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 Σην 18% έθηαζε ε απνξξφθεζε ηνπ Εζληθνχ Σηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Α-

λαθνξάο 2007 - 2013 (ΕΣΠΑ). Σχκθσλα κε ην ππνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Α-

λάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο  ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απνξξφθεζεο ηνπ 

ΕΣΠΑ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νξζή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ, αλακέλεηαη λα 

ζπκβάιιεη θαίξηα ζηελ αλαζέξκαλζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  

Σεκεηψλεηαη φηη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 ε απνξξφθεζε ήηαλ κφιηο 2,93%.  Ο 

ζηφρνο ηνπ 17,5%, πνπ αληηζηνηρεί ζε εηζξνή θνηλνηηθψλ πφξσλ χςνπο 2,75 

δηζ. επξψ θαη ζπλνιηθή ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε 3,71 δηζ. επ-

ξψ γηα ην 2010, επηηεχρζεθε θαη ππεξθεξάζηεθε κε ηελ άκεζε ελεξγνπνίεζε 

φισλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, ηνκεαθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ, ηε 

δηάζεζε ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δεκνζίσλ Επελδχζεσλ 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ δαπαλψλ θαη ηνλ θαιφ ζπληνληζ-

κφ θαη θηλεηνπνίεζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ. 

Μειώνεηαι η πεςζηόηηηα ζηην αγοπά 

 Οη ηξάπεδεο έθιεηζαλ θη άιιν ηε ζηξφθηγγα ηνπ δαλεηζκνχ πξνο ηηο επη-

ρεηξήζεηο.  Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Τξάπεδαο ηεο Ειιάδνο, ηνλ πεξαζκέ-

λν Ννέκβξην ν εηήζηνο ξπζκφο πηζησηηθήο επέθηαζεο έπεζε ζην 0,4%. απφ 

1% ηνλ Οθηψβξην θαη 4,1% ην Δεθέκβξην ηνπ 2009.  

Έπσεηαι η έκηακηη ειζθοπά ζηιρ επισειπήζειρ 

Τελ έθηαθηε εηζθνξά θαινχληαη λα πιεξψζνπλ κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα νη επη-

ρεηξήζεηο πνπ ην 2009 είραλ θέξδε άλσ ησλ 100.000 επξψ. Η Γεληθή Γξακκα-

ηεία Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ άξρηζε λα ηαρπδξνκεί ζηηο επηρεηξήζεηο ηα 

εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα γηα ηελ θαηαβνιή έσο ην ηέινο Ιαλνπαξίνπ ηεο 

πξψηεο δφζεο ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο απφ ηελ νπνία ην νηθνλνκηθφ επηηειείν 

θηινδνμεί λα εηζπξάμεη έζνδα χςνπο 1 δηο. επξψ.  



Σελίδα 2 

Ππόζηιμα 381.300 εςπώ ζε 46 επισειπήζειρ 

 Σηελ επηβνιή ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ ζε 46 επηρεηξήζεηο ζπλνιηθνχ πξν-

υπνινγηζκνχ 381.300 επξψ πξνρψξεζε ε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή γηα 

παξαβάζεηο ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ. «Με 

ηα λεφηεξα πξφζηηκα πνπ αλαθνηλψζεθαλ απφ ηε Γ. Γξακ. Καηαλαισηή, νη 

πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκσλ αλήιζαλ γηα ην έηνο 2010 ζε 167, ελψ νπδέπνηε 

ζην παξειζφλ είραλ μεπεξάζεη ζε εηήζηα βάζε δηςήθην αξηζκφ. Η Γεληθή Γξακ-

καηεία Καηαλαισηή νξγαλψλεη θαη αλαπηχζζεη δπλακηθά θαη γηα ην λέν έηνο κε-

ραληζκνχο θαη πξνγξάκκαηα ειέγρνπ κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε αζέκηησλ εκ-

πνξηθψλ πξαθηηθψλ, παξαβάζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα αζθαιή πξντφληα θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε πξαθηηθψλ νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ θαηαλαισηψλ», 

δήισζε ν πθππνπξγφο Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

Σε δόζειρ η καηαβολή ηος ΦΠΑ 

 Δηεπθνιχλζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ΦΠΑ ζρεδηάδεη ην 

ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Σχκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ην ζρέδην πνπ εμεηάδεη ην 

νηθνλνκηθφ επηηειείν πξνβιέπεη ηελ απνζχλδεζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο ηεο πε-

ξηνδηθήο δήισζεο ηνπ ΦΠΑ απφ ηελ απνπιεξσκή ηνπ θφξνπ.   

 Η θαηαβνιή ηνπ ΦΠΑ ζα γίλεηαη ζε δφζεηο, κέηξν πνπ εθηηκάηαη φηη ζα 

δψζεη «αλάζα» ξεπζηφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ θξίζε. 

