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Η ποόςαρη ςξσ ΟΕΕ για
ςξ αρταλιρςικό

Σελ

πξφηαζε
ηνπ
Οηθνλνκηθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο γηα ην αζθαιηζηηθφ
παξέδσζε ν Πξφεδξνο ηνπ Ο.Δ.Δ., Κσλζηαληίλνο
Κφιιηαο, ζηνλ ππνπξγφ Δξγαζίαο - ζηελ πξσηλή
ζπλάληεζε κε ηνπο επηζηεκνληθνχο θνξείο - θαη ην
απφγεπκα ζηελ πξφεδξν ηνπ ΠΑΣΟΚ - Γεκνθξαηηθή
Σπκπαξάηαμε, θ. Φψθε Γελλεκαηά.
Ο θ. Κφιιηαο ηφληζε φηη ζε θακία
πεξίπησζε νη εηζθνξέο θαη νη θφξνη δελ
πξέπεη λα μεπεξλνχλ ην 50% ηνπ
θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ηνπ ειεχζεξνπ
επαγγεικαηία,
αλεμαξηήησο
εηζνδήκαηνο.
"Πξέπεη
αθελφο
λα
πξνζηαηεχζνπκε
ηα
ρακειά
εηζνδήκαηα θαη αθεηέξνπ λα κελ
ηηκσξήζνπκε φζνπο - κέζα ζε απηή ηε
δχζθνιε ζπγθπξία - πάλε θαιά, θαη,
κάιηζηα, είλαη εηιηθξηλείο θαη δειψλνπλ
απηά ηνπο ηα εηζνδήκαηα", δήισζε
ραξαθηεξηζηηθά.
Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε θπξία Γελλεκαηά
ζπκθψλεζε κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ ΟΔΔ θαη ηφληζε φηη
ην θφκκα ηεο δε ζα ςεθίζεη ην αζθαιηζηηθφ.
Ζ κειέηε πνπ εθπνλήζεθε απφ επηηξνπή ηνπ
Οηθνλνκηθνχ Διιάδνο, πξνβιέπεη, κεηαμχ άιισλ:
• Τνλ δηαλεκεηηθφ ραξαθηήξα πνπ πξέπεη λα έρεη ην
αζθαιηζηηθφ
ζχζηεκα
κε
δηεπξπκέλα
ραξαθηεξηζηηθά δηαγελεαθήο θαη θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο, φπσο ηζρχεη ζηελ ζπληξηπηηθή

πιεηνςεθία ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσδψλεο.
• Τελ καθξνρξφληα βησζηκφηεηά ηνπ, ε νπνία
κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε ηελ άκεζε εθπφλεζε
κειέηεο,
κε
ηελ
ζπκκεηνρή
φισλ
ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ
κεξψλ
(θνηλσληθνί
θνξείο,
επηκειεηήξηα θηι) ε νπνία ζα πνζνηηθνπνηεί πιήξσο
ηηο απαηηνχκελεο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ζα νδεγεί ζε εχξεζε ηεο
βέιηηζηεο
επηινγήο.
•
Τε δηαηήξεζε ησλ πνζνζηψλ
αλαπιήξσζεο ζε ηέηνην επίπεδν, ψζηε
λα κελ πθίζηαληαη ηφζν νη λένη φζν
θαη
νη
παιαηνί
εξγαδφκελνη
ζεκαληηθή κείσζε ηνπ βηνηηθνχ
ηνπο επηπέδνπ εμεξρφκελνη απφ ηελ
αγνξά εξγαζίαο θαη εηζεξρφκελνη
ζην ζπληαμηνδνηηθφ βίν. Σεκαληηθφ
ξφιν πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε
κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ηα
ζπκπιεξσκαηηθά
ζπληαμηνδνηηθά
ζπζηήκαηα θαη ε πξφβιεςε γηα επαξθείο
δπλαηφηεηεο
ζεκειίσζεο
ζπκπιεξσκαηηθψλ
ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ θαη παξνρψλ.
• Τελ εηήζηα ελεκέξσζε ησλ αζθαιηζκέλσλ γηα ην
πνζφ ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ απνζεκαηηθνχ θεθαιαίνπ
ηνπο, αιιά θαη γηα ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζπζζσξεχεηαη
ζηνπο απνζεκαηηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ ζπζηήκαηνο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Πεξηζζφηεξα εδψ
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Ποόςαρη ςξσ ΟΕΕ για ςιπ ειρτξοέπ
ςωμ Ελεύθεοωμ Επαγγελμαςιώμ

