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Μ. Υρσζοτοχδης: 7 Δις εσρώ ζηην αγορά μέτρι ηι ηέλος ηοσ 2011  

 Δπηά δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζα εηζξεχζνπλ ζηελ αγνξά κέρξη ην 

ηέινο ηνπ 2011 θαη ζπγθεθξηκέλα 2 δηζ. επξψ θέηνο θαη άιια 5 δηζ. επξψ 

ηνπ ρξφλνπ, απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ ΔΠΑ. ηελ εμαγ-

γειία απηή πξνέβε ν ππνπξγφο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσ-

ληζηηθφηεηαο θ. Μηράιεο Υξπζνρνΐδεο, κηιψληαο ην απφγεπκα ζην Γ.. 

ηνπ Δ.Β.Δ.Α..         

 Η ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξά ζα ηνλσζεί κε ρξήκαηα κέζσ ηνπ Δ-

ΠΑ, ηνπ Σακείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο αιιά θαη Πξνγξακκάησλ, φπσο ην 

JESSICA θαη ην JEREMIE. Δλψ, αλαθέξζεθε θαη ζηε κεηεμέιημε ηνπ 

ΣΔΜΠΜΔ κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα.      

 ε φηη αθνξά ην λέν Αλαπηπμηαθφ Νφκν, ν θ. Υξπζνρνΐδεο είπε 

φηη ζα είλαη έηνηκνο γηα δηαβνχιεπζε ζε δχν εβδνκάδεο. Αλαθέξζεθε α-

θφκα ζηε ζεκαζία ηεο ελίζρπζεο ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ηεο πξνψζεζεο 

ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Σέινο, αλαθέξζεθε ζε δπζιεηηνπξγία 

ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, αλαθέξνληαο φηη «απνηεινχζε έλα εξγα-

ιείν πνπ δε ιεηηνπξγνχζε θαιά» 

 Η  πνιπζπδεηεκέλε ελεξγεηαθή ηξηπιή επέλδπζε ζηνλ Αζηαθφ 

απφ ην εκηξάην ηνπ Καηάξ δελ ζα πξνρσξήζεη ηειηθά. Ο πθππνπξγφο 

Δλέξγεηαο ηνπ Καηάξ κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ πθππνπξγφ Δμσηεξηθψλ 

πχξν Κνπβέιε ελεκέξσζε ηελ ειιεληθή πιεπξά φηη νη δχν θξαηηθέο εηα-

ηξείεο ηνπ Καηάξ πνπ κεηείραλ ζηελ θνηλνπξαμία «Astakos Power 

Plan», δειαδή ε Qatar Petroleum International θαη ε Qatar Electricity & 

Water Company, έκριναν πφς ηο έργο δεν είναι βιώζιμο θαη σο εθ 

ηνχηνπ απνζχξνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο απφ ηελ επέλδπζε. εκεηψλεηαη 

φηη ην έξγν ηνπ Αζηαθνχ είτε αδειοδοηηθεί άμεζα από ηη Ρσθμιζηική 

Αρτή Ενέργειας απφ ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην, ελψ έρεη εθδνζεί ε θνηλή 

ππνπξγηθή απφθαζε γηα ην επφκελν ζηάδην αδεηνδφηεζήο ηνπ. 



Σελίδα 2 

Εσρεία ζύζκευη με ηοσς κοινφνικούς εηαίροσς για ηην ανεργία  

 Γεθαεπηά πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ζσνολικού ύυοσς 2,3 διζ. εσρώ, ηα ν-

πνία ζα πξνέιζνπλ απφ ηνλ ΟΑΔΓ θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν ζα ζπδε-

ηεζνχλ ζήκεξα ζε επξεία ζχζθεςε πνπ ζπγθάιεζε ν πξσζππνπξγφο ζηελ νπνία 

ζα ζπκκεηέρνπλ νη θνηλσληθνί θνξείο.        

 Σν επξχ νπινζηάζην κέηξσλ πνπ έρεη ζρεδηάζεη ε θπβέξλεζε αθνξά ζηην 

ενίζτσζη επιτειρήζεφν για ηη δημιοσργία 200.000 νέφν θέζεφν εργαζίας, 

ππφ ηνλ φξν φηη νη ίδηεο επηρεηξήζεηο ζα δηαηεξήζνπλ άιιεο 200.000 ζέζεηο εξγα-

ζίαο, δειαδή αθνξά ζε 400.000 εξγαδνκέλνπο.      

