ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12-14,
ΤΚ 10563, ΑΘΗΝΑ

Ενημερωτικό
Δελτίο

Τεύχος 51
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Εκλογές ΟΕΕ 2019
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Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδας προκηρύσσει εκλογές για
την ανάδειξη των δύο οργάνων του, της Συνέλευσης
των 200 Αντιπροσώπων (ΣτΑ) και των επταμελών
Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων. Οι
εκλογές θα διενεργηθούν την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου
2019, από 8:00 έως 18:00.
Δικαίωμα ψήφου για τις εκλογές των μελών της ΣτΑ και
των Τ.Δ. έχουν τα μέλη του ΟΕΕ που θα εκπληρώσουν
τις ταμειακές τους υποχρεώσεις (για πληρωμή
συνδρομών πατήστε εδώ), συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του έτους 2018 καθώς και όσοι
εγγραφούν στο Ο.Ε.Ε., μέχρι τη Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 (για πληροφορίες εγγραφής πατήστε εδώ).
Για περισσότερες πληροφορίες για τις εκλογές πατήστε εδώ.
Για πληροφορίες για την αλλαγή διεύθυνσης πατήστε εδώ.

Ανακοίνωση για εβδομάδα ταμειακών ενημερώσεων

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του ΟΕΕ, ενόψει των εκλογών του την 15η Δεκεμβρίου 2019,
η Κεντρική Υπηρεσία του ΟΕΕ (Μητροπόλεως 12-14, Αθήνα), καθώς και οι Υπηρεσίες των Περιφερειακών
Τμημάτων θα παραμείνουν ανοικτές από 08:00 μέχρι 19:00 την εβδομάδα από την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019
μέχρι και την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 (τελευταία ημέρα για την εγγραφή νέων μελών και την εκπλήρωση
των ταμειακών υποχρεώσεων των μελών του ΟΕΕ για να έχουν δικαίωμα ψήφου).
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Οριστικοποίηση των Συνδυασμών των Υποψηφίων στις Εκλογές της 15ης
Δεκεμβρίου 2019 για την Ανάδειξη των Μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων
του ΟΕΕ
Οι συνδυασμοί των υποψηφίων για την ανάδειξη των μελών της ΣτΑ είναι:
(πατήστε επάνω στους συνδυασμούς για να δείτε τα ψηφοδέλτια)

Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων και Συνεργαζόμενοι (ΔΗ.ΚΙ.Ο.-Σ)
Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων (Π.Δ.Σ.Ο.)
Παράταξη Οικονομολόγων Φοροτεχνικών Εργαζομένων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.- Ε.) – Συνεργαζόμενες
Δυνάμεις
Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδος (A.KI.O.E.)
Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Οικονομολόγων (ΔΠΚ-Ο)
Προοδευτικοί Οικονομολόγοι Ελλάδος (Π.Ο.Ε)
Αιγαίο Ανεξάρτητοι Οικονομολόγοι Λογιστές Φοροτεχνικοί
Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία Οικονομολόγων (Α.Ρ.ΣΥ.Ο)

Οριστικοποίηση των Πινάκων των Υποψηφίων στις Εκλογές της 15ης Δεκεμβρίου
2019 για την Ανάδειξη των Μελών των Τ.Δ. των Π.Τ. του ΟΕΕ

H Κεντρική Διοίκηση (Κ.Δ.) του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) στην Μ/73/18-112019 συνεδρίαση της έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του ΠΔ 225/1986, προέβη στην οριστικοποίηση των πινάκων
των υποψηφίων που συμπεριλαμβάνονται στους συνδυασμούς για τις Τοπικές Διοικήσεις των Περιφερειακών
Τμημάτων του ΟΕΕ.
Περισσότερα εδώ.
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Ανακοίνωση για την Παροχή της Αναγκαίας Εκπαίδευσης των Λογιστών –
Φοροτεχνικών Έτους 2020
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 4093/2012 – ΦΕΚ 222 τ.Α/12-11-2012

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει το
επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού προβλέπεται ότι:
«Ο λογιστής – φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο ΟΕΕ,
εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το
επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί
αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14
του ΠΔ 340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό
παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών –
φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που παρέχεται από το ΟΕΕ».
Το ΟΕΕ, ως αρμόδια Αρχή, που εποπτεύει το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού, υποχρεούται να παράσχει
στους λογιστές – φοροτεχνικούς εκπαίδευση σε λογιστικά και φορολογικά θέματα, υιοθετώντας τη μέθοδο της εξ’
αποστάσεως εκπαίδευσης, με σκοπό την επικαιροποίηση των επαγγελματικών τους γνώσεων.
Το πρόγραμμα σεμιναρίων αναγκαίας εκπαίδευσης λογιστών – φοροτεχνικών έτους 2020, είναι συνολικής
διάρκειας 95 ωρών. Περισσότερα εδώ.