Σελ

πξφηαζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηήξηνπ
Διιάδνο γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ ειεχζεξσλ
επαγγεικαηηψλ θαηέζεζε ζηνλ Πξφεδξν ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο Κπξηάθν Μεηζνηάθε, ν Πξφεδξνο ηνπ
Δπηκειεηήξηνπ Κσλζηαληίλνο Κφιιηαο, εγθαηληάδνληαο ηνλ
θχθιν επαθψλ πνπ έρεη γηα ην ζέκα κε ηνπο πνιηηηθνχο
αξρεγνχο.
Ζ πξφηαζε πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο άμνλεο.
1) Έλαλ κεηθηφ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ εηζθνξψλ, πνπ λα
ιακβάλεη ππφςε φρη κνλφ ηα ρξφληα αζθάιηζεο (φπσο
ηζρχεη ζήκεξα), νχηε κφλν ην εηζφδεκα (φπσο
θαηαγξάθεηαη ζην πξνηεηλφκελν απφ ηελ Κπβέξλεζε
λνκνζρέδην), αιιά θαη ηηο δπν απηέο παξακέηξνπο.
2) Τελ δηαηήξεζε ηνπ ηακείνπ ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ (ΟΑΔΔ), κε ζηφρν ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα λα
ιεηηνπξγνχλ ηξία ηακεία, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ επίζεο απηφ ησλ κηζζσηψλ θαη ησλ αγξνηψλ.
3) Τν ζχλνιν ησλ θφξσλ θαη εηζθνξψλ πνπ θαηαβάιεη ν ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά έλα
ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηφο ηνπ, ην νπνίν ηνπ δηαζθαιίδεη ηελ απνπιεξσκή θαη ησλ
ππνινίπσλ ππνρξεψζεψλ ηνπ (π.ρ. δάλεηα), ηελ βησζηκφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ, αιιά θαη ηελ θάιπςε
ηνπιάρηζηνλ ηνπ ειάρηζηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο.
4) Τελ απαιιαγή γηα ηα ηξία πξψηα ρξφληα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ λέσλ επαγγεικαηηψλ απφ ηελ θαηαβνιή
εηζθνξψλ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ θιάδν ζχληαμεο. Πεξηζζφηεξα εδψ.

Οικξμξμξλόγξι: 7 ρςα 10 εσοώ ςωμ ερόδωμ ςξσπ
για ειρτξοέπ και τόοξσπ!

ε

απφιπηε νηθνλνκηθή αζθπμία νδεγνχληαη νη
νηθνλνκνιφγνη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, κε ηνλ θεθαιηθφ θφξν, πνπ
επηρεηξεί λα επηβάιεη ε θπβέξλεζε, κέζσ ηεο θαηαθφξπθεο αχμεζεο
ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ.
Μειεηψληαο πεξηπηψζεηο απφ φια ηα εηζνδεκαηηθά θιηκάθηα,
είλαη πξνθαλέο φηη - αλ ζπλππνινγίζνπκε ην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή
επί ησλ εζφδσλ, ην ηέινο επηηεδεχκαηνο, ηελ εηήζηα εηζθνξά
αιιειεγγχεο θαη ηελ πξνθαηαβνιή θφξνπ - ην ηειηθφ θαζαξφ πνζφ,
πνπ κέλεη, είλαη κφιηο ην 30%. Γειαδή, γηα θάζε 10 επξψ, πνπ βγάδεη
έλαο νηθνλνκνιφγνο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, πιεξψλεη ηα 7 ζε
θφξνπο θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο! Πεξηζζφηεξα εδψ
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Δήλωρη ςξσ Ποξέδοξσ ςξσ ΟΕΕ
για ςιπ ειρτξοέπ ςωμ Ελεύθεοωμ Επαγγελμαςιώμ

