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επίζεκωλ ζηνηρείωλ ηνπ ΣΕΠΕ 

 Ο αξηζκόο ησλ αλαζθάιηζησλ εξγαδόκελσλ αλέξρεηαη επηζήκσο 

ζην 25%, βάζεη ησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ δξάζεο ελλεακήλνπ θαη γ' 

ηξηκήλνπ 2010 ηνπ ώκαηνο Δπηζεσξεηώλ Δξγαζίαο (ΔΠΔ). Σα ίδηα 

ζηνηρεία δείρλνπλ επίζεο αύμεζε ηεο κεξηθήο απαζρόιεζεο θαη ηεο εθ 

πεξηηξνπήο απαζρόιεζεο. Απμεκέλεο εκθαλίδνληαη νη ζπκβάζεηο κεξη-

θήο θαη εθ πεξηηξνπήο απαζρόιεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ζπκβάζεηο πιήξν-

πο απαζρόιεζεο. Καηά ην ελλεάκελν ηνπ έηνπο, θαηαηέζεθαλ ζπλνιηθά 

609.760 λέεο ζπκβάζεηο, από ηηο νπνίεο νη 400.561 αθνξνύλ ζπκβάζεηο 

πιήξνπο απαζρόιεζεο, 168.164 κεξηθήο απαζρόιεζεο θαη 41.035 εθ 

πεξηηξνπήο απαζρόιεζεο. Έγηλαλ ζπλνιηθά 15.577 κεηαηξνπέο ζπκβά-

ζεσλ από ηηο νπνίεο νη 11.767 κεηαηξάπεθαλ ζε κεξηθή απαζρόιεζε 

(75,54%), νη 3.455 ζε εθ πεξηηξνπήο (22,18%) κε ζπκθσλία εξγαδόκε-

λνπ - εξγνδόηε, ελώ νη 355 (2,27%) κεηαβιήζεθαλ ζε εθ πεξηηξνπήο κε 

κνλνκεξή απόθαζε ηνπ εξγνδόηε. 

 Ξεθίλεζε ε απνζηνιή ησλ εθθαζαξηζηηθώλ ζεκεησκάησλ γηα ηελ 

πεξαίσζε αλέιεγθησλ ρξήζεσλ ηεο πεξηόδνπ 2000 -2009. Η Γεληθή 

Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ 

ζα απνζηέιιεη θαζεκεξηλώο 100.000 εθθαζαξηζηηθά ζεκεηώκαηα ζηνπο 

επηηεδεπκαηίεο – θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα. Η απνζηνιή ησλ ζεκεησ-

κάησλ ζα νινθιεξσζεί ην αξγόηεξν ηελ Παξαζθεπή 12 Ννεκβξίνπ. 

 εκεηώλεηαη πσο όζνη επηζπκνύλ λα ππαρζνύλ ζηε ξύζκηζε γηα 

ηελ πεξαίσζε ζα πξέπεη λα θαηαβάινπλ σο ηηο 18 Ννεκβξίνπ ην 20% 

ηνπ θόξνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζην ζεκείσκα ηεο Δθνξίαο. Με άιιε, 

πξόζθαηε απόθαζε ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ δηεπθξηλίδεηαη όηη επί 

εθθξεκνπζώλ θαηαινγηζηηθώλ πξάμεσλ (πξνζηίκσλ) πνπ πεξαηώλνληαη 

θαη ππάξρεη ήδε βεβαίσζε πνζνύ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, εθόζνλ ην 

πνζό απηό δελ έρεη θαηαβιεζεί κεξηθώο ή νιηθώο θαηά ηνλ ρξόλν ζπκβη-

βαζκνύ, ηόηε ην κε θαηαβιεζέλ πνζό αθνινπζεί ην θαζεζηώο δόζεσλ 

ηεο πεξαίσζεο. 