Πρόεδρος OEE: Διπλό όφελος από τα φορολογικά μέτρα

Με αφορμή τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, για τα μέτρα, που θα
περιλαμβάνει το φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
Το πακέτο φορολογικών μέτρων, που προανήγγειλε χθες ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, έχει
διπλό όφελος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις:
Πρώτον, οδηγεί σε σημαντικές ελαφρύνσεις, που θα αυξήσουν το εισόδημα των πολιτών τόσο άμεσα, όσο και
έμμεσα, μέσω της μείωσης της φορολογίας των επιχειρήσεων, αλλά και άλλων περιφερειακών διευκολύνσεων.
Δεύτερον, μειώνει σημαντικά τα κίνητρα για φοροδιαφυγή, δεδομένου ότι περιορίζει το φορολογικό βάρος. Αυτό,
βέβαια, θα πρέπει να συνοδευτεί και από αυστηροποίηση των ποινών για τους παραβάτες.
Περιμένουμε από τις επιχειρήσεις, μόλις τα μέτρα γίνουν νόμος του κράτους, να περάσουν τη μείωση αυτού του
κόστους στον καταναλωτή και στους εργαζομένους τους, στο μέτρο πάντα του εφικτού.
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας, θα τοποθετηθεί επισήμως
και αναλυτικά, όταν το σχετικό νομοσχέδιο δοθεί για διαβούλευση.
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Πρόεδρος ΟΕΕ: Ο προϋπολογισμός οδηγεί σε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη

Ο

Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Το τελικό σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού
αποτυπώνει τις αναπτυξιακές προοπτικές, που έχει θέσει ως
στόχο η ελληνική κυβέρνηση.
Διακρίνεται από δύο χαρακτηριστικά:
Πρώτον, την πεποίθηση της κυβέρνησης ότι θα φανεί συνεπής
στις δεσμεύσεις της έναντι των πιστωτών για πρωτογενή πλεονάσματα άνω του 3,5% του ΑΕΠ.
Δεύτερον, την ταχύτατη υλοποίηση των δεσμεύσεών της έναντι νοικοκυριών και επιχειρήσεων για μείωση
της υπερφορολόγησης με στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, την προσέλκυση νέων επενδύσεων και
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει ρυθμούς ανάπτυξης της τάξεως του 2,8% του ΑΕΠ για το 2020, διπλάσιους σε
σχέση με το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1,4%). Επιπροσθέτως, για πρώτη φορά μετά από
χρόνια, ο Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου (επενδύσεις) αναμένεται να έχει τη μεγαλύτερη
συνεισφορά στην αύξηση του ΑΕΠ έναντι των άλλων συνιστωσών, προσδίδοντας έτσι χαρακτηριστικά
μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.
Άξια αναφοράς είναι η εμπροσθοβαρής μηνιαία κατανομή των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, αν και παραμένει σταθερό στα 6,75 δισ. ευρώ, με στόχο την ταχύτερη απορρόφηση και την αποφυγή
της υποεκτέλεσης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια λόγω της συσσώρευσης του μεγαλύτερου ποσού τον
τελευταίο μήνα του έτους (2,7 δισ. Ευρώ για το 2019).
Η διασφάλιση της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων αποτελεί προαπαιτούμενο για την ελληνική οικονομία,
όμως οι κοινωνικές και αναπτυξιακές παρεμβάσεις είναι ορατές και θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ευημερία των
Ελλήνων πολιτών, που τόσο έχουν ανάγκη μετά από 10 χρόνια δημοσιονομικής λιτότητας.
Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία των συνθηκών εκείνων, που θα οδηγήσουν σε σταθερή και βιώσιμη
ανάπτυξη».
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Δεκτό το αίτημα του ΟΕΕ για παράταση των προθεσμιών για το Μητρώο
Πραγματικών Δικαιούχων

Υπεγράφη την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019 τροποποίηση της υπουργικής απόφασης που αφορά στην
καταχώρηση των υπόχρεων προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Με την τροποποίηση
επεκτείνονται χρονικά οι προθεσμίες εντός των οποίων τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα οφείλουν να καταχωρίσουν
στο ηλεκτρονικό σύστημα τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους.
Το Υπουργείο Οικονομικών, κατόπιν πρότασης, μεταξύ άλλων και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
αποφασίζει να δοθεί ο μέγιστος επιτρεπόμενος, από τη νομοθεσία, χρόνος, ώστε οι νομικές οντότητες της χώρας
μας να ενημερωθούν πλήρως και να συμμορφωθούν με τη σχετική υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο.
Συγκεκριμένα, δίνεται παράταση στα νομικά πρόσωπα της απόφασης με αριθμ. 67343/2019 (Β’ 2443) ως εξής:




Ομάδα Α΄ έως 25/11/2019
Ομάδα Β’ έως 28/11/2019
Ομάδα Γ΄ έως 12/12/2019

Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει, έμπρακτα, σε προτεραιότητα την ορθή καταγραφή των στοιχείων των υπόχρεων
νομικών προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο, ώστε να επιτευχθεί η διαφάνεια των εταιρικών δομών και η αποτροπή
κατάχρησής τους για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας.
Πατήστε εδώ για να δείτε το αίτημά μας.
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