Ο

Πξφεδξνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο,
Κσλζηαληίλνο Κφιιηαο, έθαλε ηελ αθφινπζε δήισζε:
Με αθνξκή ζρφιηα, πνπ αθνχγνληαη ζρεηηθά κε ηα πνζνζηά
θνξνδηαθπγήο ζηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηε
ζπδήηεζε γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ηηο νπνίεο θαινχληαη λα
πιεξψζνπλ, ζα ήζεια λα επηζεκάλσ ηα εμήο:
Τν Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο είλαη ζην πιεπξφ ηεο θπβέξλεζεο, ζηε κάρε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε
ηεο θνξνδηαθπγήο, κε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη ιχζεηο, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηνπ ειεγθηηθνχ
κεραληζκνχ θαη φρη κφλν.
Ζ επηρεηξεκαηνινγία, φκσο, απηή απφ ηελ πιεπξά ηεο θπβέξλεζεο, απνδεηθλχεη φηη δελ πξφθεηηαη γηα
αζθαιηζηηθφ, αιιά γηα θνξνινγηθφ λνκνζρέδην, επηβεβαηψλνληαο ηελ αξρηθή καο εθηίκεζε φηη ε θαηαθφξπθε
αχμεζε ησλ εηζθνξψλ απνηειεί έλα είδνο θεθαιηθνχ θφξνπ.
Δπηπιένλ, έηζη φπσο επηρεηξείηαη λα επηβιεζεί ην λέν ζχζηεκα, θαη δελ αγγίδεη ηνπο θνξνθπγάδεο, νη
νπνίνη ζα πιεξψλνπλ κε βάζε ηα πνζά πνπ δειψλνπλ ζηελ εθνξία, θαη ηηκσξεί ηνπο εηιηθξηλείο
θνξνινγνχκελνπο, νη νπνίνη θαινχληαη θαη πάιη λα πιεξψζνπλ ην κάξκαξν.

ΟΕΕ: Κεταλικόπ τόοξπ η αύνηρη ςωμ αρταλιρςικώμ
ειρτξοώμ για ςξσπ ελεύθεοξσπ επαγγελμαςίεπ

Σελ

πιήξε αληίζεζή ηνπ ζηελ θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο εθθξάδεη ην
Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο, ηνλ νπνίν ραξαθηεξίδεη σο
θεθαιηθφ θφξν.
Με επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Πξσζππνπξγφ, ηελ εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ
Δξγαζίαο, ηνλ αλαπιεξσηή ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, Τξχθσλα Αιεμηάδε, ηνπο
αξρεγνχο ησλ θνκκάησλ θαη ηνπο πξνέδξνπο ησλ εξγνδνηηθψλ θνξέσλ, ν πξφεδξνο
ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, Κσλζηαληίλνο Κφιιηαο θάλεη ιφγν γηα θνηλσληθά άδηθν κέηξν, αιιά θπξίσο νηθνλνκηθά
αλαπνηειεζκαηηθφ, πνπ ηειηθά ζα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε
απψιεηα εζφδσλ γηα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
Τν ΟΔΔ πξνηείλεη ηελ επαλεμέηαζε ηνπ άξζξνπ 53 γηα ηηο εηζθνξέο ηφζν ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ θαη
ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ, φζν θαη ησλ εξγαδφκελσλ κε κπινθάθηα, πνπ εξγάδνληαη σο κηζζσηνί, αιιά
αζθαιίδνληαη σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο.
Δπηπιένλ, πξνηείλεη ηε δηαηήξεζε ηνπ ΟΑΔΔ σο ηακείν θχξηαο αζθάιηζεο.
Γηα λα δηαβάζεηε αλαιπηηθά ην θείκελν ηεο επηζηνιήο παηήζηε εδψ.
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Κξιμό μέςωπξ για επιβίωρη
ςξσ επιρςημξμικξύ δσμαμικξύ ςηπ υώοαπ

Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο, Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην
Διιάδαο, Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο, Γηθεγνξηθφο Σχιινγνο
Αζελψλ, Οινκέιεηα Γηθεγνξηθψλ Σπιιφγσλ Διιάδνο, Παλειιήληνο
Ηαηξηθφο Σχιινγνο, Παλειιήληνο Φαξκαθεπηηθφο Σχιινγνο,
Διιεληθή Οδνληηαηξηθή Οκνζπνλδία, Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή
Σπκβνιαηνγξαθηθψλ Σπιιφγσλ, Σπκβνιαηνγξαθηθφο Σχιινγνο
Αζελψλ, Οκνζπνλδία Γηθαζηηθψλ Δπηκειεηψλ, Παλειιήληνο
Κηεληαηξηθφο Σχιινγνο, Παλειιήληνο Σχιινγνο Φπζηθνζεξαπεπηψλ, Έλσζε Διιήλσλ Φεκηθψλ, Έλσζε
Αζθαιηζηηθψλ Γηακεζνιαβεηψλ Διιάδνο, Σχιινγνο Διιήλσλ Γεσιφγσλ.
Δλψλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα θνηλφ αγψλα νη επηζηεκνληθνί θνξείο ηεο ρψξαο καο, ελάληηα ζηηο
πξνηάζεηο ηεο θπβέξλεζεο γηα ην αζθαιηζηηθφ, θαζψο ηπρφλ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
πξνζρέδην λφκνπ ζα εμνληψζεη ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ζα νδεγήζεη ζε αθαληζκφ ην επηζηεκνληθφ
δπλακηθφ ηνπ ηφπνπ.
Σε θνηλή ζπλάληεζε ησλ επηζηεκνληθψλ θνξέσλ ηεο ρψξαο πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 15-01-2016 ζηα γξαθεία
ηνπ Τερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (Νίθεο 4), επηβεβαηψζεθε ε ελαληίσζε φισλ κε έληνλν, αλεπηθχιαθην θαη
θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν, ζηηο πξνηάζεηο ηεο θπβέξλεζεο γηα ην αζθαιηζηηθφ, αθφκε θαη κεηά ηηο «δηαξξνέο» γηα,
επνπζηψδεηο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, βειηηψζεηο θαη ζπκθσλήζεθε νκφθσλα ε δπλακηθή ζπλέρεηα ησλ
θηλεηνπνηήζεσλ. Πεξηζζφηεξα εδψ

Κξιμό αμακξιμωθέμ ρσμεδοίαρηπ τξοέωμ

ηελ

επξεία ζχζθεςε ησλ εθπξνζψπσλ φισλ ησλ
επαγγεικαηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ θιάδσλ θαη θνξέσλ κε ηελ
ζπκκεηνρή ηεο ΓΣΔΔ θαη ηεο ΠΑΣΔΓΔΣ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηα γξαθεία ηνπ Παλειιελίνπ Φαξκαθεπηηθνχ Σπιιφγνπ,
δηαηππψζεθε ε ζαθήο ζέζε γηα έλα αξξαγέο θαη θνηλφ
δηεθδηθεηηθφ κέησπν.
Οη πξφεδξνη θαη εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ πνπ
ζπκκεηείραλ ζηελ ζχζθεςε, απνθάζηζαλ ηελ ζπκκεηνρή ζηελ
24σξε Γεληθή Απεξγία ηεο 4εο Φεβξνπαξίνπ, πνπ έρεη
εμαγγείιεη ε ΓΣΔΔ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ δξάζεσλ
δεκνζηνπνίεζεο ηεο αληίζεζεο ηνπο ζην ππφ θαηάζεζε λνκνζρέδην γηα ην Αζθαιηζηηθφ.
Οη θνξείο δηαηχπσζαλ ηελ απαίηεζή ηνπο γηα άκεζε ζπλάληεζε κε ηνλ πξσζππνπξγφ ηεο ρψξαο
πξνθεηκέλνπ λα δεηήζνπλ ηελ έλαξμε πξαγκαηηθνχ δηαιφγνπ γηα ην Αζθαιηζηηθφ. Πεξηζζφηεξα εδψ
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Κόλλιαπ: Η έκοηνη ςωμ ληνιποόθερμωμ
τωμάζει για αλλαγή πξλιςικήπ

