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Συνάντηση Προεδρείου ΟΕΕ με Διοικητή ΑΑΔΕ

Υποχρεωτικά μέσω εξουσιοδοτούμενου, από το
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, λογιστή –
φοροτεχνικού θα εισηγηθεί η ΑΑΔΕ να γίνεται η
διαβίβαση και ο χαρακτηρισμός των δεδομένων στην
πλατφόρμα myDATA, με βάση τα όρια, που
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 38 του
Ν.2873/2000, όπως ισχύει, και την υπ’ αρίθμ. Α.1123/24-2019 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ
1280/Β/15-4-2019). Αυτό επιβεβαιώθηκε στη συνάντηση,
που είχαν, χθες, το Προεδρείο του ΟΕΕ με τον Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο
Πιτσιλή. Ο λογιστής – φοροτεχνικός πρέπει να είναι
κάτοχος της αντίστοιχης επαγγελματικής ταυτότητας και
ανάλογης τάξης, που προβλέπεται για τα οριζόμενα όρια ακαθαρίστων εσόδων της οντότητας.
Επιπλέον, το Προεδρείο του ΟΕΕ μετέφερε το αίτημα της λογιστικής κοινότητας, να καθοριστεί ενιαία προθεσμία
για την αποστολή των δεδομένων παραστατικών εσόδων, τόσο με την ειδική φόρμα καταχώρησης όσο και με την
διεπαφή λογιστικών και εμπορικών προγραμμάτων, η 20ή του επόμενου μήνα της έκδοσης. Η ΑΑΔΕ συμφώνησε
και θα εισηγηθεί θετικά στην πολιτική ηγεσία για το θέμα.
Το ίδιο ισχύει και για το αίτημα να μεταφερθεί η προθεσμία για την αναδρομική αποστολή των παραστατικών
εσόδων του πρώτου 5μήνου από τις 30/09 του αρχικού σχεδιασμού στις 31/10, ενώ για τα έξοδα επιβεβαιώθηκε
ότι θα γίνει μέχρι την 31/12.
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, οι δύο Αντιπρόεδροι,
Αβραάμ Πανίδης και Σταύρος Τραγάνης και το μέλος της Κεντρικής Διοίκησης, Παναγιώτης Αλεβιζάκης.
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Πρόεδρος ΟΕΕ: Έξι Προτάσεις για το Ασφαλιστικό – Θετικό το Νομοσχέδιο

Θετικό

κρίνει

το

Οικονομικό

Επιμελητήριο της Ελλάδας το νέο ασφαλιστικό
νομοσχέδιο, δεδομένου ότι περιλαμβάνει διατάξεις
που αποκαθιστούν τις αδικίες του προηγούμενου
Νόμου Κατρούγκαλου και λαμβάνει ειδική μέριμνα
για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες και
αυτοαπασχολούμενους.
Όπως είπε, στην ομιλία του, στην αρμόδια επιτροπή
της Βουλής, ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος
Κόλλιας, ιδιαίτερης σημασίας είναι τα εξής:
Το νομοσχέδιο προβλέπει νέο σύστημα υπολογισμού των εισφορών για τους μη μισθωτούς,
αποσυνδέοντάς το από το εισόδημα, καθώς και ευνοϊκότερο καθεστώς για όλους τους επαγγελματίες κατά
τα πέντε πρώτα χρόνια της δραστηριοποίησής τους. Οι προτεινόμενες διατάξεις θα συμβάλουν στην
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής και κατ’ επέκταση στη βελτίωση των εσόδων
του Δημοσίου συνολικά.
Προωθείται η ενοποίηση της βάσης των ασφαλιστικών δεδομένων, η ψηφιοποίηση όλων των λειτουργιών
της κοινωνικής ασφάλισης αλλά και η ψηφιακή σύνταξη.
Προβλέπονται για τους συνταξιούχους που εργάζονται συντάξιμες αποδοχές μειωμένες σε ποσοστό 30%
για όσο χρόνο απασχολούνται αντί του 60% που ίσχυε. Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία ώστε οι
συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν ανάγκη να εργαστούν να μπορούν να συμπληρώσουν το εισόδημά τους,
δεδομένων των μεγάλων περικοπών των συντάξεών τους την περίοδο της οικονομικής κρίσης που τους
οδήγησε σε αδυναμία να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις και στην μαύρη εργασία.
Απαλλάσσει τους ελεύθερους επαγγελματίες που παράλληλα απασχολούνται σε άλλο ελεύθερο επάγγελμα
ή ασκούν αγροτικό επάγγελμα από τις διπλές εισφορές.
Λύνεται το πρόβλημα του υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης για τις αμοιβές των μελών των Διοικητικών
Συμβουλίων των επιχειρήσεων.
Η νέα διοικητική και οργανωτική ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών ταμείων θα συμβάλει στην
αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του νέου e-ΕΦΚΑ προς όφελος όλων των
ασφαλισμένων.
Παράλληλα, ο κ. Κόλλιας κατέθεσε και έξι προτάσεις για περαιτέρω εκσυγχρονισμό και βελτίωση του
συστήματος.
Περισσότερα εδώ.
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ΟΕΕ: Τρεις προτάσεις για την αναβάθμιση της οικονομικής εκπαίδευσης

