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Κοινή Συνέντευξη Τύπου των Προέδρων του ΟΕΕ, του ΤΕΕ και ΔΣΑ

Τις προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος των κόκκινων δανείων, κατέθεσαν την Τετάρτη, 28
Μαρτίου 2018, σε κοινή συνέντευξη τύπου στα γραφεία του ΟΕΕ οι Πρόεδροι του Οικονομικού Επιμελητήριου
Ελλάδος, κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος, κ. Γιώργος Στασινός, και της
Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κ. Δημήτρης Βερβεσός.
Περισσότερα εδώ.
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Οικονομικά Χρονικά Τεύχος 160

Τα «Οικονομικά Χρονικά», στο νέο τεύχος, ανοίγουν το φάκελο των Επενδύσεων οι οποίες αποτελούν το
κλειδί για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Οι αρθρογράφοι γράφουν για τις προοπτικές που διανοίγονται
στην εγχώρια αγορά, τις ευκαιρίες που προσφέρονται στους επενδυτές, αλλά και τα προβλήματα που
εξακολουθούν να λειτουργούν ως τροχοπέδη στην προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων. Προβλήματα, που έχουν
να κάνουν με το ασταθές φορολογικό περιβάλλον και τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, τη
γραφειοκρατική δομή που τραυματίζει κάθε καινοτόμα προσπάθεια, έναν αργό και πολυδαίδαλο δημόσιο τομέα,
την πολυνομία, την ασάφεια των νόμων με τις εξαιρέσεις τους, τις τεράστιες καθυστερήσεις στην απονομή
δικαιοσύνης αλλά και τη διαφθορά. Όλοι συμφωνούν ότι αυτή η πραγματικότητα μπορεί να αλλάξει εφόσον
υπάρξει στράτευση δυνάμεων και προσπάθειας.
Μπορείτε να διαβάσετε το περιοδικό ηλεκτρονικά πατώντας εδώ, ή να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας από το
συνημμένο αρχείο.
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ΟΕΕ: Οκτώ προτάσεις για τον έλεγχο των ανωνύμων εταιρειών

Πακέτο οκτώ προτάσεων, για τον έλεγχο και την εποπτεία των ανωνύμων εταιρειών, απέστειλε το
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, Δ. Αυλωνίτη, στο πλαίσιο σχετικής
διαβούλευσης.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, το νέο νομοσχέδιο θα πρέπει να απλουστεύει βασικά θέματα των
κεφαλαιουχικών εταιρειών
Περισσότερα εδώ.

Συνάντηση των Προέδρων των Επιστημονικών Φορέων της χώρας με τη Διοίκηση
του ΕΦΚΑ

Συνάντηση

με τον Διοικητή

του ΕΦΚΑ Αθανάσιο Μπακαλέξη, τον
Υποδιοικητή Δημήτριο Τσακίρη, και
υπηρεσιακούς παράγοντες, είχαν την
Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018, οι
Πρόεδροι,
της
Ολομέλειας
των
Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων
Ελλάδας, Δημήτρης Βερβεσός, του
ΤΕΕ, Γεώργιος Στασινός, και του ΟΕΕ,
Κωνσταντίνος Κόλλιας, καθώς και ο
σύμβουλος του ΔΣΑ, ειδικός σε θέματα
κοινωνικής
ασφάλισης,
Ανδρέας
Κουτσόλαμπρος.
Περισσότερα εδώ.
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Αναλυτικός Οδηγός για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και τη Ρύθμιση των 120
Δόσεων

Το

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος,
συνεπές στο ρόλο του να ενημερώνει τα μέλη του
και τους εκπροσώπους της αγοράς, εξέδωσε έναν
αναλυτικό οδηγό με επεξηγήσεις και απαντήσεις σε
ερωτήματα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και τη
νέα ρύθμιση των 120 δόσεων.
Στον οδηγό, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα
να ενημερωθούν για όλα όσα αφορούν στις οφειλές
που εντάσσονται στη διαδικασία, τα ευεργετήματα
της υπαγωγής και τα δικαιώματα που διατηρεί το
Δημόσιο έναντι των οφειλετών.

Αναλυτικά τον οδηγό μπορείτε να τον διαβάσετε εδώ.

Πρόεδρος ΟΕΕ: Όλοι στο ίδιο τραπέζι για να φέρουμε επενδύσεις στη χώρα

Στην πρόσκληση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού
Οικονομίας, Γιάννη Δραγασάκη, ώστε η κοινωνία να καταστεί συμμέτοχος
στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας, ανταποκρίθηκε άμεσα ο Πρόεδρος
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας. Μιλώντας
στο 3o Delphi Economic Forum, o κ. Κόλλιας τόνισε ότι το Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος δηλώνει πρόθυμο να συμβάλλει ουσιαστικά και
απολύτως ενεργά στη συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Όπως χαρακτηριστικά είπε, «Δεν έχει κανένα νόημα να μεμψιμοιρούμε
διαρκώς και να θεωρούμε ως δεδομένες και μη αντιμετωπίσιμες τις
στρεβλώσεις, που επικρατούν στην ελληνική οικονομία, εμποδίζοντας τις
υφιστάμενες προσπάθειες επένδυσης, αλλά και αποτρέποντας τα όποια
επενδυτικά σχέδια βρίσκονται στα σκαριά για τη χώρα μας».
Περισσότερα εδώ.
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Βασικά σημεία εξωδικαστικού μηχανισμού για ελεύθερους επαγγελματίες

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης των μελών του και των λογιστών – φοροτεχνικών, το Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος πραγματοποίησε την Τετάρτη 7 Μαρτίου ακόμα ένα επιμορφωτικό σεμινάριο, σε
συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης
οφειλών των ελευθέρων επαγγελματιών.
Στο σεμινάριο δόθηκαν απαντήσεις από εξειδικευμένα στελέχη της Ειδικής Γραμματείας αλλά και της αγοράς σε
καίρια ερωτήματα, που αφορούν στην διαδικασία υπαγωγής των ελευθέρων επαγγελματιών στην πλατφόρμα του
εξωδικαστικού μηχανισμού.
Επίσης, το Επιμελητήριο παρουσίασε τα τέσσερα βασικά βήματα, που πρέπει να ακολουθηθούν για την υπαγωγή
στη ρύθμιση.
Περισσότερα εδώ.
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