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Συμπαράσταση στους Πληγέντες της Φονικής Πυρκαγιάς

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος εκφράζει την βαθιά θλίψη και οδύνη
της για τους συνανθρώπους μας, που έχασαν την ζωή τους και την αμέριστη συμπαράστασή της σε όλους αυτούς,
που περνούν δύσκολες στιγμές, εξαιτίας της καταστροφικής πυρκαγιάς.
Για να βοηθήσουμε τους πληγέντες, θα συγκεντρώσουμε υγειονομικό υλικό στα γραφεία μας, επί της οδού
Μητροπόλεως 12-14, στο Σύνταγμα, από 09:00 μέχρι 15:00.
Καλούμε τα μέλη μας και τους λογιστές - φοροτεχνικούς να συμβάλουν στην προσπάθεια αυτή με τις προσφορές
τους, να ανταποκριθούν στην έκκληση του Δήμου Ραφήνας να δώσουν αίμα στους σταθμούς αιμοδοσίας με
αποδέκτη «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ», η οποία διατηρείται στο ΓΕΝΙΚΟ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ) και όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν οικονομικά στην
προσπάθεια ανακούφισης και ενίσχυσης των πυρόπληκτων συμπολιτών μας στον «ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ» που έχει δημιουργήσει ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου. σε συνεργασία με την Τράπεζα
Πειραιώς
Περισσότερα εδώ.
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Οικονομικά Χρονικά Τεύχος 161

Μετά από οκτώ και πλέον
χρόνια οικονομικής και κοινωνικής
κρίσης, η Ελλάδα ολοκληρώνει στις
20 Αυγούστου το τρίτο πρόγραμμα
προσαρμογής. Το μεγάλο στοίχημα
για τη χώρα στη μεταμνημονιακή
εποχή είναι να αποκαταστήσει την
αξιοπιστία της, να επανακτήσει την
εμπιστοσύνη των αγορών, να
προσελκύσει
άμεσες
ξένες
επενδύσεις και να ολοκληρώσει τις
μεταρρυθμίσεις.
Το
Οικονομικό
Επιμελητήριο
Ελλάδος, πιστό πάντα στο ρόλο του
ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της
Πολιτείας για θέματα οικονομίας
έχει ανοίξει το δημόσιο διάλογο για
το μέλλον της χώρας.
Το νέο τεύχος του περιοδικού «Οικονομικά Χρονικά» αφιερώνει τις σελίδες του, στο 2 ο Διεθνές Συνέδριο του
Ο.Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
Τα «Οικονομικά Χρονικά» φιλοξενούν όλες τις απόψεις και προτάσεις που παρουσιάστηκαν στο Διεθνές
Συνέδριο, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της «επόμενης ημέρας» της ελληνικής οικονομίας.
Περισσότερα εδώ.
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Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και
Περιφέρειας Αττικής

H προώθηση και ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, η ενδυνάμωση των νέων οικονομολόγων και
η ενίσχυση της απασχόλησης και της καινοτομίας στην Αττική, βρίσκεται στο επίκεντρο του Μνημονίου
Συνεργασίας που υπέγραψαν σήμερα, η Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης (Π.Τ.Α. Αττικής), Ρένα Δούρου και ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
Κωνσταντίνος Κόλλιας.
Tο Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων:







Τη διενέργεια ερευνών και την εκπόνηση μελετών με στόχο τη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης
στον κλάδο των οικονομολόγων στην Περιφέρεια Αττικής.
Την υλοποίηση ενημερωτικών ημερίδων με σκοπό την ενδυνάμωση των νέων οικονομολόγων, μέσω
καινοτόμων ιδεών, ώστε να συμβάλλουν καθοριστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Την ενίσχυση των μακροχρόνια άνεργων οικονομολόγων μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την
προσαρμογή στα νέα δεδομένα της αγοράς εργασίας.
Την προώθηση συνεργασιών μέσω καλών πρακτικών με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
Τη συνεργασία για τη διερεύνηση / ωρίμανση προτάσεων έργων που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από
ερευνητικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Την επιμόρφωση, μέσω της καθοδήγησης και της μεταφοράς γνώσης και τεχνογνωσίας των μελών του
Οικονομικού Επιμελητηρίου στα διεθνή κι ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα.

Περισσότερα εδώ.
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Υπογραφή των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων των ΑΕ από Πιστοποιημένους
Λογιστές Φοροτεχνικούς Α’ Τάξης (άρθρο 147 του Ν. 4548/2018)

Μετά από παρέμβαση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας στην Επιτροπή Οικονομικών
Υποθέσεων της Βουλής, κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων
Εταιρειών», έγινε δεκτή η πρότασή του για συμπλήρωση της παρ. 1 του άρθρου 147 «Υπογραφή ετήσιων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων» και ορίζεται υπεύθυνος σύνταξης και υπογραφής των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων ο πιστοποιημένος λογιστής - φοροτεχνικός Α’ τάξης.
Είναι μια σημαντική νομοθετική ρύθμιση, καθώς με την διασύνδεση του αρχείου των πιστοποιημένων ενεργών
λογιστών - φοροτεχνικών Α’ τάξης με το ΓΕΜΗ και το TAXIS, είναι εφικτός ο έλεγχος και η ταυτοποίηση του
προσώπου που υπογράφει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Περισσότερα εδώ.

Παρέμβαση του ΟΕΕ για τους οικονομολόγους του Δημοσίου Τομέα

Επιστολή - Παρέμβαση προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με την αναγκαιότητα
πλήρωσης θέσεων ευθύνης σε αντικείμενο εργασίας του οικονομικού τομέα από υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ
Οικονομικού ή της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βασικό τίτλο σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης.

