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Συνάντηση Προεδρείου ΟΕΕ με Υπ. Οικονομικών, Χ. Σταϊκούρα

Στην

περαιτέρω διεύρυνση και
βελτίωση
της
συνεργασίας μεταξύ
του
Υπουργείου Οικονομικών και του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος συμφώνησαν ο
Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας
και το Προεδρείο του ΟΕΕ, κατά τη
συνάντηση, που
είχαν
το μεσημέρι. Το
Υπουργείο Οικονομικών και το ΟΕΕ, ως
θεσμοθετημένος σύμβουλος της Κυβέρνησης για
θέματα οικονομίας, θα ενισχύσουν τη μεταξύ
τους
επικοινωνία, ώστε
το
Οικονομικό
Επιμελητήριο να συμβάλλει ακόμη περισσότερο
στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής,
μέσω των μελετών και των προτάσεών του.
Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, το Προεδρείο του ΟΕΕ παρέδωσε στον κ. Σταϊκούρα τις προτάσεις του για μία σειρά
θεμάτων, ενόψει της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπως για τη φορολογία, τις επενδύσεις, το ασφαλιστικό
σύστημα, τα κόκκινα δάνεια και τον τραπεζικό τομέα.
Όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών: «Το οικονομικό επιτελείο έχει προτάξει ως θεμελιώδη στόχο την
υψηλού ρυθμού οικονομική μεγέθυνση εντός πλαισίου πειθαρχημένων, υγιών και βιώσιμων δημόσιων
οικονομικών και ευσταθούς τραπεζικού τομέα.
Η προσέγγιση αυτού του στόχου έχει δρομολογηθεί να γίνει με την κίνηση της οικονομίας επί ενός
ανοδικού, ενάρετου “σπιράλ”».
Περισσότερα εδώ.
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Συνάντηση ΟΕΕ με Υφυπουργό Φορολογικής Πολιτικής, Απ. Βεσυρόπουλο

Τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με
την ταυτότητα όσων έχουν πρόσβαση στις
υπηρεσίες του TAXISNET έκρουσε το
Προεδρείο του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος, κατά τη συνάντησή του με τον
Υφυπουργό Φορολογικής Πολιτικής και
Δημόσιας Περιουσίας, Απόστολο Βεσυρόπουλο.
Όπως τονίστηκε, το σύστημα δεν ελέγχει την
κατηγορία της επαγγελματικής ταυτότητας των
λογιστών – φοροτεχνικών σε σχέση με τις
εργασίες, που έχουν δικαίωμα να εκτελούν. Αυτό
σημαίνει ότι η ανυπαρξία ελέγχου οδηγεί στο ότι
λογιστής – φοροτεχνικός μπορεί να υποβάλει
οποιαδήποτε φορολογική δήλωση ανεξάρτητα από την κατηγορία επαγγελματικής του ταυτότητας.
Παράλληλα, το Προεδρείο αιτήθηκε την τήρηση των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων από όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς του Δημοσίου, σε ό,τι αφορά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Δεδομένου, όμως,
ότι αυτά δεν τηρήθηκαν φέτος, ζητήθηκε η παράταση της καταληκτικής προθεσμίας για φυσικά και νομικά
πρόσωπα κατά ικανό χρόνο, ώστε να εξυπηρετηθούν οι λογιστές – φοροτεχνικοί και οι φορολογούμενοι. Ο
Υφυπουργός επιφυλάχθηκε να εξετάσει το αίτημα.
Οι εκπρόσωποι του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος χαιρέτισαν τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στη ρύθμιση των
οφειλών προς Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία (120 δόσεις) και δήλωσαν ότι το ΟΕΕ θα τοποθετηθεί επίσημα,
στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη συνέχιση και αναβάθμιση της συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομικών και
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του ΟΕΕ ως σύμβουλος της
Πολιτείας για θέματα οικονομίας.
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Οικονομικά Χρονικά 165

