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Ειδικό γραφείο για το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
στο Γενικό Λογιστήριο

Τη βοήθεια και συνδρομή του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος περιμένει και ζητά επί της ουσίας το Υπουργείο Οικονομικών,
για τη διαχείριση των δύσκολων προβλημάτων στα θέματα της
οικονομίας.
Όπως ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών,
Δημήτρης Μάρδας, ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση της Κεντρικής
Διοίκησης του Επιμελητηρίου, έχει ήδη συσταθεί ειδικό γραφείο για το
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Περισσότερα εδώ

Συνάντηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας
με τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
κ. Γιώργο Σταθάκη

Πακέτο

πέντε παρεμβάσεων στη σχέση του Υπουργείου
Οικονομίας και του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος,
παρουσίασε το προεδρείο του ΟΕΕ στον Υπουργό, κ. Γιώργο Σταθάκη.
Στη μεταξύ τους συνάντηση, ο Υπουργός συμφώνησε με την
άποψη ότι το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος πρέπει να ασκήσει το
θεσμικό του ρόλο, δηλαδή να συμμετέχει εντατικά σε επιτροπές, ομάδες
εργασίας και νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Περισσότερα εδώ
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1ο Τεύχος Επιστημονικού Δελτίου Οικονομικής Ανάλυσης

Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την
ελληνική οικονομία, το Οικονομικό Επιμελητήριο
Ελλάδος εγκαινιάζει μια νέα σειρά οικονομικών
αναλύσεων και προσεγγίσεων πάνω σε κρίσιμα
θέματα.
Ήδη, με το πρώτο τεύχος του
Επιστημονικού Δελτίου Οικονομικής
Ανάλυσης, επιχειρείται να αναλυθούν
διεξοδικά, με τη βοήθεια έγκριτων
πανεπιστημιακών οικονομολόγων, και να
δοθεί μια δεύτερη ανάγνωση στις
μακροοικονομικές
εξελίξεις
και,
συγκεκριμένα σε θέματα, που αφορούν
στην ανταγωνιστικότητα, στις εξαγωγές,
στις επενδύσεις, στην παγίδα της
ρευστότητας και στην απομόχλευση. Οι
πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική
οικονομία,
με
την
παρατεταμένη
εμφάνιση του αποπληθωρισμού, δείχνουν
ότι πρέπει να εμπλουτιστεί η φαρέτρα
γιατην
αντιμετώπιση
της
κρίσης,
δεδομένου ότι η οικονομία βρίσκεται παγιδευμένη σε
μια κατάσταση, όπου η αποτελεσματικότητα της
δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής είναι
μειωμένη. Παράλληλα, συνεχίζει να υφίσταται το

πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας, εφόσον - παρ'
όλη την εσωτερική υποτίμηση των τελευταίων ετών οι εξαγωγές παραμένουν καθηλωμένες σε πολύ
χαμηλά επίπεδα. Η απομόχλευση της οικονομίας
φαίνεται ότι επηρεάζει καθοριστικά τον ιδιωτικό
τομέα. Η αντιμετώπιση του
προβλήματος συνδέεται με την
ανακεφαλαιοποίηση
του
τραπεζικού συστήματος, την
αξιοπιστία της μακροπρόθεσμης
πορείας της μακροοικονομικής
διαχείρισης,
και
την
ενεργοποίηση του εξαγωγικού
τομέα.
Το συγκεκριμένο δελτίο
εκδίδεται από το Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος, στο
πλαίσιο της συνεργασίας του με
το Γραφείο Προϋπολογισμού
του Κράτους στη Βουλή.
Το δελτίο είναι διαθέσιμο
στην
ιστοσελίδα
του
Επιμελητηρίου και μπορείτε να το κατεβάσετε
κάνοντας κλικ στην φωτογραφία.

Ανακοίνωση προς τα Μέλη του Ο.Ε.Ε
για την αυτεπάγγελτη εγγραφή τους
από τα Εμπορικά και Επαγγελματικά Επιμελητήρια

Ενημερώνουμε τους λογιστές – φοροτεχνικούς, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας
στους οποίους στάλθηκαν ατομικές – ειδοποιήσεις οφειλομένων συνδρομών οι οποίες προκύπτουν από την
αυτεπάγγελτη εγγραφή τους από τα Εμπορικά και Επαγγελματικά Επιμελητήρια, ότι μετά από παρέμβασή μας για
την απαράδεκτη ενέργεια τους να εγγράφουν ως μέλη επαγγελματίες που είναι εγγεγραμμένοι στο ΟΕΕ, οι
παραπάνω οφειλές θα διαγράφονται με την προσκόμιση βεβαίωσης από το ΟΕΕ ότι είναι μέλη του.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ |

3

“Αδιαπραγμάτευτα η στήριξη προς την κυβέρνηση,
και το ευρώ για την Ελλάδα”

Ο

Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη δήλωση :

Ελλάδος,

“Το σημερινό Eurogroup είναι από τα πλέον κρίσιμα για το μέλλον της
Ελλάδας. Όλοι καλούνται να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα,
μέσα σε πνεύμα απόλυτου ρεαλισμού.
Σε αυτό το πλαίσιο, για το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, είναι
αδιαπραγμάτευτη η στήριξή μας προς την κυβέρνηση, αλλά και η
ευρωπαϊκή πορεία της χώρας μας, εντός της ζώνης του Ευρώ".