 Σν ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζηα πξνγξάκκαηα απηά 

αλέξρεηαη ζε 660.000 άηνκα, θαζψο ζα αθνξά ζε αλζξψπνπο γηα έληαμε ή επα-

λέληαμε ζηελ εξγαζία, ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ζε εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηηο 

γπλαίθεο, ηνπο λένπο θ.ιπ. 

Ακάλσπηες επιηαγές: Τποτώρηζαν καηά 45,3% ηα ποζά ζηο 9μηνο   

 Σα πνζά απφ αθάιππηεο επηηαγέο ζην ελλεάκελν ηνπ 2010 αλήιζαλ ζηα 

1,322 δηζ. επξψ έλαληη 2,420 δηζ. ζην αληίζηνηρν πεξπζηλφ δηάζηεκα, ζεκεηψλνλ-

ηαο πηψζε θαηά 45,3%, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Σεηξεζία. Ίδηα εηθφλα θαηαγ-

ξάθνπλ νη αθάιππηεο επηηαγέο θαη ην επηέκβξην, κε ηα πνζά λα δηακνξθψλνληαη 

ζηα 167,5 εθαη. επξψ ζεκεηψλνληαο πηψζε θαηά 34,5% ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνη-

ρν πεξπζηλφ κήλα (256 εθαη. επξψ) αιιά θαη πηψζε 12,4% ζε ζρέζε κε ηνλ Αχγν-

πζην ηνπ 2010 (191,3 εθαη. επξψ).       

 πλνιηθά ηα «θέζηα» (αθάιππηεο επηηαγέο θαη απιήξσηεο ζπλαιιαγκαηη-

θέο) πξνζεγγίδνπλ ζην ελλεάκελν ηνπ 2010 ηα 1,5 δηζ. επξψ, έλαληη άλσ ησλ 2,5 

δηζ. επξψ ζην αληίζηνηρν πεξπζηλφ δηάζηεκα. 



Σελίδα 3 

 Αλάβεη ην πξάζηλν θσο γηα ηελ ίδξπζε εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ, κε εγθχθ-

ιην ηελ νπνία εμέδσζε ν ππνπξγφο Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ Γεκήηξεο 

Ρέππαο. 

Με ηελ εγθχθιην, ε νπνία έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τ-

πνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν («Γηαχγεηα»), δηε-

πθξηλίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο, θαζνξίδνληαη νη πξνδηαγξαθέο γηα 

ηηο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο θαζψο θαη ν ηξφπνο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαη λνκη-

κνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ γηα Δκπνξεπκαηηθά Κέληξα έθηαζεο άλσ ησλ 100 ζηξεκκά-

ησλ, άλσ ησλ 200 ζηξεκκάησλ θαη άλσ ησλ 500 ζηξεκκάησλ. 

 τέδιο για καηάργηζη ηοσ θορολογικού απορρήηοσ   

 ρέδην ππνπξγηθήο απφθαζεο γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ θνξνινγηθψλ δεδν-

κέλσλ ζην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ζην Internet, ηνπ θαηαιφ-

γνπ δει. θνξνινγνπκέλσλ πνπ ζπληάζζεηαη θάζε ρξφλν απφ θάζε Γ.Ο.Τ., έρεη π-

πνβιεζεί ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ, φπσο πξνθχπηεη απφ 

δειψζεηο ηνπ γεληθνχ γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηε-

κάησλ Γηνκήδε πηλέιιε. Ο θαηάινγνο πεξηέρεη: -Σν νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσ-

λπκία ηεο επηρείξεζεο -Σνλ ηίηιν θαη ηα ζηνηρεία ησλ θνξνινγνχκελσλ -Σν θαζαξφ 

εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ειεχζεξα επαγγέικαηα -Σν ζπλνιηθφ θα-

ζαξφ εηζφδεκα πνπ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία -Σν θφξν πνπ αλαινγεί. 

Πράζινο θφς για ηην ίδρσζη εμπορεσμαηικών κένηρφν 

Μείφζη 7,3% ηφν ηοσριζηικών εζόδφν ζηο οκηάμηνο διαπιζηώνει η ΣηΕ 

 Σα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ ζεκείσζαλ ππνρψξεζε 7,3% ην δηάζηεκα Ιαλν-

παξίνπ - Απγνχζηνπ παξά ηελ κηθξή αχμεζε ησλ αθίμεσλ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο. Σα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ ππνρψξεζαλ 6,3% ηνλ Α-

χγνπζην, ζε εηήζηα βάζε, ελψ νη αθίμεηο ζεκείσζαλ ζην πξψην νθηάκελν αχμεζε 

1,5%. 


