
Αλαθαιεί ν Σύλδεζκνο Ειιήλωλ Αιεπξνβηνκεράλωλ Δειηίν             

Τύπνπ κε αλαθνξά ζε απμήζεηο 

Γειηίν Τχπνπ ηεο 12εο Απγνχζηνπ αλαθάιεζε ρζεο ν Σχλδεζ-

κνο Διιήλσλ Αιεπξνβηνκεράλσλ. Όπσο ηνλίδεη «εθ παξαδξνκήο αλα-

θέξνληαλ  φηη ππφ απηέο ηηο ζπγθπξίεο ε αχμεζε ζηηο ηηκέο ησλ αιεχ-

ξσλ θξίλεηαη θαη επηβεβιεκέλε θαη δεδνκέλε».     

 Υπελζπκίδεηαη φηη ζην θείκελν ηνπ Σπλδέζκνπ ηνπ Απγνχζηνπ 

πξνεμνθινχληαλ απμήζεηο ηηκψλ ζηα άιεπξα σο ζπλέπεηα ηεο ξσζηθήο 

απαγφξεπζεο εηζαγσγψλ κεηά ηηο θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο ζηε ρψξα. 

           Τν δειηίν, φπσο αλαθέξεη ν ζχλδεζκνο, είρε σο ζθνπφ λα ελε-

κεξψζεη ηελ θνηλή γλψκε γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ ειιεληθή θαη ζηε δηεζλή 

αγνξά ζηηεξψλ θαη «φρη βεβαίσο λα επηβάιεη, λα αλαθνηλψζεη ή λα π-

πνδείμεη νηαδήπνηε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, θάηη ην νπνίν νπδέπνηε έγηλε 

θαη δελ απνηειεί βεβαίσο αξκνδηφηεηα ηνπ ζπλδέζκνπ». 

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών 
Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας  

                                                                                                    Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2010     

  Θα δερζεί ε επηηξνπή αληαγωληζκνύ ηηο δεζκεύζεηο ηωλ                   
αιεπξνβηνκεράλωλ  

 Οκφθσλα απνθάζηζε ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, ζηε ζπλεδξία-

ζε γηα ηε ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ζε βάξνο ησλ αιεπξνβηνκεραλη-

ψλ, λα απνδερζεί ηηο δεζκεχζεηο πνπ ππέβαιαλ νη δχν Σχλδεζκνη ησλ 

αιεπξνβηνκεραληψλ, θαη ζα πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ αλάθιε-

ζε ή αλαζθεπή ησλ αλαθνηλψζεσλ ηεο 12
εο

 θαη 13
εο

 Απγνχζηνπ πεξί 

αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ θαη ηελ απνρή ηνπο ζην κέιινλ απφ νπνηαδή-

πνηε ζχζηαζε ή πξνηξνπή, πνπ λα αθνξά, άκεζα ή έκκεζα, ηε δηακφξ-

θσζε ηεο ηηκνινγηαθήο θαη ελ γέλεη εκπνξηθήο πνιηηηθήο ησλ επηρεηξή-

ζεσλ – κειψλ ηνπο. 



Σελίδα 2 

Παθέην επλντθψλ θνξνινγηθψλ κέηξσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο εμεηάδεη 

ε θπβέξλεζε, ζε κία πξνζπάζεηα λα ελζαξξχλεη ηηο επελδχζεηο, ψζηε λα 

βγεη ε νηθνλνκία απφ ηνλ θχθιν ηεο χθεζεο θαη ηεο πςειήο αλεξγίαο. 

           Μεηαμχ ησλ κέηξσλ πνπ είλαη ζην ηξαπέδη ηνπ νηθνλνκηθνχ επηηειείν 

ηεο θπβέξλεζεο είλαη ε κείσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ησλ επηρεηξή-

ζεσλ ζην 20% απφ 24% ζήκεξα.  Δλδερνκέλσο, ε κείσζε απηή δελ ζα γί-

λεη ζηαδηαθά, αιιά εθάπαμ.       

 Ο λένο ζπληειεζηήο ίζσο ηεζεί ζε εθαξκνγή απφ ηηο αξρέο ηνπ 

2011. Δπίζεο, ην νηθνλνκηθφ επηηειείν εμεηάδεη ην κέηξν ηεο ρνξήγεζεο νπ-

ζηαζηηθψλ θνξναπαιιαγψλ γηα ηηο πνιχ κεγάιεο επελδχζεηο, ελψ δελ α-

πνθιείνληαη αιιαγέο ζην θαζεζηψο ηεο θνξνιφγεζεο ησλ θεξδψλ πνπ δηα-

λέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ μέλσλ επελδπηψλ. 

