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Παρεμβάσεις Προέδρου ΟΕΕ για αναπτυξιακό νόμο και δημόσιες συμβάσεις

H

“
χώρα μας έχει ανάγκη από ένα νέο,
αναπτυξιακό πρότυπο, με κατεύθυνση τις επενδύσεις
στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, το οποίο και
θα οδηγήσει στην οικονομική ανάταξη και την έξοδο
της χώρας μας από την οικονομική κρίση”.
Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος
Κόλλιας, κατά την τοποθέτησή του στην αρμόδια
επιτροπή της Βουλής για το νομοσχέδιο «Εναρμόνιση
της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ)
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό
απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016) – Μέτρα για την
επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
“Η τεράστια νομοθετική παραγωγή των τελευταίων δεκαετιών, που κατατάσσει τη χώρα μας σε μία από τις
υψηλότερες θέσεις παγκοσμίως σε θέματα πολυνομίας, έχει ως άμεση συνέπεια οι νόμοι να είναι σε ισχύ χωρίς, σε
πολλές περιπτώσεις, να εφαρμόζονται.”
Περισσότερα εδώ.
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Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του ΟΕΕ και του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Συμφωνία

συνεργασίας
μεταξύ
του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και του Οικονομικού Επιμελητηρίου της
Ελλάδας, υπέγραψαν σήμερα ο Υπουργός κ. Μιχάλης
Καλογήρου και ο Πρόεδρος του ΟΕΕ κ. Κωνσταντίνος
Κόλλιας.
Στο πλαίσιο της Συμφωνίας, το ΟΕΕ αναλαμβάνει να
διενεργήσει επιμορφωτικά σεμινάρια που απευθύνονται
στους δικαστές των εφετειακών περιφερειών Αθηνών
και Πειραιώς, προς υποβοήθηση του έργου τους σε
θέματα λογιστικά – χρηματοπιστωτικά.
Οι θεματικές ενότητες επελέγησαν αφού ελήφθησαν υπόψη οι υποθέσεις αρμοδιότητας των Ειρηνοδικείων και
Πρωτοδικείων, στις οποίες ανακύπτουν ζητήματα οικονομικού ενδιαφέροντος. Τα σεμινάρια συνολικής διάρκειας
25 ωρών, θα ολοκληρωθούν εντός πέντε συνεχόμενων ημερών, τον προσεχή Απρίλιο ή Μάιο.
Θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα και θα μεταδίδονται ζωντανά (με τη διαδικασία Live Streaming)σε αίθουσες
της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Ηρακλείου Κρήτης και των Χανίων. Προκειμένου να καταστεί δυνατόν να
παρακολουθήσει τα σεμινάρια το σύνολο των δικαστικών λειτουργών σε όλες τις εφετειακές περιφέρειες της
χώρας θα αξιοποιηθεί σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα.

Πρόεδρος ΟΕΕ για ομόλογο: Να μην πάει χαμένη η ευκαιρία

O Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη
δήλωση:
Η έκδοση δεκαετούς ομολόγου από την Ελληνική Δημοκρατία μετά από εννέα χρόνια, η αυξημένη ζήτηση και το
τελικό επιτόκιο, που έκλεισε χαμηλότερα του 4%, δείχνουν ότι η χώρα μας έχει μιας πρώτης τάξης ευκαιρία να
εκμεταλλευθεί το momentum και να προχωρήσει με αποφασιστικότητα στις αλλαγές, που απαιτούνται στην
οικονομία, για τη διευκόλυνση των επενδύσεων και του επιχειρείν.
Δεδομένου του cash buffer, που διαθέτει η χώρα, η συγκεκριμένη έκδοση αφορούσε κυρίως στο να στείλει η χώρα
ένα σήμα ότι έχει πρόσβαση στην αγορά, παρά στην κάλυψη άμεσων χρηματοδοτικών αναγκών, μετά και την
αναβάθμιση, κατά δύο βαθμίδες του αξιόχρεου από τη Moody’s.
Ας μην αφήσουμε, λοιπόν, την ευκαιρία να πάει χαμένη, ώστε να επιταχύνουμε τη μόνιμη επιστροφή μας στις
αγορές.
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Ασφαλιστικό: σε δεινή θέση οι επιστήμονες – Χρειάζονται λύσεις τώρα –
Συνέντευξη τύπου Προέδρων Επιστημονικών Φορέων

