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 Δθόδνπο ζηα θαξηέι ηεο αγνξάο, ζηα ζηέθηα ηνπ παξάλνκνπ ηδό-

γνπ, ζηα θέληξα δηαζθέδαζεο ζα εμαπνιύνπλ εηδηθά εθπαηδεπκέλνη αζηπ-

λνκηθνί, ζέηνληαο ππό ζηελή παξαθνινύζεζε ειεύζεξνπο επαγγεικαηί-

εο, κεγαινγηαηξνύο, πδξαπιηθνύο θαη ειεθηξνιόγνπο πνπ δελ εθδίδνπλ 

απνδείμεηο ή ρνξεγνύλ πιαζηά πηζηνπνηεηηθά.     

 Πξηλ από ην ηέινο ηνπ ρξόλνπ ζα έρνπλ αλαιάβεη δξάζε ηα 100 

επίιεθηα ζηειέρε ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο πνπ ζα απαξηίζνπλ ηελ π-

πό ίδξπζε νηθνλνκηθή αζηπλνκία. Τν ζέκα απηό βξέζεθε ζην επίθεληξν 

ηεο πξόζθαηεο ζπλάληεζεο ηνπ ππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ Γ. Παπαθσλ-

ζηαληίλνπ κε ηνπο ππνπξγνύο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηεο Χ. Παπνπηζή, 

Γηθαηνζύλεο Χ. Καζηαλίδε θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Μ. Χξπζνρνΐ-

δε. Η λέα ππεξεζία, πνπ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηηο ππεξεζίεο ηεο 

ΔΛ.ΑΣ. ζα νλνκάδεηαη Γηεύζπλζε Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο - Οηθνλνκηθή 

Αζηπλνκία θαη ζα ζπλεξγάδεηαη κε άιιεο δησθηηθέο θαη ειεγθηηθέο αξρέο 

ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. 

 Πξόγξακκα αλάπηπμεο 67 Δπηρεηξεκαηηθώλ Πάξθσλ, ζπλνιηθήο 

επηθάλεηαο 60.000 ζηξ,. πνπ ζα θαιύςνπλ ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ηηο 

αλάγθεο ηεο ρώξαο κέρξη ην 2025 θαη κε ύςνο ζπλνιηθήο επέλδπζεο ην 

1 δηζ επξώ, εθ ησλ νπνίσλ ην 35% ζα είλαη δεκόζηα δαπάλε, κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί, όπσο πξνθύπηεη από ηα ζπκπεξάζκαηα έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ε Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ (ΚΔΔΔ) ην δηάζηεκα 

Ινπλίνπ-Σεπηεκβξίνπ θαη ζπκκεηείραλ όια ηα επηκειεηήξηα ηεο ρώξαο. 

 Σύκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο ΚΔΔΔ, πνπ παξνπζηάζηεθε ζε ζπ-

λέληεπμε Τύπνπ, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ όια ηα επηκειεηήξηα ηεο ρώ-

ξαο, ζην 69% ησλ λνκώλ ππάξρεη αλάγθε άκεζεο αλάπηπμεο επηρεηξε-

καηηθώλ πάξθσλ γηα ηε ζηέγαζε ησλ λέσλ κεηαπνηεηηθώλ επηρεηξήζεσλ, 

θαζώο ζήκεξα ην 87% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο 

πεξηνρέο απηέο ζηεγάδνληαη ζε πεξηνρέο εθηόο ζρεδίνπ ή κέζα ζηνλ νη-

θηζηηθό ηζηό.    

Αζπίδα ζηελ θξίζε κε ζρέδην γηα 67 επηρεηξεκαηηθά                       
πάξθα από ηελ Κεληξηθή Έλσζε Επηκειεηεξίσλ  



Σελίδα 2 

Πξνηάζεηο από ηελ ΣηΕ γηα βειηίσζε ηνπ θνξνεηζπξαθηηθνύ κεραληζκνύ  

 Η Τ.ηΔ γηα ηελ πξνηείλεη 

· Καζηέξσζε Μνλαδηθνύ πξνζσπηθνύ αξηζκνύ ηαπηνπνίεζεο γηα όινπο ηνπο 

έιιελεο πνπ ζα εκθαλίδεηαη ζε όια ηα δεκόζηα έγγξαθα (θνξνινγ. δειώζεηο, 

άδεηεο αλέγεξζεο θαηνηθίαο, ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα 

θ.α) 

· Ηιεθηξνληθή ηηκνιόγεζε γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

· Οη ηακεηαθέο κεραλέο ησλ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ (όρη Α.Δ) ιηαληθήο λα ζπλδεζνύλ 

κε ηελ ΓΓΠΣ. 

· Αληηθαηάζηαζε κέηξνπ ζπιινγήο απνδείμεσλ κε ην ίδην θίλεηξν, κέζσ πηζησηη-

θώλ θαξηώλ. 

· Έιεγρνο ηνπ 5% ηνπ ζπλόινπ ησλ θνξνινγηθώλ δειώζεσλ 

· Πξνηεξαηόηεηα ζηηο ππνζέζεηο κε θνξνινγηθό ελδηαθέξνλ. 

· Άξζε ηξαπεδηθνύ απνξξήηνπ ζε πεξηπηώζεηο θνξνδηαθπγήο. 

· Αύμεζε παξαθξάηεζεο θόξνπ ζηελ πεγή. 

· Καηάξγεζε ή ζπγρώλεπζε όισλ ησλ θόξσλ κηθξήο απόδνζεο. 

