
Εκδήλωζη για ηο ππόγπαμμα  
 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ  ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»                                             

ζηο Επιμεληηήπιο Αιηωλοακαπνανίαρ 

Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο, κέινο ηεο «Γηαρεηξηζηηθήο Δπξσ-

πατθώλ Πξνγξακκάησλ Γπηηθήο Διιάδνο – Πεινπνλλήζνπ – Ηπείξνπ & Ινλί-

σλ Νήζσλ», εηαίξνο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ (Δλδηάκεζνπ Φνξέα Δπηρεηξεζηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα»), ζηα πιαίζηα 

ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 θαη ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ, θηινμέλεζε ηε παξν-

πζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΔΔ ΤΝΘΗΚΔ» ηε Γε-

πηέξα 6 επηεκβξίνπ ζηελ  πλεδξηαθή Αίζνπζα  ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αηησιν-

αθαξλαλίαο (Παπαζηξάηνπ 53 & κύξλεο 1, Αγξίλην) 

Σελ παξνπζίαζε παξαθνινύζεζε πιήζνο επηρεηξεκαηηώλ πνπ γέκηζε 

ηελ ζπλεδξηαθή αίζνπζα θαζώο ην Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο έγθαηξα 

θάιεζε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίε-

ζεο θαη ησλ ππεξεζηώλ πνπ δξνπλ ππνζηεξηθηηθά ζε απηέο λα ελεκεξσζνύλ. 

Όπσο κάιηζηα αλαγλώξηζαλ νη άλζξσπνη ηνπ ΔΦΔΠΑΔ ην Δπηκειεηήξην ηνπ 

λνκνύ καο ήηαλ ην πξώην από ηηο ηέζζεξηο Πεξηθέξεηεο πνπ ελδηαθέξζεθε 

θαη δήηεζε από ηνπο αλζξώπνπο ηνπ λα θάλνπλ κηα ηέηνηα παξνπζίαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Σελ παξνπζίαζε ραηξέηηζε ν πξόεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θ. Παλαγη-

ώηεο Σζηρξηηδήο πνπ θαισζόξηζε ηνπο αλζξώπνπο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ θαη ηόληζε 

πόζν ζεκαληηθό είλαη ζηηο δύζθνιεο νηθνλνκηθά επνρέο πνπ πεξλάκε λα π-

πάξρνπλ θάπνηεο δηέμνδνη ώζηε λα κπνξνύλ νη επηρεηξήζεηο λα εθζπγρξνληζ-

ζνύλ θαη λα γίλνπλ αληαγσληζηηθόηεξεο. 

Τπελζπκίδεηαη όηη ν πνζνζηό ηεο δεκνζίαο ρξεκαηνδόηεζεο 

(επηρνξήγεζε ) ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην Ννκό Αηησιναθαξλαλίαο είλαη 45% 

θαη αθνξά πθηζηάκελεο, λέεο θαη ππό ζύζηαζε επηρεηξήζεηο θαη όηη από ηε 

ζηηγκή πνπ ζα ππνβιεζεί ν θάθεινο, ν επελδπηήο ζε δηάζηεκα ιηγόηεξν ησλ 

10 εκεξώλ ζα πξέπεη λα πάξεη επηρνξήγεζή ηνπ. Οη επηιέμηκεο ελέξγεηεο εί-

λαη νη παξαθάησ: 

- Διαμόπυωση κτιπίων και σώπων 

- Ππομήθεια μησανημάτων εξοπλισμού και λογισμικού (Δαπάνερ  

ΑΠΔ κόλν γηα ηηο λέεο θαη ππό ζύζηαζε επηρεηξήζεηο) 

- Αγοπά τεσνογνωσίαρ 
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- Δαπάνερ απασσόλησηρ ππόσθετος πποσωπικού – επγαζομένων σε             

κεηνλεθηηθή ζέζε. 

-  Aπιεο δαπάλεο. 

 Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηζθέπηνληαη ηηο ηζηνζειίδεο 

www.etakcci.gr  www.efepae.gr, www.antagonistikotita.gr, www.diaxeiristiki.gr, 

www.ggb.gr , ην Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο θαη ηηο ζπλεξγαδόκελεο κε ηνλ 

ΔΦΔΠΑΔ πλεηαηξηζηηθέο Σξάπεδεο, όπσο πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξώο ζην πα-

ξάξηεκα ηνπ Οδεγνύ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Σε απογπαθή ηων ζςνηαξιούσων ηος πποσωπά ο OAEE  

ηελ αιιαγή ηνπ ηξόπνπ πιεξσκήο ησλ ζπληάμεσλ πξνρσξά ν 

Οξγαληζκόο Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ (ΟΑΔΔ), ελώ ζπληαμηνύρνη 

πνπ κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ απνγξαθεί, ζα πξέπεη έσο 15 Οθησβξίνπ λα 

απεπζπλζνύλ ζηελ ηξάπεδα επηινγήο ηνπο, κε ηα έληππα πνπ έρεη απνζηείιεη ν 

Οξγαληζκόο γηα λα απνγξαθνύλ. Δηδηθόηεξα, από ηελ 1ε Ννεκβξίνπ ε ζύληαμε ζα 

πηζηώλεηαη απνθιεηζηηθά ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό, ζηελ ηξάπεδα επηινγήο ηνπ 

ζπληαμηνύρνπ.         

 Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο είλαη ζε εμέιημε δηαδηθαζία 

απνγξαθήο ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ, από ηηο 26 ηξάπεδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

Γηαηξαπεδηθό ύζηεκα ΓΙΑ. πληαμηνύρνη πνπ κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ 

απνγξαθεί, ζα πξέπεη έσο ηηο 15 Οθησβξίνπ λα απεπζπλζνύλ ζηελ ηξάπεδα 

επηινγήο ηνπο, κε ηα έληππα πνπ έρεη απνζηείιεη ν Οξγαληζκόο γηα λα 

απνγξαθνύλ. ύκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε, ε ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

απνγξαθήο, εμαζθαιίδεη ηελ απξόζθνπηε θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο, από ηελ 1ε 

Ννεκβξίνπ θαη κεηά. 

Αύξηζη ηος απιθμού απολύζεων ηο πποζεσέρ διάζηημα  

Ραγδαία αύμεζε ηνπ αξηζκνύ απνιύζεσλ ην πξνζερέο δηάζηεκα 

πξναλαγγέιιεη ε ηξηκεληαία έξεπλα γηα ηηο πξννπηηθέο απαζρόιεζεο ζηελ 

Διιάδα ηεο εηαηξείαο Manpower. πγθεθξηκέλα ν Γείθηεο ησλ πλνιηθώλ 

Πξννπηηθώλ Απαζρόιεζεο δηακνξθώλεηαη ζην -10%, ηζηνξηθά ρακειό πνζνζηό 

από ηόηε πνπ μεθίλεζε ε έξεπλα ζηε ρώξα, ην Β΄ Σξίκελν ηνπ 2008. Η πηώζε ηνπ 

Γείθηε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν ηνπ έηνπο θηάλεη ηηο 5 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο, ελώ ζε ζύγθξηζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2009 αγγίδεη ηηο 10 

κνλάδεο. 

http://www.etakcci.gr
http://www.efepae.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.diaxeiristiki.gr/
http://www.ggb.gr
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Ελληνική ππωηιά ζηιρ αναηιμήζειρ πποϊόνηων και ςπηπεζιών                           

και ηον Ιούλιο 

 Η Διιάδα ζπλερίδεη λα νδεγεί ηελ θνύξζα ησλ απμήζεσλ, ζηελ ΔΔ, ζε 

πνιιά πξντόληα επξείαο θαηαλάισζεο θαη ππεξεζίεο, ζύκθσλα κε ηελ αλάιπζε 

ησλ ηηκώλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Διιεληθό Κέληξν Καηαλαισηή γηα ηνλ Ινύιην. 

 πγθεξηκέλα, ε Διιάδα είλαη πξώηε ζηνλ πιεζσξηζκό κε 5,5% όηαλ ν 

κέζνο όξνο ζηελ ΔΔ είλαη 1,7%, πξώηε ζηηο απμήζεηο ζην θξέαο κε 1,9% έλαληη 

κεδεληθήο κεηαβνιήο ζηελ ΔΔ, πξώηε ζηηο αλαηηκήζεηο ησλ θαπζίκσλ κε αύμεζε 

39,6% έλαληη 25,6% ζηελ ΔΔ, ζηηο απμήζεηο ηνπ θόζηνπο κεηαθνξάο επηβαηώλ κε 

ζηδεξόδξνκν (36,6% έλαληη 3,5% θαηά κέζν όξν ζηελ ΔΔ) θαη πξώηε ζηηο νδηθέο 

κεηαθνξέο επηβαηώλ κε αύμεζε 17,2% έλαληη κόιηο 2,2% ζηελ ΔΔ. 

Οη εξγνδόηεο θαη ζηνπο ελλέα ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο δειώλνπλ 

όηη ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ πνπ απαζρνινύλ ζα κεησζεί κέζα ζην πξνζερέο ηξί-

κελν, κε ηηο πιένλ απαηζηόδνμεο εθηηκήζεηο λα πξνέξρνληαη από ηνλ ρώξν ηνπ 

Δκπνξίνπ (-21%) θαη ηεο Μεηαπνίεζεο (-17%) 

Σε σαμηλό 15 εηών οι ηαξινομήζειρ νέων αςηοκινήηων ηον Αύγοςζηο 

 Σε ρακειόηεξε επίδνζε ηεο ηειεπηαίαο δεθαπεληαεηίαο θαηέγξαςαλ νη ηα-

μηλνκήζεηο λέσλ απηνθηλήησλ ηνλ Αύγνπζην, πέθηνληαο θαηά 68,6% ζε ζύγθξηζε 

κε ηνλ Αύγνπζην ηνπ πξνεγνύκελνπ ρξόλνπ, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ππνπξ-

γείνπ Τπνδνκώλ. πλνιηθά, ηνλ Αύγνπζην ηαμηλνκήζεθαλ 7.167 λέα απηνθίλεηα. 

Πεπαιηέπω καηαπγήζειρ ή ζςγσωνεύζειρ θοπέων  

Μεηαμύ ησλ θνξέσλ πνπ θαηαξγνύληαη ή ζπγρσλεύνληαη ζην πιαίζην ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεξεο νξγάλσζεο ηνπ δεκνζίνπ είλαη: 

Οη ΑΔ - ΔΛΚΑ (Διιεληθό Κέληξν Αξγπξνρξπζνρνίαο) 

- Κέντπο Απγιλλόμαζαρ  

- ΚΕΚ ΕΛΚΕΔΕ ΕΠΕ 

- Κέντπο Ελληνικήρ Γούναρ και 

ζπγρσλεύνληαη ζην ΔΛΚΔΓΔ Α.Δ 

(πξόθεηηαη γηα ηα Ιλζηηηνύηα ηνπ ΔΟΜΜΔΥ)  


