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Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και
Χρηματιστηρίου Αθηνών

Το

Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ) υπέγραψαν σήμερα
Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο οριοθετεί τη μεταξύ τους συνεργασία για την ανάληψη πρωτοβουλιών και την
πραγματοποίηση δράσεων, στο πλαίσιο των κοινών θέσεών τους.
Σκοπός του Μνημονίου είναι η ενίσχυση των συνεργιών μεταξύ της επιχειρηματικής και επιστημονικής
κοινότητας και της αγοράς, μέσω, ιδίως, της ενημέρωσης, επιμόρφωσης, έρευνας και ανάλυσης δεδομένων.
Η υπογραφή του μνημονίου πραγματοποιήθηκε από τον κ. Σωκράτη Λαζαρίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΧΑ
και τον κ. Κωνσταντίνο Κόλλια, Πρόεδρο του ΟΕΕ, παρουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΕΕ,
της διοίκησης και στελεχών του ΧΑ και δημοσιογράφων. Περισσότερα εδώ.
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Έρευνα του ΟΕΕ για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, το
κόστος δανεισμού τους, οι λόγοι, για τους οποίους
διστάζουν να προχωρήσουν σε νέο δανεισμό, είναι
από τα θέματα, τα οποία εξετάζει η έρευνα του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Κλήθηκαν να απαντήσουν 908 επιχειρήσεις και
ελεύθεροι επαγγελματίες, κάθε μεγέθους και από
τη συντριπτική πλειονότητα των κλάδων της
οικονομίας.
Απώτερος σκοπός της έρευνας είναι να ερευνηθεί η έλλειψη ρευστότητας, που κυριαρχεί στην ελληνική
οικονομία, αλλά και η δυσπιστία στην αγορά για τη διευθέτηση των κόκκινων δανείων.
Τα σημαντικότερα ευρήματα είναι τα εξής:
Το 65% δηλώνει ότι η κερδοφορία της επιχείρησής του μειώθηκε ή παρέμεινε σταθερή την τελευταία πενταετία,
ενώ μόνο 12% δήλωσε ραγδαία αύξηση των κερδών του.
Μόλις το 17%, δηλαδή λιγότεροι από δύο στους δέκα, σκοπεύουν να ζητήσουν ρύθμιση των δανείων τους.
Εξ αυτών, το 12% επιθυμεί λύση μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, ενώ το 55% σε συνεργασία με τις
τράπεζες.
Μία στις δύο επιχειρήσεις έχουν ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του δανείου κάτω των 10.000 ευρώ.
Όμως, μόνο δύο στις δέκα έχουν συνάψει δάνειο με επιτόκια χαμηλότερα του 4%.
Τα υψηλά επιτόκια αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για τη σύναψη νέων δανείων.
Έξι στις δέκα εταιρείες (57%) δεν προτίθενται να ζητήσουν νέο δάνειο στο άμεσο μέλλον, με αποτέλεσμα τη μη
τόνωση της ρευστότητάς τους, κυρίως λόγω των υψηλών επιτοκίων (77%).
Διαβάστε αναλυτικά τα ευρήματα της μελέτης στο επισυναπτόμενο αρχείο εδώ.
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Συνάντηση Προεδρείου ΟΕΕ με Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στάθη
Γιαννακίδη

Δύο

καίρια
θέματα
για
τις
αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας και την
αποτελεσματικότερη
αξιοποίηση
των
κονδυλίων, που διατίθενται για έργα μέσω
ΕΣΠΑ και μέσω του αναπτυξιακού νόμου,
έθεσαν στον υφυπουργό Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Στάθη Γιαννακίδη, τα μέλη του
Προεδρείου του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος.
Το πρώτο θέμα αφορά στο αίτημα του ΟΕΕ για
τη δημιουργία Μητρώου Οικονομολόγων Μελετητών, που αναλαμβάνουν έργα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Το δεύτερο θέμα, που τέθηκε ήταν η δυνατότητα εξεύρεσης τρόπων συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομίας με
το ΟΕΕ, ώστε – με τη συνδρομή της επιστημονικής επιτροπής του Οικονομικού Επιμελητηρίου – να
παρακολουθείται η επίπτωση επί συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών της πορείας προγραμμάτων, όπως αυτά του
ΕΣΠΑ και του αναπτυξιακού νόμου.
Περισσότερα εδώ.