 Αύμεζε 4,9% θαηέγξαςε ηνλ Σεπηέκβξην ν Γεληθόο Γείθηεο Τηκώλ Δηζαγσ-

γώλ ζηε Βηνκεραλία ζε εηήζηα βάζε, εμέιημε πνπ θαηαδεηθλύεη πσο νη πιεζσξηζηη-

θέο πηέζεηο παξακέλνπλ.         

 Σύκθσλα κε ηελ Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή, ν Γεληθόο Γείθηεο Τηκώλ Δηζα-

γσγώλ ζηε Βηνκεραλία ζεκείσζε αύμεζε 4,9% ηνλ Σεπηέκβξην, έλαληη κείσζεο 

1,7% πνπ ζεκεηώζεθε θαηά ηελ ίδηα ζύγθξηζε ησλ δεηθηώλ ηνπ έηνπο 2009 πξνο 

ην 2008.           

 Σε ζύγθξηζε κε ην δείθηε ηνπ Απγνύζηνπ 2010, ζεκείσζε κείσζε 0,8%, 

έλαληη κείσζεο 1%, πνπ ζεκεηώζεθε θαηά ηελ αληίζηνηρε ζύγθξηζε ησλ δεηθηώλ 

ηνπ έηνπο 2009.          

 Ο κέζνο Γείθηεο ηνπ δσδεθάκελνπ Οθησβξίνπ 2009 - Σεπηεκβξίνπ 2010, 

ζε ζύγθξηζε πξνο ηνλ ίδην δείθηε ηνπ δσδεθάκελνπ Οθησβξίνπ 2008 - Σεπηεκβξί-

νπ 2009, παξνπζίαζε αύμεζε 6,3%, έλαληη κείσζεο 2,6%, πνπ ζεκεηώζεθε θαηά 

ηε ζύγθξηζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνεγνύκελσλ δσδεθάκελσλ.  

Βηνκεραλία : αύμεζε 4,9% ζηηο ηηκέο εηζαγσγώλ ηνλ επηέκβξην  



Σελίδα 3 

 Σύκθσλα κε ειέγρνπο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ 

Σπζηεκάησλ, πεξηζζόηεξνη από 11.000 θνξνινγνύκελνη έθξπςαλ από ηελ 

εθνξία εηζνδήκαηα ύςνπο 75,538 εθαη. επξώ ζηελ ηξηεηία 2008-2010. Οη 

θνξνινγνύκελνη απηνί, ελώ είραλ εηζπξάμεη επηρεηξεκαηηθή ακνηβή από ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε νκόξξπζκεο ή εηεξόξξπζκεο εηαηξείεο είηε δελ ηελ εκθάληζαλ 

θαζόινπ ζηε θνξνινγηθή ηνπο δήισζε ή δήισζαλ κηθξόηεξα πνζά. Από ηνπο 

ειέγρνπο απηνύο εληνπίζηεθαλ 11.193 πεξηπηώζεηο πνπ δελ δειώζεθε θαζόινπ 

επηρεηξεκαηηθή ακνηβή ή δειώζεθε κηθξόηεξε ακνηβή ή δελ έρεη ππνβιεζεί θαζό-

ινπ θνξνινγηθή δήισζε.   

Απόθξπςε 75,5 εθ επξώ από επηρεηξεκαηηθέο ακνηβέο  

 44.302 ζέζεηο εξγαζίαο ράζεθαλ ηνλ Οθηώβξην. Από απηνύο, πεξίπνπ νη 

κηζνί απεπζύλζεθαλ ζηνλ ΟΑΔΓ. Έηζη, ηνπιάρηζηνλ 22.000 εξγαδόκελνη πξνζηέ-

ζεθαλ ζηε ιίζηα ησλ αλέξγσλ γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο ηνλ πεξαζκέλν κήλα. 

 Παξά ηελ αύμεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ (7,8% έλαληη 

ηνπ πξνεγνύκελνπ κήλα), νη δηθαηνύρνη επηδόκαηνο αλεξγίαο κεηώζεθαλ θαηά 

7,46%, δειαδή θαηά 14.761 άηνκα, γεγνλόο ην νπνίν κπνξεί λα αληαλαθιά όηη 

πξόθεηαη γηα εξγαδόκελνπο πξνζσξηλήο ή κεξηθήο απαζρόιεζεο πνπ δελ πιε-

ξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ απόθηεζε ηνπ επηδόκαηνο.    

 Από ην ζύλνιν ησλ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ (αλήιζαλ ζε 717.382 ηνλ 

Οθηώβξην ηνπ 2010) κόλν 143.342, ζρεδόλ έλαο ζηνπο πέληε αλέξγνπο (19,9%) 

ιακβάλεη επίδνκα αλεξγίαο. Με θξηηήξην ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο νη εγγεγξακκέ-

λνη άλεξγνη θηάλνπλ ηηο 609.249.  

Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αλέξγσλ ηνλ Οθηώβξην  

ΑΚΑΛΤΠΣΕ ΕΠΙΣΑΓΕ: ΛΙΓΟΣΕΡΕ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΝ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 
 

 Απνθιηκάθσζε θαηέγξαςαλ ηνλ Οθηώβξην νη δείθηεο αζθπμίαο ηόζν έλαληη 

ηνπ Σεπηεκβξίνπ όζν θαη έλαληη ηνπ Οθησβξίνπ 2009. Σην δεθάκελν ε αμία αθά-

ιππησλ επηηαγώλ θαη απιήξσησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ δηακνξθώζεθε ζην 1,66 

δηζ. επξώ έλαληη 2,85 δηζ. επξώ ζην αληίζηνηρν πεξπζηλό δηάζηεκα. Οη δείθηεο 

αζθπμίαο θηλνύληαη ζε πνιύ ρακειόηεξν επίπεδν απ’ όηη ην 2009.   


