
Απμεκέλα έζνδα θαηά 18% ην Ννέκβξην από πεξαίωζε θαη ΦΠΑ. 
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 χκθσλα κε ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκη-

θψλ, ην Ννέκβξην ηα θαζαξά έζνδα απμήζεθαλ θαηά 18% πεξίπνπ, ελψ 

ην πνζφ πνπ εηζπξάρηεθε αλήιζε ζηα 4,5 δηζ. επξψ θαη πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα πξέπεη ηνλ Γεθέκβξην λα 

εηζπξαρζνχλ 6 δηζ. επξψ..       

 Σν ίδην δηάζηεκα ν ΦΠΑ παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 10,4% ζε ζρέ-

ζε κε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2009, ελψ νη επηζηξνθέο θφξνπ ήηαλ απμεκέ-

λεο θαηά 40%. πλνιηθά ζην 11κελν ηνπ έηνπο, ηα έζνδα παξνπζίαζαλ 

αχμεζε 5,1% έλαληη εηήζηνπ ζηφρνπ 6% θαη ζπγθεθξηκέλα δηακνξθψζε-

θαλ ζηα 45,5 δηζ. επξψ. 

Ιδξύεηαη Οηθνλνκηθή Αζηπλνκία. 

 πζηήλεηαη ζην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ε Οηθνλνκηθή 

Αζηπλνκία, ην ειιεληθφ IRS. Σν λέν ζψκα ζα ζηειερψζνπλ 100 αζηπλν-

κηθνί εηδηθψλ θαζεθφλησλ πνπ ζα δξνπλ ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα κε 

ζηφρν ηελ απνθάιπςε εγθιεκάησλ ζε βάξνο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη 

ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. Η λέα ππεξεζία ζα ππάγεηαη απεπζείαο 

ζηνλ αξρεγφ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, φπσο θαη ε αληηηξνκνθξαηηθή.  

Η Δ.Δ. αλαθνίλωζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε έωο 31-5-2011 γηα                 

ηελ ξηδηθή αιιαγή ηνπ ζεκεξηλνύ ζπζηήκαηνο ΦΠΑ. 

 Η πξάζηλε βίβινο πνπ ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

ζέηεη εξψηεκα εάλ ζα αλακνξθσζνχλ νη βαζηθέο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο 

ζπζηήκαηνο ΦΠΑ θαη εάλ ηα ΑΓΑΘΑ θαη νη ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΝΣΑΙ ΣΟ ΚΡΑΣΟ ΠΡΟΔΛΔΤΗ Ή ΔΚΔΙ ΠΟΤ ΠΩ-

ΛΟΤΝΣΑΙ.          

 Άιια ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη νη κεησκέλνη ζπληειεζηέο 

ΦΠΑ θαη ην λφεκά ηνπο. Δάλ νη θαλφλεο γηα εθπηψζεηο θφξνπ είλαη νπ-

δέηεξνη – πφζν ην ζχζηεκα είλαη αδηάβιεην, έλαληη ηεο απάηεο. 

 Ο ΦΠΑ θαζηεξψζεθε ζηελ Δ.Δ πξν 40 εηψλ θαη ην θαζεζηψο ηνπ 

πιένλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο. 



Σελίδα 2 

Δγθαζίζηαληαη ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα παξαθνινύζεζεο                          
θαπζίκωλ ζηα πξαηήξηα. 

 Τπεγξάθε ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε 

ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο                 

παξαθνινχζεζε εηζξνψλ θαη εθξνψλ θαπζίκσλ  ζηα πξαηήξηα. 

 Σν ζχζηεκα ζπλδέεη ηε δεμακελή ηνπ πξαηεξίνπ κε ηελ αληιία θαη ιεηην-

πξγεί ειεθηξνληθά, έηζη ψζηε λα δίλεη αλά πάζα ζηηγκή ζηνηρεία γηα ηα πγξά    

θαχζηκα. 

 Παξνπζηάζηεθε επίζεκα απφ ηνλ Τθππνπξγφ Κσλζηαληίλν Ρφβιηα ην 

Παξαηεξεηήξην Σηκψλ  

Τγξψλ θαπζίκσλ www.fuelprices.gr 

Γηδάθηξσλ www.gge.gr/app 

θαηά ηα πξφηππα ηνπ παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ Πξντφλησλ Super Market, ην            

νπνίν ιεηηνπξγεί ζηελ ηζηνζειίδα www.e-prices.gr θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο θαη ζχγθξηζεο ηηκψλ γηα πάλσ απφ 1500 πξντφληα ζε 1200 

ζεκεία πψιεζεο. Σν ζχζηεκα πεξηέρεη ζηνηρεία γηα 13 πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. 

