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«Κ. Κόλλιας: Να μην
επαναληφθούν τα λάθη
του παρελθόντος με τις
τράπεζες»

Τα

Να εκδοθεί άμεσα η
εγκύκλιος για τα
ληξιπρόθεσμα

Με αφορμή τη νέα ρύθμιση
για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το
Δημόσιο, ο Πρόεδρος του
Οικονομικού
Επιμελητηρίου
Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας,
έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η νέα ρύθμιση για τις
ληξιπρόθεσμες
όφειλες
στο
δημόσιο ικανοποιεί το αίτημα των
επιχειρήσεων
και
των
νοικοκυριών για τακτοποίηση των
μη εξυπηρετουμένων οφειλών
τους και είναι προς την σωστή
κατεύθυνση…» Περισσότερα εδώ

αποτελέσματα των stress
test των ελληνικών τραπεζών,
πέραν της ψήφου εμπιστοσύνης
προς το τραπεζικό σύστημα,
αναδεικνύουν μιας πρώτης τάξεως
ευκαιρία για την ελληνική
οικονομία :
Την όσο το δυνατόν συντομότερη
αποκατάσταση
της
παροχής
ρευστότητας στην αγορά, με
παράλληλη
φροντίδα
και
προσοχή,
ώστε
να
μην
επαναληφθούν τα ολέθρια λάθη
του
παρελθόντος,
που
δημιούργησαν
τα
γνωστά
προβλήματα στις τράπεζες.
Επιπλέον, το ξεκαθάρισμα του
τοπίου ανοίγει το δρόμο για
οριστική και άμεση διευθέτηση
του μείζονος προβλήματος των
κόκκινων δανείων επιχειρήσεων
και νοικοκυριών.

Η πρόκληση είναι μεγάλη για
όλους – τράπεζες, εποπτικές αρχές
και επιχειρήσεις – και δεν πρέπει
να χαθεί.
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Η πρόταση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τους ειδικούς διαχειριστές
των κόκκινων δανείων

Την

παρέμβαση του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος
προκάλεσε η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρο 10 της
τροπολογίας για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων των
επιχειρήσεων, που αφορά στον ορισμό ειδικού διαχειριστή.
Περισσότερα εδώ

Απόψεις - Προτάσεις του
Οικονομικού
Επιμελητηρίου της
Ελλάδας
επί του σχεδίου Νόμου
«Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα και Συναφείς
Ρυθμίσεις»

Επιστημονική φαντασία η τήρηση των
ημερομηνιών για τις
Θ6φορολογικές
δηλώσεις

Τις απόψεις και προτάσεις του

Την πιστή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την

επί του σχεδίου νόμου «Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα και Συναφείς
Ρυθμίσεις» απέστειλε ο Πρόεδρος
του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας,
στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Γιώργο Μαυραγάνη. Τον φορέα
εκπροσώπησε στη Βουλή ο
Οικονομικός Επόπτης του ΟΕΕ, κ.
Μανούσος Κωνσταντίνος.
Στην επιστολή καταγράφονται τα
θετικά σημεία του Νομοσχεδίου,
αλλά και περιπτώσεις τις οποίες το
Επιμελητήριο κρίνει ότι πρέπει να
επανεξεταστούν
και
να
συμπληρωθούν.
Περισσότερα εδώ

ομαλή λειτουργία των ηλεκτρονικών υποδομών, ώστε
να ολοκληρώνεται χωρίς προβλήματα η διαδικασία
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και να
αποφεύγεται η αδικαιολόγητη ταλαιπωρία των
πολιτών, αλλά και να εξυπηρετείται το δημόσιο
συμφέρον, ζητά το Οικονομικό Επιμελητήριο της
Ελλάδος. Περισσότερα εδώ
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πόρων από το νέο ΕΣΠΑ της
περιόδου 2014-2020.