OEE: Μονόδρομος το πλαφόν στο επιτόκιο των μικροχρηματοδοτήσεων

Τον καθορισμό ενός ανώτατου ευλόγου ορίου στο επιτόκιο κατά τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων,
προτείνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για το σχετικό νομοσχέδιο.
Πρόκειται για χρηματοδοτήσεις, που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι δεν
έχουν πρόσβαση στα πιστωτικά ιδρύματα.
Επίσης, ειδικά για ευάλωτες ομάδες και ελεύθερους επαγγελματίες, που το εισόδημά τους βρίσκεται κάτω του
εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος (σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά
δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής), υποδεικνύει να εξετασθεί περαιτέρω το ύψος του
επιτοκίου, ώστε να είναι εφικτή η καταβολή των μηνιαίων δόσεών τους.
Επιπλέον, στο πλαίσιο των σκοπών του και της αναβάθμισης της δομής και των λειτουργιών του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, προτείνεται να εξεταστεί η
δυνατότητα επιχορήγησής του από το ΠΔΕ, ώστε να συμπεριληφθεί ως φορέας χρηματοδότησης για τα μέλη του,
τους οικονομολόγους και τους λογιστές – φοροτεχνικούς.
Για να διαβάσετε τη σχετική επιστολή πατήστε εδώ.
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Πρόεδρος ΟΕΕ: Τέσσερις παρεμβάσεις στο σχέδιο νόμου για εταιρικούς
μετασχηματισμούς

Τέσσερα θέματα, που χρήζουν άμεσης
αλλαγής, εντόπισε και κατέθεσε το Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος στο Σχέδιο Νόμου, «Εταιρικοί
μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού
πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση
ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων
συμβάσεων», που έχει δοθεί για διαβούλευση.
Όπως ανέφερε σχετικά, κατά την ομιλία του στη
Βουλή, ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας:
“Θα πρέπει να μας προβληματίσει ο χρόνος εφαρμογής του νέου πλαισίου των μετασχηματισμών των εταιρειών.
Θεωρούμε ότι η έναρξη ισχύος του, από 15 Απριλίου του 2019, είναι μικρό χρονικό διάστημα για την προσαρμογή
της δημόσιας διοίκησης και των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.
Ειδικά για τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εκπαίδευση των υπαλλήλων τους και
στην έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων, με σαφείς διευκρινίσεις και οδηγίες.
Επίσης, η σύνδεση των νέων εταιρικών ρυθμίσεων με τις φορολογικές διατάξεις εκτιμούμε ότι θα δημιουργήσει
προβλήματα, εάν δεν γίνει άμεσα και η τροποποίηση των αντίστοιχων φορολογικών διατάξεων ώστε να
διασφαλισθεί η εναρμόνιση των δύο πλαισίων.
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 10 του νομοσχεδίου, για κάθε μία εταιρεία που μετέχει στη συγχώνευση, ένας ή
περισσότεροι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες εξετάζουν το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης και συντάσσουν γραπτή
έκθεση που απευθύνεται στο ΓΕΜΗ και δημοσιεύεται στο διαδικτυακό του τόπο”.
Περισσότερα εδώ.

Παρατηρήσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σχετικά με την Οδηγία
(ΕΕ) 2018/822 του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2018

Επιστολή Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνου Κόλλια, στον Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, σχετικά με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/822
του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2018, ευρύτερα γνωστής ως DAC 6, όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη
ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας, σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις.
Για να διαβάσετε την επιστολή πατήστε εδώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ |

5

Δήλωση Προέδρου ΟΕΕ για έξοδο στις αγορές

O

Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
Η χθεσινή δοκιμαστική έξοδος της Ελληνικής Δημοκρατίας στις αγορές
είναι ένα πρώτο, μικρό βήμα στην κατεύθυνση της πλήρους
αυτονόμησης της χώρας για την κάλυψη των δανειακών της αναγκών.
Η σημαντική υπερκάλυψη του ζητούμενου ποσού είναι κάτι παραπάνω
από αναμενόμενη, λόγω και του σχετικά μικρού ποσού που αντλήθηκε
(2,5 δισ. ευρώ), ενώ το επιτόκιο θα μπορούσε να είναι μικρότερο – είναι
πολύ υψηλότερο από το επιτόκιο αντίστοιχο άλλων χωρών, που βγήκαν
από προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής -, αν δεν
εξακολουθούσαμε να βρισκόμαστε εκτός επενδυτικών βαθμίδων
(investment grades) και εκτός των προγραμμάτων ποσοτικής χαλάρωσης
και επαναγοράς ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Η συνέχιση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και η τήρηση των δεσμεύσεων της Ελληνικής κυβέρνησης
αποτελεί εχέγγυο για την εξομάλυνση την καμπύλης των επιτοκίων στο μέλλον.