Τρεις

προτάσεις για την αναβάθμιση της οικονομικής

εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατέθεσε ο Πρόεδρος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, με επιστολή του προς
την Υπουργό και την Υφυπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως και Σοφία
Ζαχαράκη.
Στην επιστολή γίνεται λόγος για τη σταθερή υποβάθμιση της
οικονομικής εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια και για τη διαρκή
συρρίκνωση της οικονομικής επιστήμης στο πρόγραμμα σπουδών του
γενικού λυκείου.
Έτσι, προτείνονται τα εξής:
Να ενταχθεί στην Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου, ως μάθημα γενικής παιδείας, το μάθημα «Αρχές Οικονομίας»
στις τρεις (3) ώρες του ωρολογίου προγράμματος, αντί του μαθήματος «Πολιτική Παιδεία».
Να ξαναενταχθεί το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» στα επιλεγόμενα μαθήματα της Γ΄ τάξης του
ΓΕΛ.
Το μάθημα «Οικονομία» να διατηρήσει τον αυξημένο συντελεστή βαρύτητας για την εισαγωγή των υποψηφίων σε
σχολές του 4ου Επιστημονικού Πεδίου και να συνεχίσει να εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του
Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής με τον σημερινό αυξημένο αριθμό ωρών διδασκαλίας.
Όπως αναφέρει ο κ. Κόλλιας, «πιστεύουμε ότι η ενίσχυση της Οικονομικής Παιδείας στο Εκπαιδευτικό μας
σύστημα μπορεί να συμβάλει στην απόκτηση οικονομικής σκέψης, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την
προαγωγή τόσο της ατομικής όσο και της οικονομικής ευημερίας των αυριανών κοινωνιών και των πολιτών τους.
Είμαστε βέβαιοι ότι θα μελετήσετε τις προτάσεις του ΟΕΕ, του Φορέα των 120.000 οικονομολόγων και είμαστε
στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε και να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας για τις αλλαγές στην Παιδεία σε
συνάντηση, που εσείς θα ορίσετε, με το Προεδρείο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος».
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ΟΕΕ: Παράταση ισχύος του μνημονίου με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Στην παράταση της ισχύος του μνημονίου, που
είχαν υπογράψει μεταξύ τους για πρώτη φορά το 2015,
για ακόμα δύο έτη, συμφώνησαν η Ιερά Αρχιεπισκοπή
Αθηνών και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Κατά τη συνάντηση, που είχαν ο Μακαριότατος
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ.
Ιερώνυμος, και ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος
Κόλλιας, εκφράστηκε η κοινή ικανοποίηση για τη μέχρι
σήμερα συνεργασία, η οποία χαρακτηρίστηκε από αμφότερες τις πλευρές ως άριστη και αποτελεσματική.
Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας, που θα ισχύει έως το τέλος του 2021, λογιστές –
φοροτεχνικοί και μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου, προσφέρουν δωρεάν τις συμβουλευτικές υπηρεσίες τους
στους κατόχους του κοινωνικού δελτίου του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Ήδη σημαντικός αριθμός συμπολιτών μας έχει δεχθεί βοήθεια μέσω αυτής της συνεργασίας. Τέλος, συμφώνησαν
σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης που θα περιλαμβάνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τη στήριξη ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην κατάρτιση &
πιστοποίηση

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος:
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την
υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων μισθωτών οικονομολόγων σε
τομείς προτεραιότητας του ιδιωτικού τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5002368, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
6063/838/Α3/16-11-2017 (ΑΔΑ:66Ε0465ΧΙ8-ΣΝΔ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την απόφαση με αρ. πρωτ.
5579/Β3/1291/17-09-2018 (ΑΔΑ:6ΤΒΙ465ΧΙ8-ΩΩΕ). Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών
επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων (βάσει του διεθνούς
προτύπου ISO/IEC 17024) σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της
επιχείρησης που απασχολούνται. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και την Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ.
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