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Επελδύζεηο ύςνπο 9,6 - 11 δηζ. επξώ γηα ηελ ηεηξαεηία 2010-

2013 

 Δπελδύζεηο ζπλνιηθνύ ύςνπο 9,6 - 11 δηζ. επξώ πξνβιέπεηαη 

όηη ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηελ ηεηξαεηία 2010-2013, κέζσ ηνπ πθηζηά-

κελνπ αιιά θαη ηνπ λένπ αλαπηπμηαθνύ λόκνπ πνπ ζα ηζρύζεη από ηελ 

1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη ηνλ νπνίν παξνπζίαζε ρζεο ζηελ Δπηηξνπή 

Παξαγσγήο θαη Δκπνξίνπ ηεο Βνπιήο ε ππνπξγόο Οηθνλνκίαο Λνύθα 

Καηζέιε. 

 Σηόρνο ηνπ ππνπξγείνπ είλαη έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο λα νινθιε-

ξσζεί ε αμηνιόγεζε ησλ 3.163 αηηήζεσλ ππαγσγήο ζηνλ πθηζηάκελν 

αλαπηπμηαθό λόκν, κέζσ ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη λα δηαηεζνύλ 5,3 

δηζ. επξώ ηελ ηεηξαεηία 2010-2013. Ήδε εληόο ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ 

ηνπ 2010 έρνπλ εθηακηεπζεί 650 εθαη. επξώ, ελώ επηπιένλ 550 εθαη. 

επξώ αλακέλεηαη λα εθηακηεπζνύλ έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο. Παξάιιεια 

θαη από ην 2011 πνπ ζα αξρίζεη λα «ηξέρεη» ν λένο αλαπηπμηαθόο λό-

κνο εθηηκάηαη όηη ζα ρξεκαηνδνηεζνύλ επελδύζεηο ύςνπο 1,3-1,7 δηζ. 

επξώ γηα ηνλ πξώην ρξόλν, 1,5 - 2 δηζ. επξώ γηα ην 2012 θαη 1,5 - 2 

δηζ. επξώ ην 2013.   

Εθηόο εληζρύζεσλ ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Νόκνπ ηα                                         

θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα  

 Δθηόο εληζρύζεσλ ηνπ Αλ. Νόκνπ ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα 

γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Αλακέλεηαη λα εμαηξεζνύλ θαη ηα 

αηνιηθά κέρξη νξηζκέλε ηζρύ.  

 Ο ιόγνο είλαη όηη επηηπγράλνπλ πςειέο ηηκέο θαη θαηά ζπλέπεηα 

δελ ρξεηάδεηαη πξόζζεηε επηδόηεζε. Ξεθαζαξίδεηαη όκσο όηη δελ ζα 

εμαηξεζνύλ ζρέδηα πνπ αθνξνύλ ζηελ παξαγσγή ειηαθώλ ζπιιεθηώλ 

(panel) γηα Φ.Β. 



Σελίδα 2 

Απνηειέζκαηα ησλ stress test γηα ηηο Επξσπατθέο Τξάπεδεο  

 Σηα stress test από ηηο 91 Δπξσπατθέο Τξάπεδεο θόπεθαλ 7. 

 Από ηηο Διιεληθέο κόλν ε ΑΤΔ,  γηα ηελ νπνία ζα αθνινπζήζεη ζρέδην αλάθακ-

ςεο θαη ηνλ Σεπηέκβξην ζα γίλεη αύμεζε Μ.Κ. θαηά 250 εθ. €, κε ηελ ζπκκεηνρή 

ηνπ Γεκνζίνπ. Από ηηο ππόινηπεο 5 Διιεληθέο ηξάπεδεο νη Τ.Τ., ALPHA, EURO-

BANK, Δζληθή μεπεξλνύλ ην όξην αλαθνξάο 6%, ελώ ε Πεηξαηώο βξίζθεηαη ζην 

όξην αλαθνξάο. 

Γηα ηηο Διιεληθέο Τξάπεδεο πην θξίζηκα ζα είλαη ηα stress test ηεο Τξόηθα πνπ ζα 

γίλνπλ ηνλ Σεπηέκβξην, όπνπ θαη ζα θξηζεί εάλ ρξεηαζηνύλ απμήζεηο θεθαιαίνπ. 

Δηνξγάλσζε Σπλεδξίνπ ζην Leibnitz ηεο  Απζηξίαο, Πέκπηε 23 Σεπηέκβξε 

2010 ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ COMET 

 Ζ Δπηκειεηεξηαθή Δηαηξεία Αλάπηπμεο Αηησιναθαξλαλίαο ζαο πξνζθαιεί 

ηελ Πέκπηε 23 Σεπηέκβξε 2010 ζην Leibnitz ηεο Απζηξίαο ζε αλνηρηό 

ζπλέδξην γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ COMET ην νπνίν 

ρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Πξόγξακκα δηα βίνπ Μάζεζεο (European 

Lifelong Learning Programme).  

