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OEE : Έτσι θα έρθουν επενδύσεις
στην Ελλάδα

Τις

θέσεις και απόψεις του σχετικά με το νέο
αναπτυξιακό πλαίσιο απέστειλε στην ηγεσία του υπουργείου
Οικονομίας το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, μετά από
πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών & Ιδιωτικών
Επενδύσεων και στο πλαίσιο της θεσμικής του παρέμβασης.
Στο κείμενο προτείνονται τα εξής :
Έμφαση σε όλες τις δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα
και επέκταση των κινήτρων – και, μάλιστα, ενιαία, για όλη τη χώρα - για τις επιχειρήσεις του γεωργικού,
κτηνοτροφικού και αλιευτικού τομέα και στις δραστηριότητες τυποποίησης, προώθησης εξαγωγών, μεταφοράς,
εφαρμογής νέων τεχνολογιών.
Ενίσχυση των υψηλών επιπέδου τουριστικών επενδύσεων συνολικά, τόσο για τις εγκαταστάσεις ειδικού
τουρισμού όσο και για τις νέες κλίνες που δημιουργούν. Επανακαθορισμός των περιοχών εφαρμογής των
κινήτρων και των αποκλειομένων περιοχών (κορεσμένες τουριστικά περιοχές).
Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
Οριοθέτηση της επέκτασης των κρατικών ενισχύσεων στον τομέα των υπηρεσιών και του εμπορίου σε
συγκεκριμένες δραστηριότητες και επενδύσεις, που δημιουργούν ουσιαστική υποδομή και υποστήριξη άλλων
παραγωγικών τομέων (εμπορευματικοί σταθμοί, δίκτυα διανομής, μεταφορικά μέσα, logistics, υπηρεσίες
ψηφιακής τεχνολογίας κλπ). Επιδότηση των εμπορικών επιχειρήσεων, όταν συνάπτουν συνεργασία με
παραγωγικές επιχειρήσεις και χρησιμοποιούν τα δίκτυα τους είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό.
Στήριξη των επιχειρήσεων με ευνοϊκούς όρους από τις τράπεζες.
Ταχύτερη και χωρίς καθυστερήσεις ανάκτηση της ισοδύναμης επιχορήγησης (για παράδειγμα, με συνυπολογισμό
εκπτώσεων και σε έμμεσους φόρους, π.χ. στο ΦΠΑ), για αποτελεσματικότερη φορολογική απαλλαγή.
Περισσότερα εδώ
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Οικονομικά Χρονικά: Φορολογική Μεταρρύθμιση,
εργαλείο ανάπτυξης & καταπολέμησης της φοροδιαφυγής

Λίγο

πριν ξεκινήσουν οι συζητήσεις μεταξύ κυβέρνησης και
εκπροσώπων των πιστωτών για τις ανατροπές στο φορολογικό σύστημα που
προβλέπονται στο νέο Μνημόνιο, το περιοδικό του Οικονομικού Επιμελητηρίου
της Ελλάδας «Οικονομικά Χρονικά» ανοίγει το φάκελο της «Φορολογικής
Μεταρρύθμισης».
Στο νέο τεύχος φιλοξενούνται οι απόψεις και προτάσεις της ηγεσίας του
υπουργείου Οικονομικών, καθηγητών και ανθρώπων που είναι ειδικοί σε θέματα
φορολογίας. Όλοι συμφωνούν ότι απαιτείται ένα νέο σχέδιο φορολογικών
μεταρρυθμίσεων και κατευθύνσεων καθώς η χώρα θα πρέπει να αποκτήσει ένα
κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα το οποίο θα έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα
για να γίνει εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης. Περισσότερα εδώ

Δήλωση του Προέδρου του ΟΕΕ
με αφορμή το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης

Με αφορμή το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, ο Πρόεδρος
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας,
έκανε την ακόλουθη δήλωση :
Η ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας κυβέρνησης δεν περιέχει
πολλές, ούτε σημαντικές αλλαγές, ειδικά σε ό,τι αφορά το οικονομικό
επιτελείο.
Με δεδομένο ότι οι περισσότεροι διαχειριστές των
συγκεκριμένων χαρτοφυλακίων ήταν και στο προηγούμενο
κυβερνητικό σχήμα, περιμένουμε ότι θα τρέξουν άμεσα την εφαρμογή
των πολιτικών και μεταρρυθμίσεων εκείνων, που και χρειάζεται η χώρα και είμαστε υποχρεωμένοι να
εφαρμόσουμε, στο πλαίσιο του τρίτου μνημονίου.
Η δημιουργία θέσης υφυπουργού για το ΕΣΠΑ και για τη βιομηχανία κρίνεται θετική, αρκεί βέβαια οι έχοντες τη
σχετική ευθύνη να μη χρονοτριβήσουν τόσο στην - αναγκαία όσο ποτέ - απορρόφηση των ευρωπαϊκών
κονδυλίων, όσο και στην προσέλκυση επενδύσεων και δημιουργία υγιούς και σταθερού επιχειρηματικού
περιβάλλοντος.
Βασικό ζητούμενο είναι η εμπροσθοβαρής εφαρμογή του μνημονίου στο κομμάτι των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων.
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, στο πλαίσιο του ρόλου του ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της
πολιτείας, προσδοκά στη δημιουργική συνεργασία με την κυβέρνηση, στην προσπάθεια εξόδου της χώρας από την
κρίση και επιστροφής της οικονομίας στην ανάπτυξη.
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Ο.Ε.Ε. : Καμπανάκι κινδύνου και επτά προτάσεις
για το νέο ΕΣΠΑ