Δήλωση Προέδρου ΟΕΕ για αύξηση κατώτατου μισθού

O Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη
δήλωση:
Η αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών είναι από τα βασικά ζητούμενα για τη χώρα, η οποία βρίσκεται εδώ και
εννέα και πλέον χρόνια σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.
Βέβαια, όταν αναφερόμαστε στην αύξηση μισθών στον ιδιωτικό τομέα – στη συγκεκριμένη περίπτωση του
κατώτατου μισθού –, τότε είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο να λαμβάνουμε υπόψη το σύνολο των συνθηκών,
που επικρατούν στην αγορά.
Δηλαδή, τα συνολικά κόστη, που επωμίζονται οι επιχειρήσεις, όπως οι ασφαλιστικές εισφορές και η φορολογία
(επί των κερδών, έκτακτη εισφορά, μερίσματα, κ.λπ.).
Αυτό σημαίνει ότι, για να είναι βιώσιμη η αύξηση του κατώτατου μισθού, να μη χαθούν θέσεις απασχόλησης, να
μην αυξηθεί η αδήλωτη, η εκ περιτροπής και μερική απασχόληση, πρέπει να δούμε και πώς θα είναι βιώσιμες και
οι επιχειρήσεις.
Περισσότερα εδώ.
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Χρονιά πολλαπλών προκλήσεων αναμένεται να είναι το 2019 για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα με τη
μείωση των κόκκινων δανείων να αποτελεί το σημαντικότερο στόχο.
Τα Οικονομικά Χρονικά στο νέο τεύχος ανοίγουν το θέμα των κόκκινων δανείων, ένα πρόβλημα που έχει
απασχολήσει ιδιαίτερα το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της
Πολιτείας για θέματα οικονομίας, ετοιμάζεται να παρουσιάσει τη δική του πρόταση, η οποία θα συμβάλλει στην
κατεύθυνση της ταχύτερης επίλυσης του προβλήματος των NPLs.
Στο νέο τεύχος φιλοξενούμε απόψεις και προτάσεις ειδικών για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων και
παρουσιάζουμε τα πρώτα συμπεράσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το Ο.Ε.Ε. για τη δυνατότητα
χορήγησης νέων δανείων. Η πρώτη επεξεργασία των στοιχείων δείχνει ότι οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι
επαγγελματίες αντιμετωπίζουν με δυσπιστία την πρόθεση των τραπεζών για χορήγηση νέων δανείων για τις
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες κυρίως λόγω των υψηλών επιτοκίων.
Επίσης, στις σελίδες του νέου τεύχους καταγράφουμε τις πρόσφατες αλλαγές που επήλθαν στον εξωδικαστικό
μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και δημοσιεύουμε έναν αναλυτικό οδηγό όπου ειδικοί δίνουν λύσεις και απαντούν
στα βασικότερα ερωτήματα για τη λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού.
Μπορείτε να διαβάσετε το περιοδικό ηλεκτρονικά πατώντας εδώ, ή να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας από
εδώ.
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Αίτημα για παράταση της προθεσμίας της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11

Τo Οικονομικό

Επιμελητήριο της Ελλάδας μετά από
αιτήματα λογιστών – φοροτεχνικών ζήτησε από την Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
την παράταση της καταληκτικής προθεσμίας της ηλεκτρονικής
υποβολής του εντύπου Ε11 μέχρι 28/2/2019.
Για να δείτε την επιστολή πατήστε εδώ.

Απάντηση στο αίτημα για παράταση της προθεσμίας της ηλεκτρονικής υποβολής του
εντύπου Ε11

Μετά την επιστολή του ΟΕΕ προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, ενημερώνουμε τους λογιστές – φοροτεχνικούς ότι μας έχει δοθεί η διαβεβαίωση από το γραφείο της
Υπουργού για την παράταση της καταληκτικής προθεσμίας της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11. Δείτε τη
δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ εδώ.
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Roots - To πρόγραμμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη στήριξη των ΜμΕ