Η έθξεμε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ ηδησηψλ πξνο
ην Γεκφζην, νη νπνίεο απμάλνληαη κε ξπζκφ άλσ ηνπ 1 δηζ. επξψ ην
κήλα, απνδεηθλχνπλ κε ηνλ πιένλ πεξίηξαλν ηξφπν φηη:
Ζ θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ησλ θνξνινγνπκέλσλ έρεη πξν
πνιινχ εμαληιεζεί, κεηά απφ ηηο δηαδνρηθέο απμήζεηο θφξσλ, πνπ
ζεκαίλεη πσο κέηξα, φπσο ε θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ζε θακία πεξίπησζε δε ζα θέξνπλ ηα
πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ηεο αχμεζεο ησλ εζφδσλ γηα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία.
Μεηά ηελ αχμεζε ηεο εηήζηαο εηζθνξάο αιιειεγγχεο θαη ηεο πξνθαηαβνιήο θφξνπ, νη ειεχζεξνη
επαγγεικαηίεο αδπλαηνχλ λα ζεθψζνπλ αθφκα έλα θεθαιηθφ θφξν.
Ζ επί ηεο νπζίαο θαη φρη επί ησλ εληππψζεσλ επαλεμέηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ είλαη θάηη
παξαπάλσ απφ επηβεβιεκέλε.
Τν Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, έρεη θαηαζέζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ:
•Μεηθηφο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, πνπ λα ιακβάλεη ππφςε φρη κνλφ ηα ρξφληα
αζθάιηζεο (φπσο ηζρχεη ζήκεξα), νχηε κφλν ην εηζφδεκα (φπσο θαηαγξάθεηαη ζην πξνηεηλφκελν απφ ηελ
Κπβέξλεζε λνκνζρέδην), αιιά θαη ηηο δπν απηέο παξακέηξνπο.
•Τν ζχλνιν ησλ θφξσλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, πνπ θαηαβάιινπλ νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, δε ζα
πξέπεη λα μεπεξλά έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηφο ηνπο (50% ζηα πςειά εηζνδήκαηα θαη
ζεκαληηθά ρακειφηεξν φζν κεηψλεηαη ην εηζφδεκα), ην νπνίν δηαζθαιίδεη ηελ απνπιεξσκή θαη ησλ ππφινηπσλ
ππνρξεψζεψλ ηνπο (π.ρ. δάλεηα), ηε βησζηκφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, θαη ηελ θάιπςε ηνπιάρηζηνλ ηνπ
ειάρηζηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο.
•Απαιιαγή, γηα ηα πέληε πξψηα ρξφληα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, ησλ λέσλ αζθαιηζκέλσλ, απφ ηελ θαηαβνιή
εηζθνξψλ γηα ηνλ θιάδν ζχληαμεο.
•Γηαηήξεζε ηνπ ηακείνπ ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ - επηζηεκφλσλ, κε ζηφρν ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα λα
ιεηηνπξγνχλ ηξία ηακεία, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ επίζεο απηφ ησλ κηζζσηψλ θαη ησλ αγξνηψλ.