Αφιερωμένο στο 3ο Διεθνές Συνέδριο που πραγματοποίησε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι
το νέο τεύχος του περιοδικού «Οικονομικά Χρονικά».
Το συνέδριο με θέμα «Η ελληνική οικονομία: Επενδύσεις, χρηματοπιστωτικό σύστημα και έξοδος στις αγορές»
πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019, υπό την αιγίδα
της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
Στο περιοδικό φιλοξενούνται όλες οι απόψεις που κατέθεσαν στο συνέδριο για το ρόλο των μεταρρυθμίσεων στην
οικονομική ανάπτυξη, την αναμόρφωση του τραπεζικού συστήματος και την τόνωση των επενδύσεων, ο
Πρωθυπουργός πλέον, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρ. Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, πρ. Υπουργός
Οικονομίας & Ανάπτυξης και Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Ιωάννης Δραγασάκης, η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής,
Φώφη Γεννηματά, ο Πρέσβης των Η.Π.Α. στην Ελλάδα, Geoffrey Pyatt, ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδας, Θεόδωρος Μητράκος, ο επικεφαλής του ΔΝΤ για την Ελλάδα, Peter Dohlman, ο Senior Fellow στο
Βruegel, Ζsolt Darvas, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Ριχάρδος Λαμπίρης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Martin Czurda, κορυφαίοι τραπεζίτες και πολλοί άλλοι διακεκριμένοι
οικονομολόγοι και αναλυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ρόλο της Ελλάδας αναφέρθηκαν ο
Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Ευρωβουλευτής της Ν.Δ., πρ. Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρ. Πρόεδρος της
Βουλής των Ελλήνων, ο Δημήτριος Παπαδημούλης, Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ο Νίκος Παπανδρέου από
το Κίνημα Αλλαγής.
Μπορείτε να διαβάσετε το περιοδικό ηλεκτρονικά πατώντας εδώ, ή να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας
από εδώ.
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Δήλωση Προέδρου ΟΕΕ για Νέα Κυβέρνηση

Ο

Πρόεδρος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου
Ελλάδος,
Κωνσταντίνος
Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η νέα κυβέρνηση, όπως προέκυψε από τις
εκλογές της 7ης Ιουλίου, και το νέο υπουργικό
συμβούλιο καλούνται να αντιμετωπίσουν μια
σημαντική πρόκληση για την οικονομία και τη
χώρα: Να την οδηγήσουν στο δρόμο της
σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης, με
αξιόπιστα βήματα, με γνώμονα την ελάφρυνση
της μεσαίας τάξης, που έχει σηκώσει το
μεγαλύτερο βάρος της κρίσης, τη δημιουργία
θέσεων απασχόλησης μέσω της προσέλκυσης και διευκόλυνσης επενδύσεων, την υγιή, βιώσιμη και μόνιμη
επιστροφή στις αγορές, ώστε να διευκολυνθεί η χορήγηση ρευστότητας από το τραπεζικό σύστημα προς τα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Η δημιουργία ενός νέου, υγιούς και όχι κρατικοδίαιτου οικονομικού μοντέλου είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία
για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων.
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της εκάστοτε κυβέρνησης για θέματα
οικονομίας, θα είναι αρωγός στην προσπάθεια αυτή, με προτάσεις, μελέτες και διάλογο».

Συνεργασία ΟΕΕ με τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΔΠΘ

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν το
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Η συνεργασία έγκειται στους εξής τομείς:
 Στην ανάπτυξη εργαλείων ανάλυσης των οικονομικών
επιδράσεων μέτρων πολιτικής, σε περιφερειακό και σε εθνικό
επίπεδο. Η ανάλυση θα βασιστεί στην ανταλλαγή δεδομένων και
στην επεξεργασία τους με σύγχρονες οικονομετρικές τεχνικές. Στόχος είναι η παραγωγή προτάσεων
οικονομικής πολιτικής για την οικονομική ανάπτυξη και την βελτίωση της επιχειρηματικής δράσης σε
τοπικό και σε εθνικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, καθηγητές του τμήματος οικονομικών επιστημών θα
συμβάλλουν σε τακτική βάση με αρθρογραφία στα ενημερωτικά δελτία, αναλύσεις και μελέτες
οικονομικού ενδιαφέροντος του ΟΕΕ. Περισσότερα εδώ.
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