
Βαριές ποινές ζηοσς «αθανείς επιηηδεσμαηίες» 

Βαξηέο πνηλέο, πνπ θηάλνπλ κέρξη θαη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ επηρεη-

ξήζεσλ απφ ηνπο θαηαιφγνπο ηεο εθνξίαο, πξνβιέπεη ε λνκνζεζία γηα 

ηνπ «αθαλείο επηηεδεπκαηίεο». Με ηνλ φξν απηφ ραξαθηεξίδεηαη ν επηηε-

δεπκαηίαο πνπ «είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα κεηξψα ΦΠΑ, ν νπνίνο, κε ελ-

δερφκελε πξφζεζε απάηεο, απνθηά αγαζά ή ππεξεζίεο ή ηζρπξίδεηαη φηη 

ηα απνθηά ρσξίο λα θαηαβάιιεη ΦΠΑ θαη παξαδίδεη ηα αγαζά απηά ή πα-

ξέρεη ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο ρξεψλνληαο ηνλ ΦΠΑ, ηνλ νπνίνλ φκσο δελ 

απνδίδεη».          

 ε απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πξνβιέπεηαη φηη, κφιηο 

εληνπίδνληαη «αθαλείο επηηεδεπκαηίεο», ζα απελεξγνπνηείηαη άκεζα ν 

ΑΦΜ ηνπο θαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ζα α-

λαζηέιιεη άκεζα ηελ πηζηνπνίεζε γηα ρξήζε νπνηαζδήπνηε ειεθηξνλη-

θήο ππεξεζίαο. 

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών 
Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας  

                                                                                                    Παραςκευή 17 Σεπτεμβρίου 2010     

Μείωζη ζηην παραγωγή ηης μεηαποίηζης 

Μείσζε θαηά 9,3% ζεκείσζε ε παξαγσγή ηήο κεηαπνίεζεο ζε 

εηήζηα βάζε θαηά ηνλ Ινχιην ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο επηδείλσζεο ζηνπο 

ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ, ησλ εηδψλ 

έλδπζεο, ησλ κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ, ησλ κεραλεκάησλ εηδψλ εμνπ-

ιηζκνχ θαη επίπισλ. 

 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε ε Διιεληθή ηαηηζ-

ηηθή Αξρή: 

•Ο Γεληθφο Γείθηεο Βηνκεραληθήο Παξαγσγήο ηνπ κελφο Ινπιίνπ 2010, 

ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν Γείθηε ηνπ Ινπιίνπ 2009, παξνπζίαζε 

κείσζε 8,6%, έλαληη κείσζεο 10,2% πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηελ αληίζηνη-

ρε ζχγθξηζε ηνπ έηνπο 2009 πξνο ην 2008. 

• Ο κέζνο Γείθηεο Βηνκεραληθήο Παξαγσγήο ηεο πεξηφδνπ Ιαλνπαξίνπ - 

Ινπιίνπ 2010, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν Γείθηε ηεο πεξηφδνπ Ιαλνπ-

αξίνπ - Ινπιίνπ 2009, παξνπζίαζε κείσζε 6,3%, έλαληη κείσζεο 10,3% 

πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηελ αληίζηνηρε ζχγθξηζε ηνπ έηνπο 2009 πξνο ην 

2008. 



Σελίδα 2 

Αξλεηηθή γηα ηε δηεζλή εηθφλα ηεο ειιεληθήο Oηθνλνκίαο είλαη ε 

έθζεζε ηνπ World Economic Forum γηα ην 2010 πνπ ππνβηβάδεη 12 ζέζεηο 

ηε ρψξα καο ζηελ εηήζηα θαηάηαμε ησλ νηθνλνκηψλ, κε βάζε ηελ αληαγσ-

ληζηηθφηεηά ηνπο. 

  Η εηήζηα έθζεζε, ε νπνία αμηνινγεί ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 139 θξα-

ηψλ, θαηαηάζζεη ηελ Διιάδα ζηελ 83ε ζέζε, θάησ απφ ρψξεο φπσο ε Ρνπ-

άληα, ε Μπνηζνπάλα θαη ε Νακίκπηα. Πξφθεηηαη γηα ηε ρεηξφηεξε επίδνζε 

αλάκεζα ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Eλσζεο. 

  ηελ έθζεζε ηνπ 2009, ε Διιάδα είρε θαηαηαρζεί 71ε ελψ νη ζπληάθ-

ηεο απνδίδνπλ ηελ ππνβάζκηζε ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ ειιείκκαηνο θαη 

ζηελ επαθφινπζε θξίζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. 

Στέδιο Π.Δ για ηοσς «Ενεργειακούς Επιθεωρηηές»  

ρέδην Π.Γ πνπ νξίδεη πξνζφληα, φξνπο, πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο 

ησλ αδεηψλ ηνπο, χςνο ακνηβψλ θ.ιπ γηα ηνπο «Δλεξγεηαθνχο 

Δπηζεσξεηέο» θαηαηέζεθε γηα επεμεξγαζία ζην ηΔ. 