Μμημόμιξ ρσμεογαρίαπ ςηπ Εκκληρίαπ με ςξ
Οικξμξμικό Επιμεληςήοιξ Ελλάδξπ

Σηο

δσξεάλ ππεξεζίεο ησλ ινγηζηψλ θνξνηερληθψλ, πνπ είλαη κέιε ηνπ Οηθνλνκηθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, ζα κπνξνχλ λα έρνπλ νη θάηνρνη
ηνπ θνηλσληθνχ δειηίνπ ηνπ Γεληθνχ Φηινπηψρνπ Τακείνπ
ηεο Ηεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ. Απηφ πξνβιέπεηαη,
κεηαμχ άιισλ, ζην κλεκφλην ζπλεξγαζίαο, πνπ ππνγξάθεθε
κεηαμχ ηνπ Μαθαξησηάηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Αζελψλ θαη
πάζεο Διιάδνο, θ. Ηεξψλπκνπ Β΄, θαη ηνλ πξφεδξν ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ, Κσλζηαληίλν Κφιιηα.
Οη ινγηζηέο απηνί ζα πξνθχςνπλ κεηά απφ
εζεινληηθή ηνπο δήισζε, θαηφπηλ αλνηρηήο πξφζθιεζεο,
πνπ ζα θάλεη ην Ο.Δ.Δ. Πεξηζζφηεξα εδψ
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Οικξμξμικά Χοξμικά: Φάκελξπ Επεμδύρειπ,
Εσκαιοίεπ και Ποξκλήρειπ
αληαπνθξηζεί θαη λα αμηνπνηήζεη
ζε
φθειφο
ηεο
έλα
κεηαβαιιφκελν
ηαρχηαηα
δηεζλέο
νηθνλνκηθφ
θαη
γεσπνιηηηθφ πεξηβάιινλ, κε
ζεκαληηθέο αλαθαηαηάμεηο θαη
επθαηξίεο. Οη επελδχζεηο είλαη
ην πεδίν πνπ ζα θαζνξίζεη ηνλ
ξπζκφ
επαλεθθίλεζεο
ηεο
νηθνλνκίαο. Πεξηζζφηεξα εδψ

Σνλ

θάθειν «Δπελδχζεηο»
αλνίγνπλ
ζην
λέν
ηεχρνο
ηα
«Οηθνλνκηθά Φξνληθά» ηνπ Ο.Δ.Δ.
παξνπζηάδνληαο κέζα απφ ηα άξζξα
πνπ θηινμελνχληαη ζηηο ζειίδεο ηνπ, ηηο
πξνθιήζεηο θαη ηηο επθαηξίεο γηα
επελδπηηθέο
πξσηνβνπιίεο
ζηελ
Διιάδα αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ
ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά
ζε φζνπο ζθέθηνληαη λα επελδχζνπλ
ζηε ρψξα καο.
Όινη ζπκθσλνχλ φηη απαηηείηαη
έλα λέν ζρέδην, πξνθεηκέλνπ ε ρψξα λα

Παοάςαρη
για ςημ εκποόθερμη σπξβξλή δήλωρηπ
διακξπήπ επιυειοημαςικήπ δοαρςηοιόςηςαπ

Παξάηαζε

κέρξη 31/12/2016 γηα ηελ εθπξφζεζκε
ππνβνιή δήισζεο δηαθνπήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
πέξαλ ηνπ έηνπο, βάζεη ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ δηαθνπήο, δήηεζε
ζηηο 25/01/2016 απφ ην γεληθφ γξακκαηέα δεκνζίσλ εζφδσλ, θ.
Πηηζηιή, ν Πξφεδξνο ηνπ ΟΔΔ.
Σπκθψλα κε ηελ απφθαζε πνπ ππέγξαςε ζηηο 29/01/2016
ν θ. Πηηζηιήο, παξαηείλεηαη κέρξη θαη ηελ 29ε Φεβξνπαξίνπ 2016
ε πξνζεζκία -πνπ ιήγεη ηελ 31ε Ηαλνπαξίνπ 2016- γηα ηελ
εθπξφζεζκε ππνβνιή δήισζεο δηαθνπήο επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο, πέξαλ ηνπ έηνπο, βάζεη ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ δηαθνπήο, κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ησλ
θνξνινγνχκελσλ, φπσο αλαθέξεηαη ζε αλαθνίλσζε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
Γηα λα δηαβάζεηε αλαιπηηθά ην θείκελν ηεο επηζηνιήο πνπ είρε ζηαιεί απφ ην ΟΔΔ παηήζηε εδψ.
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Αμακξίμωρη
ποξπ ςξσπ Λξγιρςέπ Φξοξςευμικξύπ
για ςημ εταομξγή ςωμ ΕΛΠ

Σν Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην
ηεο Διιάδνο, κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ
Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, είρε δεηήζεη
ηελ
παξάηαζε
εθαξκνγήο
ησλ
Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ
(ΔΛΠ) γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2016,
θαζψο ε εθαξκνγή ηνπο γηα ην 2015
ήηαλ
πξαθηηθά
αδχλαηε,
ιφγσ
θαζπζηέξεζεο έθδνζεο ηεο Λνγηζηηθήο
Οδεγίαο ηνπ Ν.4308/2014.