Καηαηέζεθε ην Ν/ΣΧ γηα ηελ απειεπζέξωζε ηωλ νδηθώλ κεηαθνξώλ   

Δλεκεξσηηθφ ζεκείσκα γηα ην ππφ θαηάζεζε λνκνζρέδην «Οδηθέο 

Δκπνξεπκαηηθέο Μεηαθνξέο» θαηέζεζε ζηε Βνπιή ην ππνπξγείν 

Υπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ ηελ Πέκπηε, κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ 

λνκνζρεδίνπ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ θιάδνπ.     

 Βαζηθνί άμνλεο ηνπ λνκνζρεδίνπ είλαη ε απειεπζέξσζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ρνξεγνπκέλσλ αδεηψλ θνξηεγψλ δεκφζηαο ρξήζεο θαη ε δεκηνπξγία 

λένπ ζπζηήκαηνο ρνξήγεζεο αδεηψλ. Πξνβιέπεηαη ηξηεηέο κεηαβαηηθφ 

ζηάδην πξνζαξκνγήο ζην λέν θαζεζηψο, ελψ θαηά ηελ ηξηεηία απηή ζα 

εθδίδνληαη λέεο άδεηεο κε βάζε ην ηζρχνλ ζχζηεκα αδεηνδφηεζεο κε βάζε 

ην ηνλάδ θαη ηελ ππάξρνπζα θαηεγνξηνπνίεζε αδεηψλ. 

Από ηνλ Ιαλνπάξην ε αύμεζε θόξνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο   

Απφ ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2011 ζα εθαξκνζηεί ε αχμεζε ηνπ θφξνπ ζην 

πεηξέιαην ζέξκαλζεο. Η αλαβνιή ζηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ νθείιεηαη ζην 

φηη δε ζα είλαη λσξίηεξα έηνηκνο ν κεραληζκφο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ 

επηδφκαηνο ζέξκαλζεο ζηνπο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο.             

Μείωζε θνξνινγίαο ζην 20% θαη θίλεηξα γηα ηηο επελδύζεηο εμεηάδεη 

ε θπβέξλεζε 



Σελίδα 3 

      Σε βαζηά ύθεζε ε ειιεληθή νηθνλνκία  

 Σηε βαζχηεξε χθεζε ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο έρεη βπζηζηεί ε 

ειιεληθή νηθνλνκία  κε ην ΑΔΠ ηνπ β’ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο λα παξνπζηάδεη 

ζπξξίθλσζε 3,7%, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2009, κε βάζε 

ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ρζεο ε Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή 

(ΔΛ.ΣΤΑΤ.). Σε κεληαία βάζε, ην ΑΔΠ κεηψζεθε θαηά 1,8%. Οη 

αθαζάξηζηεο επελδχζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ κεηψζεθαλ θαηά 18,6% ζε 

ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2009. Οη θαηνηθίεο κεηψζεθαλ θαηά 

19,3%, ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαηά 10,6%, νη ινηπέο θαηαζθεπέο 

θαηά 27,0% θαη ν εμνπιηζκφο κεηαθνξψλ θαηά 20,9%, αλαθέξεη ε 

ΔΛ.ΣΤΑΤ. Η ζπλνιηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε κεηψζεθε θαηά 5,1% ζε 

ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2009. Μείσζε θαηαγξάθεηαη ηφζν ζηε 

δεκφζηα θαηαλάισζε θαηά 8,4% φζν θαη ζηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε θαηά 

4,2%. 

Σην ζηόραζηξν ηεο θπβέξλεζεο ε θνξνδηαθπγή  

Σηνλ εληνπηζκφ θαη ζηε θνξνιφγεζε ηνπ «καχξνπ» ρξήκαηνο πνπ 

θπθινθνξεί ζηελ αγνξά επηθεληξψλεη πιένλ ην ελδηαθέξνλ ηεο ε πνιηηηθή 

εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Σην πιαίζην απηφ, απέζηεηιε πξφζ-

θαηα πξνο φιεο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαηεπείγνπζα εγθχθιην, κε ηελ 

νπνία θαιεί ηνλ ειεγθηηθφ κεραληζκφ λα ζηξέςεη ηνπο ειέγρνπο ζηελ αλα-

δήηεζε ζπλαιιαγψλ, αιιά θαη επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ θξί-

λνληαη χπνπηεο γηα «μέπιπκα» ρξήκαηνο απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηε-

ηεο. Σεκεηψλεηαη, Η θνξνδηαθπγή θαη ην ιαζξεκπφξην απνηεινχλ πιένλ 

αληηθείκελν πεξαηηέξσ έξεπλαο απφ ηελ επηηξνπή μεπιχκαηνο «καχξνπ» 

ρξήκαηνο, εθφζνλ βέβαηα ζπληξέρνπλ θαη άιιεο πξνυπνζέζεηο. 


