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Γενικά. ςξ ποώςξ γεμικό μέοξπ ςηπ αμςαλλαγήπ απόφεχμ διαπιρςώθηκε όςι: 

 Οι πόοξι ςξσ Ποάριμξσ Σαμείξσ είμαι πεοιξοιρμέμξι και δεμ θα ποέπει ξι 

Υ.Δ. μα αμαμέμξσμ μεγαλύςεοεπ επιυξοηγήρειπ από ασςή ςξσ 2011, για ςα 

έςη 2012 και 2013. 

 Δίμαι αμάγκη μα επιρπεσρςεί η μελέςη «Οογάμχρηπ ςχμ Υ.Δ.» 

 

Πόροι για τις Π.Π.  Ομότχμα απξταρίρθηκαμ ςα ακόλξσθα: 

 Σα λειςξσογικά ένξδα ςχμ Υ.Δ. ποέπει μα καλύπςξμςαι από ςξ κοάςξπ, 

ςξσλάυιρςξμ ρε έμα ρξβαοό πξρξρςό, πξσ θα διαρταλίζει ςη βαρική ςξσπ 

λειςξσογία. Η βαρική ρςελέυχρη ςχμ Υ.Δ. (ςακςικό ποξρχπικό) μα 

εναρταλίζεςαι επίρηπ με κοαςικξύπ πόοξσπ. 

 Οι Υ.Δ. ποέπει μα εμςαυθξύμ ρε καθερςώπ ΥΠΑ, ώρςε μα είμαι δσμαςή η 

εναρτάλιρη ερόδχμ. Για ςξ ρκξπό ασςό ςξ ΤΠΔΚΑ ποέπει μα ρσμεογαρθεί με 

ςξ ΤΠΟΙΟ για ςη ρυεςική ούθμιρη. 

 Να διεοεσμηθεί η δσμαςόςηςα εμίρυσρηπ από ςξ Ποάριμξ Σαμείξ για 

ρσμμεςξυή ρε άλλα ποξγοάμμαςα, είςε χπ ιδία ρσμμεςξυή (π.υ. Life), είςε 

χπ αμξιβή αμαδόυξσ για ρύμςανη ποόςαρηπ.  

Πρόσθετα έσοδα μπξοξύμ μα ποξκύφξσμ από : 

 Έογα ΑΠΔ και μιρθώμαςα θαλάρριξσ υώοξσ. 

 Φοήρη τσρικώμ πόοχμ από ξικξςξσοιρςικέπ και άλλεπ δοαρςηοιόςηςεπ 

ιδιχςώμ ρςιπ ΠΠ. 

 Πιρςξπξίηρη ποξψόμςχμ και σπηοεριώμ πξσ παοάγξμςαι – ποξρτέοξμςαι 

μέρα ρςημ ΠΠ. 



 Ξεμαγήρειπ με ειδικό αμςικείμεμξ ςη γμχοιμία και εομημεία πεοιβάλλξμςξπ. 

 Έρξδα από διέλεσρη ξδώμ, αγχγώμ και καςαρκεσή τοαγμάςχμ. Πξρξρςό 

ασςώμ ςχμ αμςαπξδξςικώμ ειρτξοώμ μπξοεί μα διαςίθεςαι (διαμέμεςαι) 

ρςξσπ Υ.Δ. 

 Παοαυώοηρη πεοιξσριακώμ ρςξιυείχμ ρςξσπ Υ.Δ. για μα έυξσμ δικαίχμα 

«εκμεςάλλεσρήπ» - ανιξπξίηρήπ ςξσπ. 

 Φξοηγίεπ, υχοίπ τξοξλξγικέπ επιβαούμρειπ. 

 Δκμίρθχρη πεοιξσριακώμ ρςξιυείχμ, πεοιξυώμ (δαρικώμ εκςάρεχμ), υχοίπ 

τξοξλξγική επιβάοσμρη. 

 Σέλξπ έρξδα από ςη θεςική ρσμβξλή ςχμ δαρώμ ρςξμ κύκλξ ςξσ άμθοακα. 

 

Γιάμμεμα, 10. 12. 2011 