Σελίδα 2 

Βηνκεραλία : Απμήζεθε θαηά 17,1% ν ηδίξνο ηνλ Αύγνπζην  

 Αύμεζε 17,1% ζεκείσζε ν Γεληθόο Γείθηεο Κύθινπ Δξγαζηώλ ζηε Βηνκερα-

λία ηνλ Αύγνπζην, ζύκθσλα ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., ζε ζρέζε κε έλα ρξόλν λσξί-

ηεξα, έλαληη κείσζεο 25,1% πνπ ζεκεηώζεθε θαηά ηελ αληίζηνηρε ζύγθξηζε ηνπ 

έηνπο 2009 πξνο ην 2008.         

 Ο κέζνο Γεληθόο Γείθηεο ηνπ δσδεθακήλνπ επηεκβξίνπ 2009 - Απγνύζηνπ 

2010, ζε ζύγθξηζε κε ηνλ ίδην Γείθηε ηνπ δσδεθακήλνπ επηεκβξίνπ 2008 - Απγν-

ύζηνπ 2009, παξνπζίαζε κείσζε θαηά 1,3%, έλαληη κείσζεο 20,2% πνπ ζεκεηώ-

ζεθε από ηε ζύγθξηζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνεγνύκελσλ δσδεθακήλσλ. 

Ιδηωηηθέο επελδύζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγωγήο ειεθηξηθήο                  

ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο 

Ιδησηηθέο επελδύζεηο ύςνπο 16,4 δηζ. επξώ, ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο ζα πξέπεη λα έρνπλ πξαγκαηνπνηε-

ζεί έσο ην 2020 γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζηόρνπ θάιπςεο ηνπ 40% ησλ αλαγθώλ 

ηεο ρώξαο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα, πνπ αληηζηνηρεί ζε 10.000 MW εγθαηεζηεκέλε 

ηζρύ. Παξάιιεια, γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δηθηύσλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο αιιά θαη 

γηα ηε δηαζύλδεζε ησλ λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ κε ην επεηξσηηθό ζύζηεκα ώζηε λα εί-

λαη δπλαηή ε απνξξόθεζε ηεο «πξάζηλεο» ελέξγεηαο, ζα απαηηεζνύλ επελδύζεηο 

ηεο ηάμεο ησλ 4-5 δηζ. επξώ.        

 Σα έξγα απηά, όπσο ηόληζε ε ππνπξγόο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο Σίλα 

Μπηξκπίιε θαηά ηε δηάξθεηα ζπλέληεπμεο Σύπνπ, εθηηκάηαη όηη ζα δεκηνπξγήζνπλ 

100.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Η θ. Μπηξκπίιε κίιεζε γηα «σζηηθό θύκα επελδπηη-

θώλ ζρεδίσλ» πνπ απεκπιάθεζαλ από ηε ΡΑΔ ιακβάλνληαο άδεηα παξαγσγήο 

θαη ηα νπνία ζα θιεζεί λα δηαρεηξηζηεί ην ππνπξγείν κε βάζε ηελ αδεηνδνηηθή δηα-

δηθαζία πνπ πξνβιέπεη ν λένο λόκνο γηα ηηο ΑΠΔ. Γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ επόκε-

λσλ βεκάησλ, έρεη ζπζηαζεί ήδε εηδηθή ππεξεζία κε επηθεθαιήο ηνλ θ. Σάθε Χαβη-

αξόπνπιν, ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί σο ππεξεζία κηαο ζηάζεο. 



Σελίδα 3 

 Απνιύζεηο εξγαδνκέλσλ ζηνλ θιάδν απηνθηλήηνπ πνπ εθηηκάηαη όηη κπνξεί 

λα θηάζνπλ κέρξη θαη ηηο 25.000, από ην 2008 κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010 θαζώο θαη 

ινπθέην ζε 2.500 επηρεηξήζεηο - ζην ζύλνιν ηνπ θιάδνπ απηνθηλήηνπ - από 6.000 

ζεκεία πώιεζεο, είλαη ην απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο αιιά θαη ησλ πνιηηη-

θώλ πνπ αθνινπζνύληαη από ηελ θπβέξλεζε ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν. 