Συνάντηση της Κεντρικής
Διοίκησης του ΟΕΕ με
τους Προέδρους των
Περιφερειακών
Τμημάτων στη Χίο

Το

Οικονομικό Επιμελητήριο
της Ελλάδος, ο οικονομικός
σύμβουλος της πολιτείας και της
κοινωνίας σύμφωνα με τον
θεσμικό
του
ρόλο,
έχει
προγραμματίσει
σειρά
εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα πάνω
σε
θέματα
οικονομικού
ενδιαφέροντος και επικαιρότητας
με σκοπό να συμβάλει στην
ενημέρωση των μελών του και
των πολιτών.
Προτεραιότητα του ΟΕΕ είναι να
ενημερωθούν
οι
κάτοικοι
απομακρυσμένων περιοχών για
πολιτικές και προγράμματα που
θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη
της περιοχής τους σε μια περίοδο
έντονης οικονομικής κρίσης, όπως
είναι
η
αξιοποίηση
νέων
αναπτυξιακών μηχανισμών και

Λόγω της ανάγκης ενημέρωσης
όλων
των
Περιφερειακών
τμημάτων του ΟΕΕ στις νέες
αναπτυξιακές
διαδικασίες
πραγματοποιήθηκε συνάντηση της
Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ με
τους
Προέδρους
των
Περιφερειακών Τμημάτων στη
Χίο.
Χαιρετισμό στις εργασίες της
Συνάντησης
απηύθυνε
ο
Υφυπουργός
Ανάπτυξης
και
Ανταγωνιστικότητας κ. Νότης
Μηταράκης.
«Παρουσίαση των νέων

ελληνικών λογιστικών
προτύπων»
Στην ιδιαίτερη σημασία που
πρέπει να δοθεί μετά τη ψήφιση
των νέων λογιστικών προτύπων,
στην έκδοση των διευκρινήσεων
και οδηγιών, ώστε να γίνουν
κατανοητά το πνεύμα και οι
προβλέψεις του νόμου από τις
επιχειρήσεις, την διοίκηση, τα
ελεγκτικά όργανα και τους
λογιστές, αναφέρθηκε μεταξύ
άλλων
ο
Πρόεδρος
του
Οικονομικού
Επιμελητηρίου
Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας,
σε χαιρετισμό που απεύθυνε κατά

τη διάρκεια ημερίδας για τα νέα
Λογιστικά
Πρότυπα
που
συνδιοργάνωσε το Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος με την
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
και άλλους φορείς. Διαβάστε
αναλυτικά την ομιλία.
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Διενέργεια Επιμορφωτικών Σεμιναρίων
για την απόκτηση
Επαγγελματικής Ταυτότητας
Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης

Τo Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας καλεί τους λογιστές φοροτεχνικούς Β΄ τάξης που πληρούν τις
προϋποθέσεις για την απόκτηση της Α΄ τάξης, όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής και
συμπληρώσουν τα στοιχεία που τους αφορούν όπως εμφανίζονται στην σχετική φόρμα που ανοίγεται μετά ΤΗΝ
ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου
2014, ύστερα από παράταση που δόθηκε λόγω καθυστέρησης υλοποίησης εκ
μέρους των Τραπεζών των νέων διαδικασιών πληρωμής και τεχνικών προβλημάτων
που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες (FORTHNET –αδυναμία λήψης
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email, αστάθεια του συστήματος). Οι
υποψήφιοι λογιστές φοροτεχνικοί για την απόκτηση της Α΄ τάξης θα πρέπει να
έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής και ενεργοποίησης στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του ΟΕΕ.

Πώς θα παρέχεται, από
το Οικονομικό
Επιμελητήριο, η
αναγκαία
Εκπαίδευση των
Λογιστών Φοροτεχνικών

διαθέσιμα μόνο στους Λογιστές Φοροτεχνικούς
που
έχουν
υποβάλει αίτηση και είναι
οικονομικά
τακτοποιημένα
σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που
έχουν ήδη αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα.