Τα

μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες με τη
λειτουργία του ΕΦΚΑ, του ΕΤΕΑΕΠ και γενικότερα το ασφαλιστικό σύστημα, αλλά και τις ανησυχίες τους και τις
προτάσεις τους για τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση των 120 δόσεων για παλαιές οφειλές ανέλυσαν σε κοινή συνέντευξη
τύπου οι πρόεδροι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Γιώργος Στασινός, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,
Δημήτρης Βερβεσός, και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.
Ταυτόχρονα τεκμηρίωσαν με οικονομικά στοιχεία και παραδείγματα, ότι οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες που
συνεχίζουν να μαστίζονται από τις συνέπειες της κρίσης, αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές
απαιτήσεις, που συνεπάγονται εξωπραγματικά ποσά για τις πραγματικές τους οικονομικές δυνατότητές τους, τις
οποίες καλούνται να καταβάλλουν συνολικά, άμεσα και επιτακτικά, για κύρια σύνταξη, νέες εισφορές, για
επικούρηση και εφάπαξ και αναδρομικές εισφορές του 2017 και 2018.
Στη κοινή συνέντευξη Τύπου οι τρεις πρόεδροι παρουσίασαν συγκεκριμένες προτάσεις συνολικής και ρεαλιστικής
διευθέτησης των εισφορών ώστε οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μη μισθωτοί, να έχουν στοιχειώδεις δυνατότητες να
διαχειριστούν τις υποχρεώσεις τους, με αιχμή την αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών από την αύξηση του
κατώτατου μισθού, αλλά και την απομείωση του προβλεπομένου ληστρικού επιτοκίου οφειλών, θέτοντας
παράλληλα τα ζητήματα της διαγραφής οφειλών και προσαυξήσεων του παρελθόντος, την εφαρμογή ρεαλιστικών
κριτηρίων στην επικείμενη ρύθμιση των 120 δόσεων, ώστε να μην εξελιχθεί σε επικοινωνιακή κοροϊδία
προεκλογικού τύπου και ζήτησαν αναθεώρηση των ρυθμίσεων για όσους αμείβονται με τίτλους κτήσεων που
οδηγούν σε μεγάλη μείωση των εισοδημάτων κυρίως των νέων εργαζομένων με «μπλοκάκι».
Περισσότερα εδώ.
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Πρόεδρος ΟΕΕ: Δύο σημαντικά ερωτήματα για το διαχωρισμό της ΔΕΠΑ

Σε

σωστή κατεύθυνση κινείται το
προτεινόμενο νομοσχέδιο, που προβλέπει τη
μεγαλύτερη συμμετοχή της γεωθερμίας στην
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην
Ελλάδα. Τα γεωθερμικά πεδία, που έχουν
εντοπισθεί, μπορούν να αξιοποιηθούν ταχύτερα, με
την απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης αδειών
για άμεση χρήση σε διάφορους παραγωγικούς
τομείς.
Αυτό δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του
Οικονομικού
Επιμελητηρίου
Ελλάδος,
Κωνσταντίνος Κόλλιας, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
Σχετικά με το προτεινόμενο σχήμα διαχωρισμού της ΔΕΠΑ σε δύο νέες εταιρείες (ΔΕΠΑ Εμπορίας και ΔΕΠΑ
Υποδομών με θυγατρική τα Διεθνή Έργα), ο Πρόεδρος του ΟΕΕ τόνισε ότι πρέπει να διασφαλιστεί η οικονομική
βιωσιμότητα τόσο της Εμπορικής εταιρείας, όσο και αυτής των Υποδομών.
Στο σημείο αυτό, έθεσε δύο βασικά ερωτήματα.
Πρώτον, σχετικά με το θέμα της βιωσιμότητας της νέας εμπορικής εταιρείας, στην οποία προβλέπεται ότι θα
μεταφερθεί η πλειονότητα των εργαζομένων της ΔΕΠΑ (περίπου 200 άτομα).
Δεύτερον, σχετικά με την ικανότητα της εταιρείας υποδομών να χρηματοδοτήσει ένα φιλόδοξο σχέδιο επέκτασης
των δικτύων διανομής σε όλη την χώρα και ταυτόχρονα να συνεχίσει την ανάπτυξη διεθνών έργων, που είναι μια
δραστηριότητα μεγάλης εντάσεως κεφαλαίου. «H ΔΕΠΑ Υποδομών (ΕΔΑ Αττικής – ΔΕΔΑ συν τη συμμετοχή
κατά 51% στην ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας) πρέπει να υλοποιήσει ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο της
τάξεως των 380 εκατ. € για την περίοδο 2019-2023, το οποίο φαντάζει δύσκολο να υποστηριχθεί από τα
υφιστάμενα μερίσματα της τάξης των 40 εκατ. € ετησίως».
Περισσότερα εδώ.
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Η Ελληνική οικονομία: Επενδύσεις, χρηματοπιστωτικό σύστημα και
έξοδος στις αγορές
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