Μεηά
απφ
ζπλερείο
παξεκβάζεηο ηνπ Φνξέα καο, ν
αξκφδηνο Αλαπιεξσηήο Υπνπξγφο
Οηθνλνκηθψλ,
θ.
Τξχθσλαο
Αιεμηάδεο,
δηαβεβαίσζε
ηνλ
Πξφεδξν ηνπ ΟΔΔ φηη ζην επφκελν
λνκνζρέδην πνπ ζα θαηαηεζεί, ζα
πξνβιεθζεί δηάηαμε κε ηελ νπνία ζα
αξζεί ε ππνρξεσηηθφηεηα ηεο
εθαξκνγήο ησλ ΔΛΠ γηα ην
θνξνινγηθφ
έηνο
2015.

ΟΕΕ: σμάμςηρη για ςημ επέμδσρη
ρςιπ κξσοιέπ

Σελ απφιπηε ζηήξημε ζηελ επέλδπζε ζηηο Σθνπξηέο,
άιια κε ηαπηφρξνλε άκεζε δηεπζέηεζε ησλ φπνησλ
πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ πνπ ππάξρνπλ, εμέθξαζαλ ν
Πξφεδξνο
ηνπ
Οηθνλνκηθνχ
Δπηκειεηεξίνπ
Διιάδνο,
Κσλζηαληίλνο Κφιιηαο θαη ν Α' Αληηπξφεδξνο, Εψεο Κνιηφο, ζηε
ζπλάληεζε, πνπ είραλ κε ην Σσκαηείν Δξγνιάβσλ θαη
Υπεξγνιάβσλ ηεο εηαηξείαο Διιεληθφο Φξπζφο ηεο πεξηνρήο ηνπ
Γήκνπ Αξηζηνηέιε. “Ζ επέλδπζε απηή είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο
γηα ηελ πεξηνρή θαη ηελ νηθνλνκηθή επηβίσζε ησλ θαηνίθσλ,
πξνάγεη ηελ νηθνλνκηθή δσή ηνπ ηφπνπ, αξθεί λα δηαζθαιίδεηαη ν
ζεβαζκφο ζην πεξηβάιινλ”, δήισζε ν θ. Κφιιηαο, πξνζζέηνληαο
φηη “νη απψιεηεο απφ ηελ παχζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πηζαλή
απνρψξεζε ηεο εηαηξείαο ζα είλαη δξακαηηθέο. Δηδηθά ζε κηα
επνρή πνπ ζα πξέπεη λα δίλνπκε ηε κάρε πξνζέιθπζεο
επελδχζεσλ“.
Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία, πνπ έδσζε ν Σχλδεζκνο ζηνλ Πξφεδξν ηνπ ΟΔΔ, νη 50 επηρεηξήζεηο ηνπ, πνπ
ζπλεξγάδνληαη ζηα εξγνηάμηα Σθνπξηψλ, Μαληελ ιάθνπ, Σηξαησλίνπ θαη Οιπκπηάδαο, απαζρνινχλ γχξσ ζηα 400
άηνκα κε εμαξηεκέλε εξγαζία, θαζψο θαη έλα κεγάιν αξηζκφ Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ, φπσο κεραληθνί,
θνξνηερληθνί, ζπληεξεηέο, θιπ. Πεξηζζφηεξα εδψ.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΕΩΝ
29 Ιαλνπξίνπ
Κ. Κόιιηαο: Η έθξεμε ηωλ ιεμηπξόζεζκωλ
θωλάδεη γηα αιιαγή πνιηηηθήο
28 Ιαλνπξίνπ
ΟΕΕ: πλάληεζε γηα ηελ επέλδπζε
ζηηο θνπξηέο
27 Ιαλνπαξίνπ
Αλαθνίλωζε πξνο ηνπο Λνγηζηέο
Φνξνηερληθνύογηα ηελ εθαξκνγή ηωλ ΕΛΠ
25 Ιαλνπαξίνπ
Παξάηαζε γηα ηελ εθπξόζεζκε
ππνβνιή δήιωζεο δηαθνπήο επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο
25 Ιαλνπαξίνπ
Κνηλό αλαθνηλωζέλ ζπλεδξίαζεο θνξέωλ
22 Ιαλνπαξίνπ
Δήιωζε Πξνέδξνπ ΟΕΕ
γηα ηηο εηζθνξέο ηωλ Ειεύζεξω Επαγγεικαηηώλ
20 Ιαλνπαξίνπ
Κνηλό κέηωπν γηα επηβίωζε
ηνπ επηζηεκνληθνύ δπλακηθνύ ηεο ρώξαο
18 Ιαλνπαξίνπ
Οηθνλνκνιόγνη: 7 ζηα 10 επξώ ηωλ εζόδωλ ηνπο
γηα εηζθνξέο θαη θόξνπο!
13 Ιαλνπαξίνπ
Η πξόηαζε ηνπ ΟΕΕ γηα ην αζθαιηζηηθό
12 Ιαλνπαξίνπ
Πξόηαζε ηνπ ΟΕΕ γηα ηηο εηζθνξέο
ηωλ Ειεύζεξωλ Επαγγεικαηηώλ
08 Ιαλνπαξίνπ
ΟΕΕ: Κεθαιηθόο θόξνο ε αύμεζε ηωλ
αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ γηα ηνπο ειεύζεξνπο
επαγγεικαηίεο
21 Δεθεκβξίνπ
Οηθνλνκηθά Χξνληθά: Φάθεινο Επελδύζεηο,
Επθαηξίεο θαη Πξνθιήζεηο
15 Δεθεκβξίνπ
Μλεκόλην ζπλεξγαζίαο ηεο Εθθιεζίαο κε ην
Οηθνλνκηθό Επηκειεηήξην Ειιάδνο
Πξνγξάκκαηα αζθάιηζεο αζηηθήο επζύλεο ζε
πξνλνκηαθέο
ηηκέο γηα ηνπο ινγηζηέο θνξνηερληθνύο
Δεκηνπξγήζηε δωξεάλ ηελ πξνζωπηθή ζαο
ηζηνζειίδα!
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟ
Μεηξνπφιεσο 12-14 Αζήλα,
ΤΚ 10563
Τει.2105202252, 2105203922
Email: press@oe-e.gr
Site: www.oe-e.gr
facebook.com/oikonepim
twitter.com/oikonepim

