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Το ΟΕΕ για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης

Από τον Ιούλιο του 2015 έχουμε εισέλθει και βρισκόμαστε πλέον στο μέσο εφαρμογής του τρίτου
«Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής», μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
σε συνεργασία με την ΕΚΤ, τον ΕΜΣ και το ΔΝΤ.
Αυτό το Πρόγραμμα λήγει τον Αύγουστο του 2018. Όμως, λόγω του τρόπου, με τον οποίο σχεδιάζονται τα μέτρα
της οικονομικής πολιτικής και των στόχων, που τίθενται για τα πρωτογενή πλεονάσματα και το χρέος, όχι μόνο για
την ελληνική οικονομία, αλλά για όλη την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλά σημεία αυτών έχουν
εφαρμογή και για την περίοδο μετά το 2018. Συνεπώς, οι τωρινοί χειρισμοί καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το
μεσοπρόθεσμο μέλλον της Ελλάδος. Γι’ αυτό και η ευθύνη της κυβέρνησης, αλλά και όλου του πολιτικού
συστήματος εκτείνεται πέρα από τη διάρκεια του πολιτικού τους κύκλου. Διαβάστε εδώ αναλυτικά την έκθεση.

Προγραμματισμός Δράσης του Οικονομικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδας για την Περίοδο 2017 –
2019

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, o
θεσμοθετημένος οικονομικός σύμβουλος της Πολιτείας, δεσμεύεται
τόσο από το ρόλο του, όσο και προς τα μέλη του, να συνεχίσει να
συμβάλλει στην επίλυση των θεμάτων της οικονομικής και
κοινωνικής ζωής του τόπου, με θέσεις και προτάσεις επιστημονικά
τεκμηριωμένες, όπως και στην προσπάθεια της ελληνικής οικονομίας
να επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης, στην εύρυθμη λειτουργία των
θεσμών οικονομικού αντικειμένου και στην εξεύρεση – αξιοποίηση
πόρων για την αντιμετώπιση των χρόνιων και διαρθρωτικών
προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας.
Δείτε εδώ τον πλήρη Προγραμματισμό Δράσης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για την Περίοδο
2017 – 2019.
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Συνάντηση Προέδρου ΟΕΕ με τον Ειδικό
Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Το μείζον θέμα του εξωδικαστικού μηχανισμού για τη
ρύθμιση των κόκκινων δανείων και των οφειλών των
επιχειρήσεων στο Δημόσιο συζήτησε ο Πρόεδρος του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας,
με τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτη
Κουρμούση.
Ο κ. Κόλλιας κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα
καταστήσουν το μηχανισμό περισσότερο ευέλικτο και δικαιότερο
για την πλειονότητα των οφειλετών.
Στόχος είναι η διεύρυνση όσων δικαιούνται να υπαχθούν σε αυτόν, ώστε και να επωφεληθούν περισσότεροι
οφειλέτες, και το Δημόσιο και οι τράπεζες να εισπράξουν περισσότερα χρήματα.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Κόλλιας πρότεινε:
·Να μπορούν να υπαχθούν στο μηχανισμό και ελεύθεροι επαγγελματίες.
·Να απαλειφθεί το όριο υπαγωγής στη ρύθμιση για απαιτήσεις από έναν πιστωτή.
·Να αυξηθεί το διάστημα της τριετίας σε πενταετία, μέσα στο οποίο ο οφειλέτης πρέπει να έχει τουλάχιστον μία
κερδοφόρα χρήση, ώστε να έχει δικαίωμα υπαγωγής.
Επίσης, ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε. κατέθεσε δύο ακόμα προτάσεις σχετικά με το ρόλο των οικονομολόγων στο
μηχανισμό, για τις οποίες ο κ. Κουρμούσης διαβεβαίωσε ότι:
·Ο εμπειρογνώμονας, που εκπονεί την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη και το σχέδιο αναδιάρθρωσης
των οφειλών, θα είναι αποκλειστικά οικονομολόγος.
·Ο οφειλέτης ή κάθε συμμετέχων πιστωτής θα μπορεί να εκπροσωπείται προαιρετικά και από οικονομολόγο.
Τέλος, ο κ. Κουρμούσης προανήγγειλε την αύξηση του ορίου υπαγωγής στη ρύθμιση για απαιτήσεις από έναν
πιστωτή, που σήμερα διαμορφώνεται στο 85% των συνολικών οφειλών, ενώ – όπως είπε – γίνεται προσπάθεια για
να μην υπάρχει όριο, όπως έχει προτείνει το Ο.Ε.Ε..
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Επιστολή Προέδρου ΟΕΕ για τον εξωδικαστικό
μηχανισμό

Τις παρατηρήσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος για το σχέδιο νόμου του εξωδικαστικού μηχανισμού
ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων απέστειλε με επιστολή του προς
τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δήμο Παπαδημητρίου, ο
Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας. Περισσότερα εδώ.

Πρότυπα Καταστατικά ανά εταιρικό τύπο

Στο πλαίσιο του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016)
που αναφέρεται στην απλοποίηση διαδικασιών σύστασης
επιχειρήσεων, ο Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης με την
υπ΄αριθμ. 31637/2017 (Τεύχος Β 928/20.03.2017) Απόφασή του
δημοσίευσε τη χρήση πρότυπου καταστατικού για τη σύσταση των
Ανωνύμων Εταιρειών, των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, των
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, των Ομόρρυθμων
Εταιρειών και των Ετερόρρυθμων Εταιρειών. Τα πρότυπα
καταστατικά ανά εταιρικό τύπο είναι αυτά που παρουσιάζονται στα
συνημμένα αρχεία. Περισσότερα εδώ.
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Δήλωση Προέδρου ΟΕΕ, Κωνσταντίνου Κόλλια
για Εισφορές ΕΦΚΑ

O Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Διανύουμε ήδη τον τρίτο μήνα λειτουργίας του ΕΦΚΑ και
εφαρμογής του νέου φόρου, που έχει επιβληθεί μέσω των
ασφαλιστικών εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες, και η
κατάσταση παραμένει τουλάχιστον τραγελαφική.
Η ανάρτηση των εκκαθαριστικών έχει μεν ολοκληρωθεί, αλλά η
συντριπτική πλειονότητα των υπόχρεων δεν έχει πληρώσει.
Αν και απομένουν δέκα ημέρες πριν τη λήξη και της παράτασης που έχει δοθεί για την προθεσμία της πρώτης
πληρωμής, η καταβολή των εισφορών είναι σε χαμηλά επίπεδα, είτε γιατί κάποιοι αδυνατούν πραγματικά να
πληρώσουν, είτε γιατί υπάρχει σωρεία λαθών, είτε γιατί δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί πολλά, μεταξύ εργοδοτών
και εργαζομένων, με αποτέλεσμα τα λογιστήρια των επιχειρήσεων, αλλά και οι λογιστές - φοροτεχνικοί να έχουν
σηκώσει τα χέρια ψηλά.
Για πολλοστή φορά, καλούμε την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας να τροποποιήσει το νόμο και να αλλάξει τους
πολύ υψηλούς συντελεστές.
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος είναι πρόθυμο, ακόμα και σήμερα, στο και πέντε, να καθίσει στο τραπέζι
για ένα ουσιαστικό διάλογο με το Υπουργείο, ώστε να καταλήξουμε σε ένα ρεαλιστικό και βιώσιμο σύστημα για
όλους».
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