Οπιζηική αθαίπεζη άδειαρ για όζοςρ κλέβοςν ζηην ανηλία 

 Τξνπνινγία πνπ πξνβιέπεη απζηεξφηεξα πξφζηηκα θαη νξηζηηθή αθαίξε-

ζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, αιιά θαη πνηληθέο θπξψζεηο γηα ηνπο πξαηεξηνχρνπο 

πνπ θιέβνπλ ζηελ αληιία, θαηέζεζε ν ππνπξγφο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Μ. 

Φξπζνρνΐδεο, ζην ππφ επεμεξγαζία αλαπηπμηαθφ λνκνζρέδην.  

Μείωζη ζημείωζε η παπαγωγή ηηρ μεηαποίηζηρ ηον Νοέμβπιο ηος 2010  

 Μείσζε θαηά 6,5% ζεκείσζε ε παξαγσγή ηεο κεηαπνίεζεο ηνλ Ννέκ-

βξην ηνπ 2010 ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2009, ζχκθσλα κε ηα ζηνη-

ρεία ηεο Ειιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο.       

 Σην 11κελν Ιαλνπαξίνπ-Ννεκβξίνπ 2010 ε κεηαπνηεηηθή παξαγσγή ζε-

κείσζε ππνρψξεζε 4,9% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ 

2009. 



Σελίδα 3 

Αύξηζη ζημείωζε η αξία ηων εξαγωγών ηον Νοέμβπιο ηος 2010 

 Αχμεζε θαηά 39,8% ζεκείσζε ε αμία ησλ εμαγσγψλ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

2010 ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2009. Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Ει-

ιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο, θαηά ηελ ίδηα ζχγθξηζε ε αμία ησλ εηζαγσγψλ ζεκείσ-

ζε κείσζε 17,1%.          

 Αλαιπηηθφηεξα: Η ζπλνιηθή αμία ησλ εηζαγσγψλ - αθίμεσλ θαηά ηνλ κήλα 

Ννέκβξην 2010 αλήιζε ζην πνζφ ησλ 3.321,1 εθαη. επξψ έλαληη 4.007,9 εθαη. επ-

ξψ θαηά ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2009, παξνπζηάδνληαο κείσζε 17,1% ζε ζχγθξηζε κε 

ην αληίζηνηρν δσδεθάκελν Δεθεκβξίνπ 2008 - Ννεκβξίνπ 2009. 

 Σην 4,7% δηακνξθψζεθε ζε κέζα επίπεδα ν πιεζσξηζκφο ην 2010, ελψ 

ηνλ Δεθέκβξην έθιεηζε θνληά ζην 4,9%. Σηα επίπεδα ηνπ 3,3% βξέζεθε ν δνκηθφο 

πιεζσξηζκφο ηνλ Δεθέκβξην (εμαηξνχληαη νη ηηκέο θαπζίκσλ θαη ηξνθίκσλ) θηλνχ-

κελνο ζηα ρακειφηεξα επίπεδα ηνπ ηειεπηαίνπ 12κελνπ. Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή 

Αξρή (ΕΛΣΤΑΤ) αλακέλεηαη λα αλαθνηλψζεη ηα ζηνηρεία γηα ηνλ Γεληθφ Δείθηε Τη-

κψλ Καηαλαισηή Δεθεκβξίνπ, ηα νπνία ζα δείρλνπλ δηαηήξεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ 

ζηα επίπεδα ηνπ Ννεκβξίνπ. Σεκεηψλεηαη πσο ν πιεζσξηζκφο ηνλ Ννέκβξην π-

πνρψξεζε ζην 4,9% απφ 5,2% ηνλ Οθηψβξην. 

 Έλεγσοι ζηιρ εθοπίερ για ηιρ επισειπημαηικέρ αμοιβέρ 

 Τνπο θνξνινγνχκελνπο πνπ έθξπςαλ απφ ηελ εθνξία ηελ επηρεηξεκαηηθή 

ακνηβή πνπ εηζέπξαμαλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε νκφξξπζκε ή εηεξφξξπζκε 

εηαηξία θαιεί ηψξα ε εθνξία. Οη ελ ιφγσ θνξνινγνχκελνη ζα πξέπεη εληφο πξν-

ζεζκίαο πέληε εκεξψλ λα πξνζέιζνπλ ζηε ΔΟΥ, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ αξ-

ρηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο.       

 Γηα φζνπο ππνβάινπλ ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο εληφο ηεο πξνζεζκίαο, ζα ε-

θαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.3610/2007 πεξί νηθεηνζεινχο ζπκκφξθσζεο πνπ 

πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή ηεο δηαθνξάο ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη θαη ηελ επη-

βάξπλζή ηεο κε πξφζζεηνπο θφξνπο κεησκέλνπο θαηά 50%. 

Σηο 4,7% διαμοπθώθηκε ζε μέζα επίπεδα ο πληθωπιζμόρ ηο 2010 