Ποξγοάμμαςα αρτάλιρηπ αρςικήπ εσθύμηπ ρε
ποξμξμιακέπ
ςιμέπ για ςξσπ λξγιρςέπ τξοξςευμικξύπ

Σν

Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο (ΟΔΔ),
θαηαλνψληαο ηελ αλάγθε ησλ ινγηζηψλ θνξνηερληθψλ γηα αζθάιηζε
επαγγεικαηηθήο επζχλεο θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο, εηδηθά ζηελ πεξίνδν νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ δηαλχεη
ε ρψξα καο, εμαζθάιηζε πξνλνκηαθέο ηηκέο ζε Πξνγξάκκαηα ηξηψλ
Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξηψλ γηα ηελ αζθάιηζή ηνπο ζε ζέκαηα αζηηθήο
επζχλεο. Πεξηζζφηεξα εδψ.

Δημιξσογήρςε δωοεάμ ςημ ποξρωπική ραπ
ιρςξρελίδα!

Γηα

πξψηε θνξά, ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο
πξνζθέξεη ζε φια ηα Μέιε ηνπ θαη ζε φινπο ηνπο Λνγηζηέο –
Φνξνηερληθνχο ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο
ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν, δσξεάλ, γηα έλα ρξφλν. Πξφθεηηαη γηα κηα
ππεξεζία, πνπ εμαζθάιηζε ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο
κέζσ ηεο εηαηξείαο IpHost θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Μεηξψνπ γηα
Ολφκαηα Φψξνπ ζην Γηαδίθηπν (EURid). Πεξηζζφηεξα εδψ.