 Ο ζθνπόο ηνπ έξγνπ είλαη λα εληζρπζεί ην ζύζηεκα ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

(LLOs) κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ πςειόβαζκσλ ζηειερώλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη νξγαληζκώλ, κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε ελόο ζπλόινπ εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο ηα 

νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ επίηεπμε πξνζσπηθώλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ 

ζηόρσλ θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ελόο πξόηππνπ επηκνξθσηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο (Module). 

 Τν έξγν έρεη δηαθξαηηθό ραξαθηήξα θαη ζε απηό ζπκκεηάζρνπλ εηαίξνη από 

ηελ Ηηαιία, ηελ Απζηξία, ηελ Πνξηνγαιία, ηελ Β. Ηξιαλδία, ηελ Τζερία, 

ηελ  Πνισλία θαη ηελ Διιάδα.  

Αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο απν ηελ Τξάπεδα Ειιάδνο 

  Αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο έρεη ε αλαθνίλσζε ηεο Τξαπέδεο Διιάδνο, ε 

νπνία ζπλερίδεη λα παξαθνινπζεί ζηελά ηηο εμειίμεηο ζηηο Τξάπεδεο, ώζηε λα 

γίλνπλ νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπο, 

όπνπ απηό θξηζεί αλαγθαίν. 



Σελίδα 3 

Ειιεληθό Κέληξν Καηαλαισηώλ : πην αθξηβό ην                                  

«θαιάζη ηεο λνηθνθπξάο»  

 Αθξηβόηεξα θαηά 105 επξώ ζηνηρίδεη πιένλ ην νηθνγελεηαθό 

«θαιάζη» ελόο κέζνπ εηζνδήκαηνο λνηθνθπξηνύ, θαζώο κέζα ζε έλα ρξόλν, 

από 2.010 επξώ πνπ μόδεπε έλα κεζαίν λνηθνθπξηό γηα ηηο αγνξέο 

πξντόλησλ, ηώξα γηα ηα ίδηα πξντόληα πξέπεη λα πιεξώζεη 2.115 επξώ, 

ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Διιεληθνύ Κέληξνπ Καηαλαισηώλ. «Ζ 

ζεκαληηθή αύμεζε πνπ ζεκεηώζεθε κέζα ζε έλα ρξόλν ζηηο ηηκέο ησλ 

πξντόλησλ επξείαο θαηαλάισζεο, νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ αύμεζε 

ηνπ ΦΠΑ θαη ηνπ Δηδηθνύ Φόξνπ Καηαλάισζεο», δήισζε ζην ΑΠΔ-ΜΠΔ ν 

πξόεδξνο ηνπ ΔΛΚΔΚΑ, Βαζίιεο Λύγθαο. Σύκθσλα κε ηνλ θ. Λύγθα, από 

ηηο απμήζεηο ζηηο ηειηθέο ηηκέο ησλ πξντόλησλ επηβαξύλεηαη ν θαηαλαισηήο 

ζε κηα δύζθνιε ρξνληθά ζηηγκή όπνπ ζεκεηώλνληαη κεηώζεηο ζε κηζζνύο 

θαη ζπληάμεηο. 

Η Ειιάδα ζα ιάβεη 63,4 εθ. € γηα ηελ πεξίνδν 2009 -14 

  Ζ Διιάδα ζα ιάβεη 63,4 εθ. € ζην πιαίζην ζπκθσλίαο κεηαμύ ΔΕΔΣ 

– ΔΟΦ (Ννξβεγία, Ηζιαλδία, Ληρηελζηάηλ) γηα ηελ πεξίνδν 2009-14, όπσο 

εγθξίζεθε ζην Σπκβνύιην ΥΠΔΞ ΔΔ. 

Οη ρώξεο ΔΕΔΣ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζπλνιηθά 988,8 εθ. € ζηηο 15 θησρόηε-

ξεο ρώξεο ηεο Δ.Δ., σο αληηζηάζκηζκα γηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ από 

ηελ εζσηεξηθή αγνξά ηεο Δ.Δ. 

Επαγγέικαηα πνπ αλνίγνπλ 

 Τα επόκελα επαγγέικαηα πνπ ζα αλνίμνπλ ζηνλ αληαγσληζκό είλαη 

δηθεγόξνη, ζπκβνιαηνγξάθνη, θαξκαθνπνηνί, κεραληθνί, αξρηηέθηνλεο. Τν 

ζρεηηθό Σρέδην Νόκνπ ζα δνζεί ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε ηνλ Σεπηέκβξην. 