Πακέτο επτά προτάσεων για την καλύτερη αξιοποίηση των κοινοτικών
κονδυλίων, της περιόδου 2014-2020, κατέθεσε το Οικονομικό Επιμελητήριο της
Ελλάδος, στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Οικονομίας,
υπό τον υπηρεσιακό υπουργό, Νίκο Χριστοδουλάκη.
Για τη διαμόρφωση της στρατηγικής, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της
Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, το Ο.Ε.Ε. προτείνει :
• Άμεση λήψη αποφάσεων διαχειριστικής απλοποίησης και επιτάχυνσης υλοποίησης των δράσεων.
• Έγκαιρο σχεδιασμό νέων δράσεων, σύντομης περιόδου υλοποίησης, με βάση τις διαμορφούμενες νέες ανάγκες
των επιχειρήσεων, με προσανατολισμό στις κατευθύνσεις της Νέας Προγραμματικής Περιόδου.
• Για να καταστεί αποτελεσματικότερη η αξιοποίηση των πόρων υπό τις ειδικές συνθήκες της παρατεταμένης
οικονομικής ύφεσης, είναι απόλυτα απαραίτητη η διασφάλιση μιας κρίσιμης, άμεσης ή έμμεσης, ενίσχυσης
κεφαλαίων στις επιχειρήσεις, η οποία μπορεί να δράσει καταλυτικά στην ενίσχυση της παραγωγικής μηχανής των
επιχειρήσεων. Περισσότερα εδώ.

Ημερίδα στη ΔΕΘ
για το τρίτο Μνημόνιο

Με

μία
ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσα συζήτηση για το
νέο μνημόνιο, αλλά και με
περίπτερο,
το
Οικονομικό
Επιμελητήριο της Ελλάδος έδωσε
το «παρών» στην 80η Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Το
Σάββατο,
ο
Περιφερειάρχης
Κεντρικής
Μακεδονίας,
Απόστολος
Τζιτζικώστας, εγκαινίασε στο
περίπτερο 15 τον ειδικό χώρο του Ο.Ε.Ε., στον οποίο
τόσο οι φορολογούμενοι, όσο και τα μέλη του
Επιμελητηρίου, μπορούν να ενημερώνονται για τις
δράσεις και κυρίως τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που
παρέχονται και ανανεώνονται διαρκώς.

Στην
ημερίδα
σχετικά με τις προκλήσεις,
τις ευκαιρίες και τα
αδιέξοδα
του
τρίτου
μνημονίου, κατέθεσαν τις
απόψεις τους ο συντονιστής
του
Γραφείου
Προϋπολογισμού
του
Κράτους
στη
Βουλή,
Παναγιώτης Λιαργκόβας, ο
καθηγητής
οικονομικών
στο Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών
του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Διονύσης
Χιόνης, ο ομότιμος καθηγητής οικονομικής θεωρίας
του Δημοκριτείου, Γιώργος Χατζηκωνσταντίνου, και
ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Κωνσταντίνος
Κόλλιας. Περισσότερα εδώ.
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Προγράμματα ασφάλισης αστικής ευθύνης σε
προνομιακές
τιμές για τους λογιστές φοροτεχνικούς

Το

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ),
κατανοώντας την ανάγκη των λογιστών φοροτεχνικών για ασφάλιση
επαγγελματικής ευθύνης κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας, ειδικά στην περίοδο οικονομικής ύφεσης που διανύει
η χώρα μας, εξασφάλισε προνομιακές τιμές σε Προγράμματα τριών
Ασφαλιστικών Εταιριών για την ασφάλισή τους σε θέματα αστικής
ευθύνης.
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ο κάθε λογιστής
φοροτεχνικός, που παρέχει υπηρεσίες έναντι αμοιβής, έχει
επαγγελματική ευθύνη να λειτουργεί αξιόπιστα με βάση τους νόμους
και τους κανόνες της δεοντολογίας, οι οποίοι διέπουν την
επαγγελματική του δραστηριότητα.
Η πρωτοβουλία του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για
προσφορά προνομιακών πακέτων ασφάλισης εντάσσεται στο
γενικότερο πλαίσιο των ενεργειών του για στήριξη των λογιστών
φοροτεχνικών, ειδικά σήμερα με τις αυξημένες επαγγελματικές
υποχρεώσεις και ευθύνες που αντιμετωπίζουν από τις συνεχείς
παρεμβάσεις της Φορολογικής Διοίκησης.
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας δεν έχει καμία
ανάμειξη ή διαμεσολάβηση μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρίας και του
λογιστή φοροτεχνικού και επισημαίνεται ότι η επιλογή της
ασφαλιστικής εταιρίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια και
επιλογή του λογιστή φοροτεχνικού.
Ακολουθείστε τις οδηγίες που σας δίνονται με την είσοδό σας
στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΟΕΕ, κάνοντας κλικ εδώ

