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Το Οικονομικό Επιμελητήριο
Ελλάδος και το ΚΕΠΕ άνοιξαν τη
συζήτηση για τη ρύθμιση του
Χρέους

Η ρύθμιση του χρέους και πώς αυτή
μπορεί να λειτουργήσει παράλληλα με την
ανάγκη ταχύτερης επιστροφής της ελληνικής
οικονομίας στην ανάπτυξη, ήταν το βασικό
θέμα, που κυριάρχησε στη συζήτηση, την
οποία
διοργάνωσε
το
Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος και το Κέντρο
Προγραμματισμού και Ερευνών, ανοίγοντας
στην ουσία τη συζήτηση για το ζήτημα, που
θα απασχολήσει έντονα την οικονομική και
κυβερνητική πολιτική μέχρι τουλάχιστον το
τέλος του έτους.

Το Γ.Ε.ΜΗ στο επίκεντρο της συνάντησης
του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης

Θέματα,

που αφορούν στο ρόλο και τη συμβολή του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και των μελών του στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο, συζήτησαν ο υφυπουργός Ανάπτυξης,
Γεράσιμος Γιακουμάτος, και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου,
Κωνσταντίνος Κόλλιας. Περισσότερα εδώ
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"Ποιο είναι το καθεστώς της πιστοποίησης
λογιστών - φοροτεχνικών" Συνέντευξη
του προέδρου του Οικονομικού
Επιμελητηρίου κ. Κωνσταντίνο Κόλλια στο
Taxheaven

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη συνέντευξη
του προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου,
Κωνσταντίνου Κόλλια, στο Taxheaven.

Παρέμβαση του ΟΕΕ
για την προθεσμία των φορολογικών
δηλώσεων

Για ακόμα μία φορά το Οικονομικό Επιμελητήριο
Ελλάδος παρενέβει στις 15 Ιουλίου σχετικά με τα
προβλήματα που αντιμετώπισαν με το Taxis οι λογιστέςφοροτεχνικοί αλλά και οι φορολογούμενοι κατά την
διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου
Μεϊμαράκη
με το Προεδρείο του ΟΕΕ

Μια συμφωνία, με ιδιαίτερη σημασία για την
παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της
άσκησης οικονομικής πολιτικής, αλλά και την παροχή χρήσιμων
γνωμοδοτήσεων, πρόκειται να υπογράψουν σύντομα το
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και το Γραφείο
Προϋπολογισμού της Βουλής. Περισσότερα εδώ
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ν επιστολή.

Συνέντευξη του Προέδρου του ΟΕΕ
κ. Κωνσταντίνου Κόλλια
στο Οικονομικό - Φορολογικό έντυπο Epsilon7

Β

ασικό ζητούμενο για εμάς είναι η διαμόρφωση ενός τελικού και
σταθερού πλαισίου για τους λογιστές - φοροτεχνικούς, το όποιο όμως δεν μπορεί
να μην περιλαμβάνει την ανά τακτά διαστήματα επικαιροποίηση των κριτηρίων
ώστε οι επαγγελματίες μέλη μας να ανταποκρίνονται επαρκώς στις εξελίξεις και
τις απαιτήσεις της εκάστοτε εποχής, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του
ΟΕΕ κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας σε συνέντευξη που έδωσε στο οικονομικό έντυπο
Epsilon7. Περισσότερα εδώ

Παράταση της Διαδικασίας Αξιολόγησης
για την Απόκτηση Α΄ Τάξης Λογιστή
Φοροτεχνικού

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου
της Ελλάδος κατανοώντας τις αυξημένες επαγγελματικές
υποχρεώσεις των Λογιστών Φοροτεχνικών - και λόγω της νέας
προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως 14
Ιουλίου 2014 - αποφασίζει να δοθεί παράταση της ημερομηνίας
λήξης της διαδικασίας αξιολόγησης για την απόκτηση της Α΄
τάξης, έως και 31 Ιουλίου 2014 και ώρα 24.00.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας γράφει στο
naftemporiki.gr "Η λύση για το χρέος και η προοπτική της
ανάπτυξης"

Στη

ρύθμιση του χρέους και πώς αυτή μπορεί να λειτουργήσει
παράλληλα με την ανάγκη ταχύτερης επιστροφής της ελληνικής οικονομίας
στην ανάπτυξη, αναφέρθηκε σε άρθρο του στο naftemporiki.gr, ο Πρόεδρος του
Ο.Ε.Ε. κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας. Περισσότερα εδώ
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ
5 Ιουλίου
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το ΚΕΠΕ
άνοιξαν τη συζήτηση για τη ρύθμιση του Χρέους
7 Ιουλίου
Παράταση της Διαδικασίας Αξιολόγησης για την Απόκτηση
Α΄ Τάξης Λογιστή Φοροτεχνικού
9 Ιουλίου
Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου
Μεϊμαράκη με το Προεδρείο του Οικονομικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)
9 Ιουλίου
Συνέντευξη του προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου
της Ελλάδος κ. Κωνσταντίνου Κόλλια στο Taxheaven.
«Ποιο είναι το καθεστώς της πιστοποίησης λογιστών –
φοροτεχνικών»
9 Ιουλίου
Συνέντευξη του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου
της Ελλάδος κ. Κωνσταντίνου Κόλλια στο Οικονομικό Φορολογικό έντυπο Epsilon7
9 Ιουλίου
Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος
κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας γράφει στο naftemporiki.gr
"Η λύση για το χρέος και η προοπτική της ανάπτυξης"
11 Ιουλίου
Ψήφισμα της 70ης Συνέλευσης των Αντιπροσώπων για
Συμπαράσταση στις Αγωνιζόμενες Καθαρίστριες του
Υπουργείου Οικονομικών

Ψήφισμα της 70ης Συνέλευσης των Αντιπροσώπων
για Συμπαράσταση στις Αγωνιζόμενες Καθαρίστριες
του Υπουργείου Οικονομικών

Το

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, δηλώνει την
συμπαράστασή του στον αγώνα που δίνουν οι αγωνιζόμενες
καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες βρίσκονται σε
διαθεσιμότητα από 17 Σεπτεμβρίου 2013. Η Κυβέρνηση τις απέλυσε,
και στη θέση τους έβαλε εργολάβους χωρίς να προκύπτει
δημοσιονομικό όφελος από την πολιτική αυτή.

15 Ιουλίου
Παρέμβαση του ΟΕΕ για την προθεσμία των φορολογικών
δηλώσεων
16 Ιουλίου
Το Γ.Ε.ΜΗ. στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με τον
Υφυπουργό Ανάπτυξης
23 Ιουλίου
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος καταδικάζει την
σφαγή αμάχων στην Λωρίδα της Γάζας
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Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος καταδικάζει
την σφαγή αμάχων στην Λωρίδα της Γάζας

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας καταδικάζει την
βάρβαρη και εγκληματική επίθεση του κράτους του Ισραήλ κατά του
Παλαιστινιακού λαού και καταγγέλλει την σφαγή των αμάχων και
δυστυχώς παιδιών στην Λωρίδα της Γάζας.

