
Σηο 5,5% ο πληθυπιζμόρ ηον Ιούνιο   

 Aχμεζε 5,5% πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ Γεληθνχ Γείθηε 

Τηκψλ Καηαλαισηή (Γ.Γ.Τ.Κ) ηνπ κελφο Ινπιίνπ 2010, πξνο ηνλ αληίζ-

ηνηρν Γείθηε ηνπ Ινπιίνπ 2009, έλαληη αχμεζεο 0,6% πνπ ζεκεηψζεθε 

θαηά ηελ ίδηα ζχγθξηζε ηνπ έηνπο 2009 πξνο ην 2008.   

 Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ε Διιεληθή 

Σηαηηζηηθή Αξρή ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Ινχλην ηνπ 2010 ν παξαπάλσ δείθ-

ηεο ζεκείσζε ηνλ Ινχιην κείσζε θαηά 0,5% έλαληη κείσζεο 0,7% πνπ 

ζεκεηψζεθε θαηά ηελ αληίζηνηρε ζχγθξηζε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

Εμποπικέρ Επισειπήζειρ : Δε βοήθηζαν οι εκπηώζειρ   

 Μείσζε 10%-12% θαηαγξάθεη ν ηδίξνο ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξή-

ζεσλ ηηο πξψηεο δεθαπέληε εκέξεο ησλ εθπηψζεσλ. Σχκθσλα κε ηελ 

Δζληθή Σπλνκνζπνλδία Διιεληθνχ Δκπνξίνπ (ΔΣΔΔ) ηα ζηνηρεία ηνπ 

πξψηνπ δεθαπελζεκέξνπ ησλ θεηηλψλ ζεξηλψλ εθπηψζεσλ θαηαδεηθ-

λχνπλ κηθξή βειηίσζε ζηελ θαηαλαισηηθή θίλεζε ζε ζχγθξηζε κε πέξπ-

ζη, σζηφζν ηα πξφζεκα ησλ πσιήζεσλ παξακέλνπλ αξλεηηθά. 

 Όπσο ηνλίδεηαη ζε αλαθνίλσζε ηεο ΔΣΔΔ, νη πσιήζεηο ζην ιηα-

λεκπφξην θαη ηδηαίηεξα ζηηο θαηεγνξίεο έλδπζεο,  ππφδεζεο, επνρηαθψλ 

εηδψλ, νηθηαθήο ρξήζεο, δψξσλ, ραξηηθψλ, ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνλη-

θψλ, θαζψο επίζεο παηδηθψλ θαη βξεθηθψλ εηδψλ, παηρληδηψλ, θαιιπλ-

ηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζπλερίζηεθαλ κε αηζζεηά κηθξφηε-

ξε πηψζε ζε ζχγθξηζε κε πέξπζη.  

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών 
Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας  

                                                                                                  Τετάρτη 18 Αυγοφστου 2010     
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Νέερ ζςγσυνεύζειρ ζηο δημόζιο 

Νέεο ζπγρσλεχζεηο θαη θαηαξγήζεηο νξγαληζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ, κε ζηφρν 

ηελ πεξηζηνιή ησλ δαπαλψλ, απνθάζηζε ε δηππνπξγηθή επηηξνπή πνπ ζπλεδξία-

ζε ρζεο. Σπγθεθξηκέλα απνθαζίζηεθε ε ζπγρψλεπζε ηεο Δζληθήο Σρνιήο Γεκφζη-

αο Γηνίθεζεο (Δ.Σ.Γ.Γ.) κε ηελ Δζληθή Σρνιή Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Δ.Σ.Τ.Α.) ζε 

κία εληαία ζρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Σ.Γ.Γ.Α.). Υπαγσγή 

ηεο κνλάδαο Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ ζηελ Δζληθή 

Σηαηηζηηθή Υπεξεζία. Σπγρψλεπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. κε ηηο Ψε-

θηαθέο Δληζρχζεηο Α.Δ. θαη ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

Α.Δ. (Η.ΓΙ.Κ.Α. Α.Δ.). Σπγρψλεπζε, ελνπνίεζε θαη αλαδηνξγάλσζε ησλ νξγαληζ-

κψλ:   Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.), Δξγαηηθήο Δζηίαο (Ο.Δ.Δ.), 

Δξγαηηθήο Καηνηθίαο (Ο.Δ.Κ.), Παξαηεξεηήξην Απαζρφιεζεο Δξεπλεηηθή-

Πιεξνθνξηθή Α.Δ., Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Α.Δ. ζε έλαλ εληαίν θαη ζχγρξνλν 

Δζληθφ Οξγαληζκφ Δξγαζίαο (ΔΟΔ). 

Σηο ύτορ ηηρ επιδόηηζηρ η θοποαπαλλαγή κεπδών 

Φνξναπαιιαγέο ζην χςνο ηεο επηδφηεζεο θάζε εγθεθξηκέλεο πξφηαζεο, 

αχμεζε ειάρηζηνπ πξνυπνινγηζκνχ θάζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζηα 200.000 επξψ, 

δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο αθφκε θαη πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ε 

ζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο είλαη νη βαζηθνί λενηεξηζκνί ηνπ λένπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ 

πνπ δφζεθε ζε δηαβνχιεπζε απφ ην ππνπξγείν Οηθνλνκίαο.     