Οη ελεξγεηαθνί επηζεσξεηέο θηηξίσλ γηα ειέγρνπο ζηνπο ιέβεηεο θαη 

εγθαηαζηάζεηο ςχμεο-ζέξκαλζεο πξέπεη λα είλαη δηπισκαηνχρνη κεραληθνί 

κέιε ΣΔΔ ή πηπρηνχρνη ΣΔΙ ή κεραληθνί πνπ έρνπλ απνθηήζεη αλαγλψξηζε 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ζηελ Διιάδα θαη 4εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία. 

Πξνεγνπκέλσο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζήζνπλ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

θαη λα ππνβιεζνχλ ζε ζρεηηθέο εμεηάζεηο. 

 Οη άδεηεο ηζρχνπλ  γηα 10 ρξφληα κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ηνπο. 

 Ο ΤΠΔΚΑ κπνξεί λα ρνξεγεί πξνζσξηλέο άδεηεο ηζρχνο ελφο έηνπο. 

 Οη άδεηεο ζα είλαη ηξηψλ θαηεγνξηψλ : α) Κηηξίνπ, β) Λεβήησλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη γ) Δγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ  

 Θα δεκηνπξγεί θαη Μεηξψν ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ. 

 Οη ειάρηζηεο ακνηβέο ρσξίο ΦΠΑ νξίδνληαη σο εμήο: 

1 Κηίξηα εθηφο θαηνηθίαο 

Έσο 1000 η.κ 2,5€/η.κ ακνηβή φρη κηθξφηεξε 300€ 

Άλσ 1000 η.κ 2,5/η.κ γηα ηα 1000 η.κ 

                       1,5€/η.κ ηα ππφινηπα 

Υποβιβαζμός ηης Ελλάδας βάζει ανηαγωνιζηικόηηηας 



Σελίδα 3 

Σε κρίζη ηα θαρμακεία 

2. Κηίξηα κε ρξήζε θαηνηθίαο 

· πνιιψλ ηδηνθηεζηψλ κε επηζεψξεζε ζην ζχλνιν ηνπ θηηξίνπ  

1€/η.κ  min 200€ 

· πνιιψλ ηδηνθηεζηψλ γηα επηζεψξεζε ζε κέξνο ηνπ θηηξίνπ  

 2€/η.κ min 150€ 

· Μνλνθαηνηθίαο 

1,5€/η.κ min 200€ 

Με  πξνζθπγή θαηά ηεο θνξνινγηθήο αξρήο ή ππνβάιινληαο 

πξφηαζε δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο ζηα δηθαζηήξηα, νη 

επηρεηξήζεηο πνπ απνθαζίδνπλ λα θεξχμνπλ πηψρεπζε ζα κπνξνχλ λα 

πξνζηαηεχζνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπο κέρξη λα επηιπζνχλ νη 

δηαθνξέο ηνπο κε φζνπο εγείξνπλ δηεθδηθήζεηο. 

Προζηαζία περιοσζιακών ζηοιτείων ηων επιτειρήζεων ποσ 

θα κηρύηηοσν πηώτεσζη  

Η αλαθνίλσζε ηνπ Παλ. Φαξκαθεπηηθνχ πιιφγνπ - κε αθνξκή ηε 

ζπκπιήξσζε 8 κελψλ πνπ ηα Φαξκαθεία κέλνπλ αλεμφθιεηα απφ ηα 

Αζθαιηζηηθά Σακεία - ζεκεηψλεη φηη ππεξβαίλνπλ ηα 550 εθ. € νη νθεηιέο 

ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ (πιελ ΙΚΑ θαη ΟΓΑ), ελψ ην γεγνλφο απηφ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ κείσζε ηνπ ηδίξνπ, ιφγσ θξίζεο θαη ηεο δξακαηηθήο 

κείσζεο ησλ απνζεκάησλ νδεγεί ζε καδηθά ινπθέηα ηα θαξκαθεία. 

Μείσζε 35,4% ηνπ Γείθηε Κχθινπ Δξγαζηψλ ζηνλ θιάδν ησλ 

απηνθηλήησλ θαηέγξαςε ε Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή ην β' ηξίκελν ηνπ 

2010 ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2009. 

Ο δείθηεο ζεκείσζε κείσζε 12,1% θαηά ηελ αληίζηνηρε ζχγθξηζε ηνπ 

έηνπο 2009 πξνο ην 2008. Ο Γείθηεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

απηνθηλήησλ ηνπ β' ηξηκήλνπ 2010, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Γείθηε ηνπ α΄ 

ηξηκήλνπ 2010, παξνπζίαζε κείσζε 11,3%, έλαληη αχμεζεο 27,4% πνπ 

ζεκεηψζεθε θαηά ηελ αληίζηνηρε ζχγθξηζε ηνπ έηνπο 2009.  

Μείωζη ηοσ Δείκηη Κύκλοσ Εργαζιών ζηον κλάδο ηων ασηοκινήηων  


