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 Σηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ βξεζεί λα θνξνδηαθεύγνπλ, 

ζα πξνρσξήζεη ην πξνζερέο δηάζηεκα ην ΣΓΟΔ. Τελ απόθαζε γηα «ινπθέην» ζηηο ζπγ-

θεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο - θαη γηα παξαδεηγκαηηζκό πξνο ηνπο ππνινίπνπο - έιαβε ν ππν-

πξγόο Οηθνλνκηθώλ Γηώξγνο Παπαθσλζηαληίλνπ, ζην πιαίζην πινπνίεζεο θαη ησλ δηαηά-

μεσλ ηνπ ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνύ λόκνπ.        

 Θεηηθνί πξνο απηό είλαη θαη νη ειεγθηέο ηεο ηξόηθαο, πνπ ζεσξνύλ όηη απνηειεί έλα 

από ηα βαζηθά «όπια» γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο θνξνδηαθπγήο. Σηε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ 

ππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ δηεπθξηλίδεηαη θαη ην πώο ζα εθαξκνζζεί από ην ΣΓΟΔ ην ζπγ-

θεθξηκέλν κέηξν, ελώ ε απαγόξεπζε ζηελ άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

ζα κπνξεί λα είλαη αθόκε θαη νξηζηηθή ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.   

 Νέα κεγάιε κείσζε, θαηά 40,9%, ζεκείσζε ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ, 

ηνλ Σεπηέκβξην, κε απνηέιεζκα ζην ηέινο ηνπ ελλεακήλνπ ην εκπνξηθό έιιεηκκα λα έρεη 

ζπξξηθλσζεί θαηά 33,8%.           

 Η εμέιημε απηή, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο γηα ηηο 

εκπνξεπκαηηθέο ζπλαιιαγέο ηεο ρώξαο, νθείιεηαη ζηελ, έζησ θαη κηθξή, αλάθακςε ησλ 

εμαγσγώλ θαη ζηε ζεκαληηθή πηώζε ησλ εηζαγσγώλ, ιόγσ ηεο κεησκέλεο θαηαλαισηηθήο 

δήηεζεο.             

 Η ζπλνιηθή αμία ησλ εηζαγσγώλ - αθίμεσλ δηακνξθώζεθε ζην πνζό ησλ 2.896,5 

εθαη. επξώ, έλαληη 4.253 εθαη. επξώ ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2009, παξνπζηάδνληαο κείσζε 

31,9%. Η ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγσγώλ-απνζηνιώλ κεηώζεθε θαηά 11,4% ζε 1.152,2 ε-

θαη. επξώ. Τν έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ ππνρώξεζε θαηά 40,9% ζε 1.744,4 ε-

θαη. επξώ. 

Μείωζε 40,9% ηοσ εκπορηθού ειιείκκαηος ιόγω ηες «βοσηηάς» ηωλ εηζαγωγώλ 



Σελίδα 2 

 Μείσζε απνδνρώλ ζηνλ ηδησηηθό ηνµέα έσο 25%, θαηάξγεζε ησλ θιαδηθώλ 

ζπµβάζεσλ θαη αύμεζε ησλ αηνκηθώλ ζπκβάζεσλ θέξλνπλ νη λέεο ξπζµίζεηο πνπ ζα θαηα-

ζέζεη ην ππνπξγείν Δξγαζίαο εληόο ηνπ Γεθεµβξίνπ. Η θα. Καηζέιε ζα ζπλαληήζεη ηνπο εθ-

πξνζώπνπο ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ πξνθεηµέλνπ λα βξεζεί ε ρξπζή ηνµή γηα ηε δηαηύπσ-

ζε ησλ δηαηάμεσλ, ελώ ζπλερίδνληαη νη άηππεο δηαβνπιεύζεηο κεηαμύ ππνπξγείνπ θαη θνη-

λσληθώλ θνξέσλ.             