 Ο λένο επελδπηηθφο λφκνο ζα ρξεκαηνδνηεί ρακειφηεξε έληαζε 

εληζρχζεσλ, κε ην αλψηαην φξην λα κελ μεπεξλά ην 50% ηεο εληζρπφκελεο 

δαπάλεο ζε θάζε πεξίπησζε (απφ 60% πνπ ίζρπε ζήκεξα), θαη κεγαιχηεξεο 

επελδχζεηο. Αμηνπνηεί ην ράξηε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ν νπνίνο πξνβιέπεη 4 

δψλεο θηλήηξσλ (Α, Β, Γ θαη Γ) κε αλψηαηα πνζνζηά ελίζρπζεο 15%, 20%, 30% 

θαη 40% αληίζηνηρα. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ε θαηαλνκή ηνπ 15% ησλ εηήζησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ ζηνπο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλνπο λνκνχο ηεο ρψξαο. Τν 

πνζνζηφ ελίζρπζεο δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα μεπεξλά ην 50% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο εγθεθξηκέλεο επελδπηηθήο πξφηαζεο.  

Αιιαγή ηξφπνπ επηινγήο : Αλαθνξηθά κε ην θνξνινγηθφ θίλεηξν, 

ηξνπνπνηνχληαη ν ηξφπνο ελίζρπζεο θαη ε επηιεμηκφηεηα ησλ ζρεδίσλ πνπ 

κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζην θαζεζηψο απηφ. Ωο πξνο ηνλ ηξφπν ελίζρπζεο, πξν- 
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ηείλεηαη ε απαιιαγή θφξνπ απφ ην ζχλνιν ησλ 

πξαγκαηνπνηνχκελσλ θεξδψλ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ηζφπνζνπ ηεο 

ελίζρπζεο πνπ ζα ιάκβαλε ε επέλδπζε αλ εληαζζφηαλ ζην θαζεζηψο ηεο 

απιήο επηρνξήγεζεο, έλαληη ηεο ππνρξέσζεο κε δηαλνκήο θεξδψλ κε ηε 

δεκηνπξγία αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ πνπ ίζρπε κέρξη ζήκεξα.  

Ωο πξνο ηελ επηιεμηκφηεηα, ν λένο λφκνο πξνβιέπεη δηελέξγεηα 

δηαδηθαζίαο αληίζηνηρεο κε απηήλ πνπ αθνινπζείηαη ζε φιεο ηηο άιιεο 

κνξθέο ελίζρπζεο, κε ηε δηαθνξά φηη πξνηάζεηο ζα ππνβάιινληαη θαζ' φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ζα αμηνινγνχληαη κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν πνπ 

ηζρχεη ζηα ινηπά θαζεζηψηα ελίζρπζεο, αιιά ζα έρνπλ σο κνλαδηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ππαγσγή ηνπο ζηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν ηελ πιήξσζε 

ησλ θξηηεξίσλ θεξεγγπφηεηαο ηνπ θνξέα θαη ηε ζπγθέληξσζε 

βαζκνινγίαο αλψηεξεο απφ ην 50% ηεο κέγηζηεο δπλαηήο βαζκνινγίαο.  

 Καηά 129% απμήζεθε ζε ζχγθξηζε κε πέξπζη ην χςνο ησλ πξνζηί-

κσλ θαη ΦΠΑ πνπ θαηαιφγηζε ηνπο πξψηνπο επηά κήλεο ηνπ 2010 ην Σψ-

κα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (ΣΓΟΔ), ηα νπνία αλήιζαλ ζε 2,422 

δηζ. επξψ. Τν ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα ην ΣΓΟΔ εληφπηζε 117.792 παξα-

βάζεηο πιαζηψλ ή εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ. 

Καηά 129% αςξήθηκαν ηα ππόζηιμα πος καηαλόγιζε ηο ΣΔΟΕ                  

Σε ελεύθεπη πηώζη οι ηαξινομήζειρ νέυν αςηοκινήηυν ηον 

Ιούλιο           

 Τνπο θφβνπο ηνπο λα επηβεβαηψλνληαη βιέπνπλ νη εηζαγσγείο θαη 

αληηπξφζσπνη απηνθηλήηνπ, δηαπηζηψλνληαο ζεκαληηθή ππνρψξεζε θαηά 

64,3% ηνλ πεξαζκέλν κήλα ζηηο ηαμηλνκήζεηο λέσλ απηνθηλήησλ.   

 Η ππνρψξεζε ησλ πσιήζεσλ απνδίδεηαη ηφζν ζηελ θάκςε ηεο 

θαηαλάισζεο ιφγσ θξίζεο, φζν θαη ζηηο απμήζεηο ηεο θνξνινγίαο. 