Απηό αλαθέξζεθε ζε ζπλέληεπμε ηύπνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν ύλδεζκνο 

Δκπόξσλ Δηζαγσγέσλ Απηνθηλήησλ Διιάδνο (ΔΔΑΔ). πγθεθξηκέλα όπσο είπε ν 

πξόεδξνο ηνπ ζπλδέζκνπ θ. Απ. Πεηηκεδάο από ην θαινθαίξη ηνπ 2008 ε πηώζε 

ησλ πσιήζεσλ είλαη 65,3% κε ηάζεηο πεξαηηέξσ κείσζεο, 60% ε πηώζε ηνπ θύθιν-

π εξγαζηώλ, 10% αλεξγία ζηνλ θιάδν κε πξόβιεςε λα δηπιαζηαζηεί ηνπο επόκελν-

πο ηξεηο κήλεο 300 εθαη επξώ ιηγόηεξα ζηα δεκόζηα ηακεία ζε ζρέζε κε ην 2009 θαη 

ηνπιάρηζηνλ 550 ιηγόηεξα ζε ζρέζε κε ην 2008 ελώ αλάινγε είλαη ε πηώζε ζε πιή-

ζνο επαγγέικαηα πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη δνξπθνξηθά γύξσ από ηελ εκπνξία απ-

ηνθηλήησλ. 

Σπλάληεζε Παπαλδξένπ  – Χξπζνρνϊδε κε λένπο επηρεηξεκαηίεο 

  ηελ πξόζθαηε ζπλάληεζε κε λένπο επηρεηξεκαηίεο πνπ δηνξγάλσζε ν ππν-

πξγόο Αλάπηπμεο, ν πξσζππνπξγόο ππνγξάκκηζε όηη ζην εμήο ην βάξνο ζα πέζεη 

ζε πνιηηηθέο κείσζεο ηεο ζπαηάιεο ζην Γεκόζην, αληηκεηώπηζεο ηεο θνξνδηαθπ-

γήο θαη δηεύξπλζεο ηεο θνξνινγηθήο βάζεο. «Πάκε ζε αιιαγή ηνπ παξαγσγηθνύ 

κνληέινπ θαη απηό ην όξακα πξέπεη λα πηνζεηεζεί από ηηο ίδηεο ηηο δπλάκεηο ηεο ρώ-

ξαο», ζεκείσζε ν θ. Παπαλδξένπ, πξνζζέηνληαο όηη ε αηρκή ηνπ δόξαηνο είλαη νη 

λένη θαηλνηόκνη επηρεηξεκαηίεο γηα ηελ επέλδπζε ζηε γλώζε θαη ηνλ άλζξσπν.  

 Από ηελ πιεπξά ηνπ ν θ. Χξπζνρνΐδεο, αλαθνίλσζε όηη κε ηνλ λέν αλαπηπμη-

αθό λόκν ζα πξηκνδνηεζνύλ επηπξόζζεηα νη λέεο επηρεηξήζεηο θαη ε λεαληθή επηρεη-

ξεκαηηθόηεηα πςειήο θαηλνηνκίαο. πγθεθξηκέλα δήισζε: «Με ηνπο πόξνπο ηνπ 

ΔΠΑ, κέζσ ηνπ ΔΠΑΝ αιιά θαη ηεο Ψεθηαθήο ύγθιηζεο, ζα ζπλδηακνξθώζνπκε 

πξνγξάκκαηα γηα ηηο αλάγθεο ησλ λέσλ επηρεηξεκαηηώλ ελζαξξύλνληαο θαη ηελ ε-

μσζηξέθεηα θαη ηελ πξόζβαζε ζε θηελό ρξήκα. Σέινο, εηζάγνπκε λέα ρξεκαηνδν-

ηηθά εξγαιεία γηα επλντθά ρακειόηνθα δάλεηα». 

Απνιύζεηο εξγαδνκέλωλ ζηνλ θιάδν απηνθηλήηνπ 


