ-

ζε ηηο Δθνξίεο λα δηαπηζηψζνπλ άκεζα πνηεο επηρεηξήζεηο δελ ππέβαιαλ πεξηνδηθέο 

δειψζεηο ΦΠΑ, γηα κία ή πεξηζζφηεξεο θνξνινγηθέο πεξηφδνπο. Οη αιιεπάιιεινη 

έιεγρνη ηνπο νπνίνπο θαινχληαη λα δηελεξγήζνπλ νη Δθνξίεο, δεκηνπξγνχλ παξάι-

ιεια κε ηηο άιιεο ξπζκίζεηο πνπ ηξέρνπλ ππέξκεηξν θφξην εξγαζίαο πνπ δελ κπν-

ξεί λα βγεη ρσξίο ηελ ελίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνχ.      

 Σε θάζε πεξίπησζε, φηαλ δηαπηζηψλεηαη φηη δελ έρνπλ ππνβιεζεί δειψζεηο, 

ζα θαιείηαη ν ππφρξενο ηειεθσληθά, φπσο εληφο πξνζεζκίαο πέληε εκεξψλ πξν-

ζέιζεη ζηε ΓΟΥ, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο θαη θαηαβάιεη ηνλ 

αλαινγνχληα θφξν κεηά ησλ λφκηκσλ πξφζζεησλ θφξσλ ή ηνπ επηβιεζνχλ νη ινη-

πέο θπξψζεηο, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε.  

ζε θαζεζηψο ξχζκηζεο ππήρζεζαλ 62.186 νθεηιέηεο κε ππνιεηπφκελν πνζφ είζ-

πξαμεο 1,247 δηζ. επξψ.         

 Τν πνζφ απηφ απνηειεί κφιηο ην 14,6% ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο, χςνπο πεξί-

πνπ 8 δηζ. επξψ πνπ θαη’ εθηίκεζε νθείινπλ ζην ΙΚΑ δεκφζηεο θαη δεκνηηθέο επη-

ρεηξήζεηο, ζπλεηαηξηζκνί θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο.  