 H  κία ξύζµηζε πξνβιέπεη ηελ θαηάξγεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ εθάζηνηε ππνπξγνύ 

Δξγαζίαο λα επεθηείλεη ζηνπο εξγνδόηεο πνπ δελ είλαη µέιε εξγνδνηηθώλ νξγαλώζεσλ ηελ 

ηζρύ ζπµβάζεσλ πνπ ππνγξάθνπλ νη θνηλσληθνί εηαίξνη. Οπζηαζηηθά απηό ζα έρεη σο απν-

ηέιεζµα λα µελ έρνπλ πεξηερόµελν νη ζπιινγηθέο ζπµθσλίεο θαη ελδερνµέλσο λα απνρσ-

ξήζνπλ θάπνηνη εξγνδόηεο από νξηζµέλεο ελώζεηο ηνπο θαη έηζη λα µελ ππάξρεη ζπ-

λνµηιεηήο από ηελ άιιε πιεπξά.        

 Μέρξη ζήµεξα, µε απόθαζή ηνπ ν εθάζηνηε ππνπξγόο Δξγαζίαο µπνξνύζε λα επεθ-

ηείλεη θαη λα θεξύμεη γεληθώο ππνρξεσηηθή γηα όινπο ηνπο εξγαδνµέλνπο ελόο θιάδνπ ή ε-

λόο επαγγέιµαηνο µηα ζπιινγηθή ζύµβαζε εξγαζίαο, ε νπνία έρεη ππνγξαθεί θαη δεζµεύεη 

ην 51% ησλ εξγαδνµέλσλ ηνπ θιάδνπ ή ηνπ επαγγέιµαηνο. 

 Δεκόζηο : τρωζηάεη 7 δης. ζηελ αγορά  

  Σε ύςνο άλσ ησλ 7 δηζ. επξώ θηλνύληαη ηα ρξέε ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ηελ αγνξά, θαηά 

θύξην ιόγν πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ λνζνθνκείσλ, θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο, γηαηξνύο 

θαη θαξκαθνπνηνύο ζπκβεβιεκέλνπο κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη άιινπο ηδηώηεο πνπ 

έρνπλ ζπλαιιαγέο κε Ννκηθά Πξόζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ.      

 Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθνηλώζεθαλ πξόζθαηα γηα ηηο “αλεμόθιεηεο ππνρ-

ξεώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ-θνξέσλ ηεο θπβέξλεζεο”, ζην ηέινο Σεπηεκβξίνπ ην ζπλνιη-

θό ρξένο πξνο ηνπο ηδηώηεο αλήιζε ζε 7,062 δηζ. επξώ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 5,34 δηζ. επξώ 

είλαη ππνρξεώζεηο πξνεγνύκελσλ εηώλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ λνζνθνκείσλ νη ν-

πνίεο έρνπλ ξπζκηζηεί κε ηνλ Ν. 3867/2010 θαη ζα εμνθιεζνύλ ζηαδηαθά ζε βάζνο ηξηεηίαο 

κε νκόινγα. Πέξαλ ηνύησλ νη νθεηιέο ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ηδηώηεο αλέξρνληαη ζε 1,72 δηζ. 

επξώ. 

Μείωζε αποδοτώλ ζηολ ηδηωηηθό ηοµέα έως 25% θέρλοσλ οη λέες ρσζκίζεης 
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Φοροθίλεηρα γηα λα «δεζηαζούλ» οη αγορές αθηλήηωλ θαη Ι.Χ. προωζεί ε θσβέρλεζε 

 Ννκνζρέδην-«ζθνύπα» κε δέθα αιιαγέο ζηε θνξνινγία θαηαζέηεη ην επόκελν δηάζ-

ηεκα ζηε Βνπιή ε θπβέξλεζε.  Πξνβιέπεηαη απαιιαγή «πόζελ έζρεο» γηα θαηνηθία έσο 

120ηκ θαη ιηγόηεξεο επηβαξύλζεηο ζε νρήκαηα κηθξνύ θαη κεζαίνπ θπβηζκνύ. Σηόρνο είλαη ε 

αλαζέξκαλζε ηεο αγνξάο, όπσο επίζεο θαη λα γίλνπλ πξάμε νη δεζκεύζεηο γηα κεηώζεηο 

θόξσλ από ην 2011 ζηηο επηρεηξήζεηο.         

