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Ο Κωνσταντίνος Κόλλιας επανεξελέγη Πρόεδρος
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Τον Πρόεδρο και το νέο Προεδρείο του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος εξέλεξε η νέα Κεντρική Διοίκηση, που
προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου 2016.
Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, δήλωσε:
«Η επανεκλογή μου, από τους συναδέλφους μου, στη
θέση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή.
Ταυτόχρονα, η ευθύνη είναι ακόμα μεγαλύτερη, δεδομένου
του ρόλου, που οφείλει να διαδραματίσει ο φορέας μας ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας για θέματα
της οικονομίας, αλλά και των προκλήσεων, τις οποίες αντιμετωπίζει η χώρα μας.
Σε αυτό το πλαίσιο, δεσμεύομαι ότι, με τη βοήθεια όλων των συναδέλφων, το ανώτατο όργανο των
οικονομολόγων της χώρας θα συνεχίσει και την επόμενη τριετία να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, με
επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις, και να ασκεί με εποικοδομητικό τρόπο το θεσμικό του ρόλο, με στόχο να
βοηθήσει τόσο τη χώρα να επιστρέψει σε υγιή μονοπάτια ανάπτυξης, όσο και τα μέλη του, να διαχειρίζονται
απρόσκοπτα τις προκλήσεις της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, προασπίζοντας τα συμφέροντά τους.
Από αύριο δουλεύουμε όλοι μαζί για ένα ακόμα πιο δυνατό Οικονομικό Επιμελητήριο».
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Το Νέο Προεδρείο και οι Νέες Διοικήσεις Περιφερειακών Τμημάτων

Από τις κάλπες της 11ης Δεκεμβρίου 2016 προέκυψαν οι νέες Τοπικές Διοικήσεις των Περιφερειακών
Τμημάτων. Διαβάστε εδώ τη σύνθεση των οργάνων.
Παράλληλα, η νέα Κεντρική Διοίκηση εξέλεξε τα μέλη του νέου Προεδρείου του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, τα οποία είναι τα εξής:
Πρόεδρος : Κωνσταντίνος Κόλλιας.
Α΄ Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης.
Β΄ Αντιπρόεδρος : Σταύρος Τραγάνης.
Γεν. Γραμματέας : Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου.
Οικονομικός Επόπτης : Κωνσταντίνος Μανούσος.
Μέλη : Χρήστος Αγγελόπουλος, Παναγιώτης Αλεβιζάκης, Γιώργος Αμπαρτζάκης, Ιωάννης Διονυσόπουλος,
Σάκης Ιωαννίδης, Πελοπίδας Καλλίρης, Ευφροσύνη Καραγιάννη, Μιχαήλ Μιχαήλ, Αλέξανδρος
Πουλιάσης, Κώστας Ταγγίρης.
Αποτελέσματα για την ανάδειξη των Μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων
Αποτελέσματα για την ανάδειξη των Μελών των Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων

Μέχρι τις 15 Μαρτίου οι υπεύθυνες δήλωσεις των Λογιστών Φοροτεχνικών για το
taxisNET

Λόγω του μεγάλου αριθμού των λογιστών φοροτεχνικών οι οποίοι προσπαθούν να εισέλθουν στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες για να υποβάλουν την Υπεύθυνη Δήλωση του έτους 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του
4093/2012 & Ν 4111/2013), ανακοινώνουμε ότι προς διευκόλυνσή τους παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της
Υπεύθυνης Δήλωσης μέχρι την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017.
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της Η5 παραγράφου του Ν. 4093/2012, οι λογιστές φοροτεχνικοί
υποχρεούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο ΟΕΕ το πρώτο δίμηνο κάθε έτους, με την οποία δηλώνουν
ότι ασκούν το επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού, ότι δεν έχουν καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα
που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 340/1998, ότι δεν έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα - σύμφωνα
με τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών - και ότι έχουν παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που
αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής τους κατάταξης. Περισσότερα εδώ.
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Προσφυγή του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο ΣτΕ για το Ασφαλιστικό
Γ

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε να προσφύγει το
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος κατά του νέου τρόπου
υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους
επαγγελματίες. Η απόφαση ελήφθη από την Κεντρική Διοίκηση
του φορέα, κατόπιν γνωμοδότησης έμπειρων νομικών.
Περισσότερα εδώ.

Συνάντηση ΟΕΕ με την Υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου

Τα

προβλήματα, που αντιμετωπίζουν στην
καθημερινότητά τους τα μέλη του ΟΕΕ και οι λογιστές φοροτεχνικοί, έθεσαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Κωνσταντίνος Κόλλιας
και ο β’ Αντιπρόεδρος Σταύρος Τραγάνης, οι οποίοι
συναντήθηκαν με την υφυπουργό Οικονομικών, Κατερίνα
Παπανάτσιου.
Περισσότερα εδώ.

Κ. Κόλλιας: Εμπαιγμός η δημιουργική ασάφεια με τις εισφορές

O Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
Η φαρσοκωμωδία με τις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών
πρέπει να τελειώσει. Η νέα χρονιά ήδη τρέχει, το ίδιο και ο νόμος
για το νέο τρόπο υπολογισμού. Παρ' όλα αυτά, εκκρεμούν ουκ
ολίγα θέματα προς διευκρίνιση. Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο
Εργασίας πρέπει να δώσουν τέλος στην τακτική της δημιουργικής
ασάφειας, αυτή τη φορά στο πεδίο του ασφαλιστικού, που αποτελεί
στην ουσία εμπαιγμό προς επιστήμονες και επιτηδευματίες, όταν μάλιστα καλούνται να πληρώσουν το νέο
κεφαλικό φόρο, που - μαζί με τις υφιστάμενες υποχρεώσεις - φτάνει έως και στο 70% των εσόδων τους.
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Δήλωση Πρόεδρου ΟΕΕ για τις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών

O

Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη
δήλωση:
«Το αλαλούμ και η αναστάτωση, που έχουν ήδη προκληθεί
από την προχειρότητα στην εφαρμογή του νέου συστήματος
υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων
επαγγελματιών, επιβεβαιώνει, δυστυχώς, τις ανησυχίες μας
για τον ανεδαφικό χαρακτήρα των διατάξεων.
Το νέο σύστημα οδηγεί αφενός σε αφανισμό τους
επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες και αφετέρου σε
μείωση των δημοσίων εσόδων τόσο από ασφαλιστικές
εισφορές - αφού η συντριπτική πλειονότητα των υπόχρεων
αδυνατεί να πληρώσει -, όσο και από φόρους, δεδομένων των μαζικών διακοπών εργασιών από πλήθος
επαγγελματιών. Περισσότερα εδώ.
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