Επιστολή - Διαμαρτυρία του ΟΕΕ για την προκήρυξη Διευθυντών στο Υπουργείο
Οικονομίας & Ανάπτυξης

O

Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, απέστειλε διαμαρτυρία του Φορέα προς τον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δραγασάκη, σχετικά με τη δημοσίευση
των Προκηρύξεων για τη πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διευθύνσεων, που έχουν βασικό αντικείμενο τα
οικονομικά, από υπαλλήλους όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ.
Πλήρες κείμενο της επιστολής.
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Δήλωση Προέδρου ΟΕΕ για απόφαση Eurogroup

O Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη
δήλωση:
Η απόφαση του Eurogroup σημαίνει τα εξής για την
πορεία της χώρας:





 Πρώτον, είναι σημαντικό ότι έκλεισε η τελευταία
αξιολόγηση του τελευταίου προγράμματος.
 Δεύτερον, το χρέος ελαφρύνεται, έστω και
μεσοπρόθεσμα και αυτό είναι θετικό. Δεν είναι, όμως, η
οριστική λύση του προβλήματος (βλέπε ΔΝΤ), δεδομένου
ότι η βιωσιμότητα του χρέους θα επανεξεταστεί.
Τρίτον, η ελάφρυνση αυτή συνδέεται ευθέως με ενισχυμένη εποπτεία, με συστηματικούς ελέγχους και με
συγκεκριμένες δεσμεύσεις για υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, αλλά και για διατήρηση υψηλών πρωτογενών
πλεονασμάτων μέχρι το 2060. Στο σημείο αυτό, απαιτείται επίσπευση των μεταρρυθμίσεων, ώστε η
οικονομία να τρέξει και να υπερκαλύψει τις αντιαναπτυξιακές επιπτώσεις αυτής της δέσμευσης για υψηλά
πλεονάσματα.
Τέταρτον, η προστασία των 22 μηνών, μετά τον Αύγουστο, με τα 24,1 δισ. ευρώ του cashbuffer, αποτελεί
στην ουσία μια διασφάλιση της Ελληνικής Δημοκρατίας έναντι των πιθανών αναταράξεων των αγορών.

Συνεπώς, είναι μονόδρομος η κατεύθυνση της εφαρμογής μιας πολιτικής, που θα συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις, και
ως πραγματικό αντίμετρο στα δύσκολα μέτρα, που επίκεινται, ώστε η οικονομία να κινηθεί με σταθερούς και
βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης, μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων και της αύξησης των εξαγωγών.
Δεν χρειάζεται θριαμβολογία, ούτε καταστροφολογία. Για να μπορέσουν να υλοποιηθούν όλα αυτά, απαιτείται
σοβαρή δουλειά από όλους.

Νέα Διεύθυνση Γραφείων 8ου Π.Τ. / Ο.Ε.Ε

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Στερεάς (8ο) του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, από την
30η Ιουλίου 2018 θα στεγάζεται στα νέα γραφεία του στη Λαμία στην διεύθυνση:
Πλατεία Ελευθερίας 3 (3ος όροφος) - Τ.Κ. 35131 - Λαμία
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OEE: Παρουσίαση βιβλίου Θ. Λιανού

To Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος παρουσίασε την
Τρίτη 19 Ιουνίου 2018, μια δική του έκδοση, το βιβλίο του
πρώην Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Καθηγητή Θεόδωρου Λιανού, Πολιτική Οικονομία του Ησιόδου
«Έργα και Ημέρες».
Σκοπός του βιβλίου είναι να υποστηρίξει ότι το ποίημα «Έργα
και Ημέρες» του Ησιόδου, που έζησε τον 8ο αιώνα π.χ.,
αποτελεί το πρώτο εγχειρίδιο Πολιτικής Οικονομίας και πρέπει
να γίνει η μελέτη και ανάλυση του ως έργο οικονομικών ιδεών.
Το βιβλίο παρουσίασαν δύο πρώην Υπουργοί Οικονομικών.
Ο Γιώργος Αλογοσκούφης, Καθηγητής στη Σχολή Fletcher του Tufts University και στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο Νίκος Χριστοδουλάκης, Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος Μπάμπης Παπαδημητρίου και απεύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος του
ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας.
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Αίτημα Ο.Ε.Ε. για Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Φορολογικών Δηλώσεων

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων, έως τις 31 Ιουλίου για τα φυσικά
πρόσωπα και έως τις 10 Αυγούστου για τα νομικά, ζητά με επιστολή του προς την υφυπουργό Οικονομικών,
Κατερίνα Παπανάτσιου, και το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, ο
Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.
Περισσότερα εδώ. Πλήρες κείμενο της επιστολής.

Ενίσχυση κοινωνικών φαρμακείων από το ΟΕΕ

Το

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στο πλαίσιο
συνεργασίας του με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών για την παροχή
βοήθειας σε άτομα και ομάδες που βιώνουν συνθήκες φτώχειας,
οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού, απευθύνει πρόσκληση προς όλα
τα μέλη του και τους λογιστές - φοροτεχνικούς για τη συγκέντρωση
παραφαρμακευτικού υλικού, με σκοπό την ενίσχυση των κοινωνικών
φαρμακείων του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών. Όλοι μπορούμε να συμβάλουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας
στην υποστήριξη των συνανθρώπων μας που βιώνουν και αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά
προβλήματα.
Η συγκέντρωση του υλικού θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΕΕ και σε όλα τα Περιφερειακά
Τμήματα του Ο.Ε.Ε. Περισσότερα εδώ.
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