 Mε ηηο λέεο ξπζκίζεηο ζα κεησζνύλ ηα ηέιε ηαμηλόκεζεο ζηα κηθξνύ θαη κεζαίνπ θπ-

βηζκνύ ΙΦ, κε απνηέιεζκα λα επέιζεη κείσζε ηεο θνξνινγίαο από 1.500-2.000 επξώ. Σε-

κεηώλεηαη όηη γηα ηελ θαηνηθία κέρξη 120ηκ, ε απαιιαγή δελ ζα αθνξά κόλν ηελ πεξίπησζε 

αγνξάο κε κεηξεηά, αιιά θαη ζηελ απόθηεζε αθηλήηνπ κε ζηεγαζηηθό. Σπλεπώο, ζα εμαηξν-

ύληαη από ηνλ έιεγρν ηνπ «πόζελ έζρεο» θαη ηα ρξενιύζηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε ζε-

καληηθόηαηε πηώζε ζηηο αγνξέο αθηλήησλ θαη ΙΦ έρεη νδεγήζεη ζε αληίζηνηρε πηώζε ηα 

έζνδα ηνπ Κξάηνπο. 

Κερδίδεη έδαθος ηο ειεθηροληθό εκπόρηο  

 Κεξδίδεη έδαθνο ην ειεθηξνληθό εµπόξην ζηελ Διιάδα, θαζώο εθηηκάηαη όηη νη online 

θαηαλαισηέο ζα μνδέςνπλ θέηνο 1.500 επξώ, θαηά µέζν όξν, γηα αγνξέο µέζσ Γηαδηθηύνπ, 

αλεβάδνληαο ηνλ ηδίξν ηνπ ειεθηξνληθνύ εµπνξίνπ ζε 1,4 δηζ. επξώ, έλαληη 800 εθαη. επξώ 

πέξπζη (+75%). Η αγνξά ραξαθηεξίδεηαη σο ώξηµε, θαζώο ην 51% ησλ online θαηαλαισ-

ηώλ αγόξαζε ειεθηξνληθά πάλσ από πέληε θνξέο ζην πξώην εμάµελν ηνπ 2010. Τν 

ζπµπέξαζµα πεξηιαµβάλεηαη ζηελ εηήζηα έξεπλα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ηιεθηξνληθνύ 

Δµπνξίνπ ηνπ Οηθνλνµηθνύ Παλεπηζηεµίνπ Αζελώλ γηα ην ειεθηξνληθό εµπόξην ζηελ Διιά-

δα. 

Παραηείλεηαη έως 28/12/2010 ε προζεζκία περαίωζες. Οη λέες προζεζκίες είλαη: 

· 28/12 γηα απνδνρή εθθαζαξηζηηθώλ ζεκεησκάησλ ηεο Γ.Γ.Π.Σ 

· 13/12 γηα έθδνζε εθθαζαξηζηηθώλ ζεκεησκάησλ από Γ.Ο.Υ 

· 28/12 γηα απνδνρή εθθαζαξηζηηθώλ ζεκεησκάησλ πνπ εθδίδνληαη θαη δηνξζώλνληαη από 

Γ.Ο.Υ 

· 17/12 γηα ππνβνιή εηδηθνύ ζεκεηώκαηνο δήισζεο ηεο ιήςεο ή έθδνζεο κε λόκηκσλ θν-

ξνινγηθώλ ζηνηρείσλ. 

· Γηα αηηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ έσο 29/11 ε επίιπζε δηαθνξάο πξαγκαηνπνηείηαη έσο 

17/12. 