Το

Χρηματιστήριο
Αθηνών,
σε
συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο και με την υποστήριξη της
Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας
Συμβουλίων
Ανταγωνιστικότητας (GFCC) και του υπουργείου
Εξωτερικών, στοχεύοντας στη στήριξη της
μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα,
ανακοίνωσε το Δεκέμβριο του 2018, την έναρξη
του
προγράμματος
Roots.
Στόχος
του
προγράμματος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην
Ελληνική κεφαλαιαγορά, ως μία εναλλακτική
πρόταση
για
τη
χρηματοδότηση
των
επιχειρηματικών τους σχεδίων.
Τη λειτουργία του προγράμματος υποστηρίζουν κορυφαίες επιχειρηματικές δυνάμεις του τόπου, οι οποίες
καθοδηγούν τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα ΜμΕ στην προετοιμασία και επικοινωνία της επενδυτικής τους
πρότασης. Ειδικότερα, οι εταιρείες που θα επιλεγούν για συμμετοχή στο πρόγραμμα Roots, αφού περάσουν τη
διαδικασία αξιολόγησης, θα αποκτήσουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις δικτύωσης. Οι
Mentors και οι Investment Advisors, αξιοποιώντας την εμπειρία, το κύρος και τους πόρους τους και
μεταλαμπαδεύοντας βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, θα βοηθήσουν τις εταιρείες να αναπτύξουν τα παραδοτέα του
προγράμματος (Business Plan, Financial Structure) και να εξοικειωθούν με διαφορετικά χρηματοπιστωτικά
εργαλεία της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να φτάσουν στο σημείο της επενδυτικής ετοιμότητας
(Investment Proposal).
Το ρόλο του Mentor και του Investment Advisor αναλαμβάνουν έμπειρα στελέχη από τους Advisory Partners, και
κορυφαίες Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες που στηρίζουν το πρόγραμμα ως Corporate Champions. Στην
παρούσα φάση, οι Roots Corporate Champions που στηρίζουν το πρόγραμμα είναι οι εταιρείες EΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, ΤΕΜΕΣ, ΤΙΤΑΝ και ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, και οι Roots Advisory Partners είναι οι εταιρείες GRANT THORNTON και DELOITTE. Τις
εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος υποστηρίζουν έμπειροι συνεργάτες όπως, η Ελληνική Ένωση CFA, το
Global Competitiveness Academy (GCA) και το Arizona State University.
Σε αυτό το περιβάλλον και στο πλαίσιο της επίτευξης ενός κοινού στόχου, έρχεται να προστεθεί και η συνεργασία
του ΧΑ με την EBRD, για την έναρξη του προγράμματος SME Pre-Listing Support Programme, με στόχο την
υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά την προετοιμασία τους για εισαγωγή στο ΧΑ, είτε με έκδοση νέων
μετοχών ή εταιρικών ομολόγων, μέσω δημόσιας προσφοράς.
Συγκεκριμένα, με την υποστήριξη του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, μέσω του Ταμείου Τεχνικής
Συνεργασίας της ΕBRD, οι ΜμΕ που θα συμμετέχουν στο SME Pre-Listing Support Programme, θα αποκτήσουν
πρόσβαση σε εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την προετοιμασία
της εισαγωγής τους στη χρηματιστηριακή αγορά (ενδεικτικά προσαρμογή σε διεθνή λογιστικά πρότυπα,
υιοθέτηση/ βελτίωση εταιρικής διακυβέρνησης, οργανωτική αναδιάρθρωση).
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Μέσω των εν λόγω προγραμμάτων, δημιουργείται ένα περιβάλλον ενίσχυσης της Ελληνικής μικρομεσαίας
επιχειρηματικότητας, με δυνατότητα υποστήριξης ΜμΕ σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης και με διαφορετικές
ανάγκες χρηματοδότησης και πολλές δυνατότητες και ευκαιρίες για συνέργειες. Το εν λόγω περιβάλλον, αξίζει να
αξιοποιηθεί στο έπακρο, τόσο από τις ενδιαφερόμενες ΜμΕ, όσο και από το ευρύτερο οικοσύστημα που θα κληθεί
να τις υποστηρίξει.
Παράλληλα, επιδιώκεται η ενδυνάμωση του οικοσυστήματος της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς και η αξιοποίηση της
δυναμικά διαμορφούμενης ευρωπαϊκής τάσης, για χρηματοδότηση του νέου ανταγωνιστικού παραγωγικού ιστού,
μέσω των κεφαλαιαγορών.
Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα Roots και στο SME Pre-Listing Support Programme υποβάλλονται
μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος (https://www.roots-program.com).
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ
20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Πρόεδρος ΟΕΕ: Τέσσερις παρεμβάσεις στο σχέδιο νόμου για εταιρικούς μετασχηματισμούς
13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Χρηματιστηρίου Αθηνών
11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
OEE: Μονόδρομος το πλαφόν στο επιτόκιο των μικροχρηματοδοτήσεων
6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Συνάντηση Προεδρείου ΟΕΕ με Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στάθη Γιαννακίδη
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Παρατηρήσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σχετικά με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/822 του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2018
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Δήλωση Προέδρου ΟΕΕ για έξοδο στις αγορές
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Δήλωση Προέδρου ΟΕΕ για αύξηση κατώτατου μισθού
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Αίτημα για παράταση της προθεσμίας της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Απάντηση στο αίτημα για παράταση της προθεσμίας της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Έρευνα του ΟΕΕ για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων
7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Οικονομικά Χρονικά Τεύχος 163
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