Συγχαρητήρια Επιστολή του
Πρόεδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
στο νέο Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα

Ο

Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
Κωνσταντίνος Κόλλιας έστειλε συγχαρητήρια επιστολή στον Αλέξη
Τσίπρα με αφορμή την εκλογή του στην Πρωθυπουργία της χώρας.
Επισυνάπτεται το κείμενο της επιστολής
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Ανακοίνωση για την υλοποίηση
εκπαιδευτικού σεμιναρίου στο
πλαίσιο της αναγκαίας εκπαίδευσης
των λογιστών-φοροτεχνικών
που προβλέπεται από τις διατάξεις
της υποπαραγράφου Η5 του άρθρου 1
του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-112012)

Στο

πλαίσιο της αναγκαίας εκπαίδευσης των
Λογιστών Φοροτεχνικών σύμφωνα με τις διατάξεις
της Υποπαραγράφου Η5 του Άρθρου 1 του Ν.
4093/2012
(ΦΕΚ
222/Α/12-11-2012),
θα
υλοποιηθούν ενημερωτικά σεμινάρια ως εξής:
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Ηλεκτρονική Υποβολή της Υπεύθυνης
Δήλωσης για το έτος 2015

Για

να πληροφορηθούν, οι λογιστές
φοροτεχνικοί, τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες
υποβολής της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του
Ν.4093/2012 Υπεύθυνης Δήλωσης να κάνουν κλικ
εδώ

Περισσότερα...

Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης
για την Ελληνική Οικονομία»
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο / Μέγαρο Παλαιάς Βουλής / Αίθουσα Συνεδριάσεων
Πλατεία Κολοκοτρώνη, Σταδίου 13.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, σε συνεργασία με το γραφείο Προϋπολογισμού του κράτους
στη Βουλή, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, διοργανώνουν Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για την
Ελληνική Οικονομία». Ο στόχος είναι να προσφέρει ένα διεθνές σημείο συνάντησης, όπου Έλληνες και ξένοι
ερευνητές θα μπορέσουν να μοιραστούν τις ιδέες τους για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για την Ελληνική
Οικονομία. Το επίκεντρο του Συνεδρίου θα είναι οι νέες πολιτικές για την ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας. Περισσότερα...
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για διευκρινίσεις ή επανεξέταση των αιτήσεων
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Conference on «A New Growth Model
for the Greek Economy»
Athens, Greece
18 Φεβρουαρίου
Ανακοίνωση προς τους λογιστές-φοροτεχνικούς
που υπέβαλαν αίτηση για την απόκτηση της Α΄
τάξης
16 Φεβρουαρίου
Ανακοίνωση για την υλοποίση εκπαιδευτικού
σεμιναρίου
στο πλαίσιο της αναγκαίας εκπαίδευσης των
Λογιστών Φοροτεχνικών
13 Φεβρουαρίου
Συνάντηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της
Ελλάδας
με τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού
κ. Γιώργο Σταθάκη
11 Φεβρουαρίου
“Αδιαπραγμάτευτα η στήριξη
προς την κυβέρνηση, και το ευρώ για την
Ελλάδα”
10 Φεβρουαρίου
1ο Τεύχος Επιστημονικού Δελτίου Οικονομικής
Ανάλυσης
04 Φεβρουαρίου
Ειδικό γραφείο για το Οικονομικό Επιμελητήριο
Ελλάδος
στο Γενικό Λογιστήριο
27 Ιανουαρίου
Συγχαρητήρια Επιστολή του
Πρόεδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος
στο νέο Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα
23 Ιανουαρίου
Ανακοίνωση προς τα Μέλη του Ο.Ε.Ε
για την αυτεπάγγελτη εγγραφή τους
από τα Εμπορικά και Επαγγελματικά
Επιμελητήρια
31 Δεκεμβρίου
Ηλεκτρονική Υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης
για το έτος 2015
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Παράταση της προθεσμίας
για διευκρινίσεις ή επανεξέταση των
αιτήσεων

Ανακοινώνεται ότι λόγω του τριημέρου της Καθαρής
Δευτέρας , οι λογιστές φοροτεχνικοί έχουν την δυνατότητα να
στείλουν email ( mgavatha@oe-e.gr, asoldatou@oe-e.gr ) ή να
επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 210 5229457 ,210 5202277
για διευκρινίσεις ή επανεξέταση της αίτησης τους για την
απόκτηση της Α τάξης μέχρι την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου
2015.

Ανακοίνωση προς τους λογιστέςφοροτεχνικούς που υπέβαλαν αίτηση για την
απόκτηση της Α΄ τάξης

Η

Επιτροπή Σεμιναρίων του Ν.3470/2006 στο
πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4152/13, αφού εξέτασε τις
ηλεκτρονικά υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων,
κατήρτισε τον πίνακα των υποψηφίων που έχουν τις
προϋποθέσεις να μετάσχουν στην ηλεκτρονική εκπαίδευση.
Όσοι δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις που έχουν
αναρτηθεί, έχουν απορριφθεί διότι δεν είχαν συμπληρώσει την
απαιτούμενη προϋπηρεσία σε λογιστικό - φοροτεχνικό
αντικείμενο από την λήψη της προηγούμενης τάξης σύμφωνα
με τους όρους της προκήρυξης.
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των λογιστών φοροτεχνικών, πτυχιούχων των Τμημάτων Λογιστικής των
ΤΕΙ που κατά την δημοσίευση του Ν.4152/2013 ήταν κάτοχοι
της Γ τάξης δεν έγιναν δεκτές, καθώς η προτεινόμενη από το
ΟΕΕ σχετική τροπολογία δεν ψηφίσθηκε ακόμα από τη
Βουλή. Σχετικά με διευκρινήσεις ή επανεξέταση της αίτησης
τους οι λογιστές - φοροτεχνικοί έχουν την δυνατότητα να
στείλουν email ( mgavatha@oe-e.gr, asoldatou@oe-e.gr) ή να
επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 210 5229457, 210 5202277
μέχρι την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015. Περισσότερα...