 Η Γελ. Γξακκαηεία ελεκεξψλεηαη 2 θνξέο ηνλ κήλα γηα ηηο ηηκέο                   

S. Market, νη νπνίεο θαη αλαξηψληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 Δπίζεκε παξνπζίαζε ηνπ Παξαηεξίνπ Τηκώλ. 

Αληίδξαζε ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο από ηελ πξό-

ηαζε ηνπ ΣΔΒ γηα θαηάξγεζε ηεο ππνρξεωηηθήο εγγξαθήο ηωλ επηρεηξή-

ζεωλ ζηα επηκειεηήξηα θαη ηεο επηβάξπλζεο ηωλ εηήζηωλ ζπλδξνκώλ ζε 

απηά κε ην ηέινο ππέξ ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο.  

 ε γξαπηή αλαθνίλσζή ηεο ε Έλσζε αθήλεη ζαθείο ππαηληγκνχο γηα ηα 

πνιηηηθά θίλεηξα πνπ ελίνηε ελεξγνπνηνχλ ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο φπσο 

ν ΔΒ θαη ππεξακχλεηαη ηνπ ξφινπ ησλ επηκειεηεξίσλ σο ζπκβνχισλ ηεο             

πνιηηείαο «πνπ κεηαθέξνπλ ηελ ηεθκεξησκέλε άπνςε ηεο επηρεηξεκαηηθήο           

θνηλφηεηαο». 

http://www.fuelprices.gr
http://www.gge.gr/app
http://www.e-prices.gr


Σελίδα 3 

Αύμεζε ηωλ αζπλεπώλ επηρεηξήζεωλ. 

 Απμήζεθαλ νη αζπλεπείο επηρεηξήζεηο, ζχκθσλα κε κειέηε ηεο ICAP. Σα 

κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ππάξρνπλ ζην εκπφξην. ην 29% ησλ εκπνξηθψλ εηαη-

ξεηψλ επηδεηλψζεθε ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα. ην 24% ησλ εηαηξεηψλ ππεξε-

ζηψλ επηδεηλψζεθε ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα.. 

Απειεπζέξωζε ηεο αγνξάο ηωλ θνξηεγώλ θαη βπηηνθόξωλ Γ.Χ.. 

 Με εγθχθιην πνπ εμέδσζε ην Τπ. Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ αξρίδεη νπζη-

αζηηθά ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ησλ θνξηεγψλ θαη βπηηνθφξσλ Γ.Υ, αθνχ 

θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ θαη αλαβη-

ψλνπλ νη ΙΜΔ πνπ θαηαξγήζεθαλ κε Νφκν, δίλεηαη πξάζηλν θσο ζηηο κεηαβηβά-

ζεηο ΦΓΥ  (Ν. 3887/2010) θαη ηελ έθδνζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο κεηα-

θνξέα. 

Πηώζε ζηηο ιηαληθέο πωιήζεηο. 

 Πηψζε θαηά 9,9% ζεκείσζε ν φγθνο ησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ ησλ θα-

ηαζηεκάησλ ηνλ επηέκβξην εθέηνο ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2009, 

εμέιημε ε νπνία επηβεβαηψλεη ηελ ππνρψξεζε ηεο δήηεζεο θαη ηε κείσζε ηεο 

ηδησηηθήο θαηαλάισζεο. 

 Οδεγίεο γηα ηε ζπληαμηνδόηεζε επηδώληωλ ζπδύγωλ, κειώλ αηξε-

ηώλ νξγάλωλ αιιά θαη γηα ηελ απαζρόιεζε ζπληαμηνύρωλ παξέρνληαη 

ζε εγθύθιην πνπ εμέδωζε ην Yπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ.    

 Πξνβιέπεηαη πιένλ ξεηά ε ρνξήγεζε ζχληαμεο ιφγσ ζαλάηνπ ζηνλ          

επηδψληα γηα κία ηξηεηία, ρσξίο πεξηνξηζκνχο, ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ                   

αζθαιηζκέλνπ ή ζπληαμηνχρνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ θχξηαο ή επηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο, απφ ηελ πξψηε ηνπ επνκέλνπ ηνπ ζαλάηνπ κήλα, εθφζνλ ν               

επηδψλ ζχδπγνο δηθαηνχηαη λα ιάβεη ζχληαμε ιφγσ ζαλάηνπ ζχκθσλα κε                 

ηηο γεληθέο ή θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ θάζε αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ. 