Η

νέα περίοδος παροχής
επιμόρφωσης - κατάρτισης μέσω
διαδικτύου εγκαινιάστηκε στις 19
Νοεμβρίου,
δίνοντας
τη
δυνατότητα σε όλους τους
ενδιαφερόμενους
να
παρακολουθήσουν
απευθείας
μέσω διαδικτύου, την εισήγηση με
θέμα
“Κώδικας
Φορολογίας
Εισοδήματος
Φυσικών
και
Νομικών Προσώπων”.
Οι
εισηγήσεις
που
ακολουθήσουν καθώς και
εκπαιδευτικό υλικό θα είναι

θα
το

Το Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος
συμμετέχει
στο
ATHENS LAW FORUM ON
TAXATION

To

Για να ενημερωθείτε εκτενέστερα
για την αναγκαία εκπαίδευση των
Λογιστών Φοροτεχνικών που
προβλέπεται από τις διατάξεις
της υποπαραγράφου Η5 του
άρθρου 1 του Ν. 4093/2012
(ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012) κάνετε
κλικ εδώ

Οικονομικό Επιμελητήριο
Ελλάδος συμμετέχει με την αιγίδα
του στο Συνέδριο ATHENS LAW
FORUM ON TAXATION που
διοργανώνει
η
Palladian
Conferences,
με στόχο τη
δημιουργία ενός ετήσιου θεσμού
συνάντησης,
διαλόγου
και
διαβούλευσης, με επίκεντρο το
φορολογικό σύστημα της χώρας
μας. Περισσότερα εδώ
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ
19 Νοεμβρίου
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος συμμετέχει
στο ATHENS LAW FORUM ON TAXATION
14 Νοεμβρίου
Διενέργεια Επιμορφωτικών Σεμιναρίων
για την απόκτηση Επαγγελματικής Ταυτότητας
Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης
13 Νοεμβρίου
Επιστημονική φαντασία η τήρηση των
ημερομηνιών για τις φορολογικές δηλώσεις
13 Νοεμβρίου
«Παρουσίαση των νέων ελληνικών λογιστικών
προτύπων»
13 Νοεμβρίου
Συνάντηση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ με
τους Προέδρους των Περιφερειακών Τμημάτων στη
Χίο
05 Νοεμβρίου
Η πρόταση του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος για τους ειδικούς διαχειριστές των
κόκκινων δανείων
04 Νοεμβρίου
Πώς θα παρέχεται, από το Οικονομικό
Επιμελητήριο, η αναγκαία Εκπαίδευση των
Λογιστών Φοροτεχνικών
29 Οκτωβρίου
Απόψεις - Προτάσεις του Οικονομικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδας επί του σχεδίου Νόμου
«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και Συναφείς
Ρυθμίσεις»
27 Οκτωβρίου
«Κ. Κόλλιας: Να μην επαναληφθούν τα λάθη του
παρελθόντος με τις τράπεζες»
24 Οκτωβρίου
Να εκδοθεί άμεσα η εγκύκλιος για τα
ληξιπρόθεσμα
21 Οκτωβρίου
Διεθνές Συνέδριο“2014 Multinational Finance
Society Winter Conference” με θέμα: “Global
Financial and Economic Crisis: Challenges and
Prospects”
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Διεθνές Συνέδριο
“2014 Multinational Finance Society Winter
Conference”
με θέμα:
“Global Financial and Economic Crisis: Challenges
and Prospects”

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας από κοινού με το
ΚΕΠΕ, το Multinational Finance Society, και το Μ.Β.Α. του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
συνδιοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο “2014 Multinational Finance
Society Winter Conference”, που θα λάβει χώρα στην Αθήνα στις
14-16 Δεκεμβρίου 2014, με θέμα: “Global Financial and Economic
Crisis: Challenges and Prospects”. Οι βασικοί ομιλητές του
Συνεδρίου (Keynote Speakers) θα είναι ο Υπουργός Οικονομικών
Καθηγητής κ. Γκ. Χαρδούβελης και ο Διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος, Καθηγητής κ. Γ. Στουρνάρας. Περισσότερα εδώ
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