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Έντονη αντίδραση του Ο.Ε.Ε. για δηλώσεις,ΕΛΠ και
φορολογία εισοδήματος
Την έντονη ανησυχία του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για το
γεγονός ότι μετατίθεται διαρκώς η ημερομηνία έναρξης υποβολής των
φορολογικών  δηλώσεων,  δεδομένης  της  κατά  νόμο  πρόβλεψης  για
καταληκτική  προθεσμία  στις  30 Απριλίου,  εκφράζει  με  επιστολή  του
προς  τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη, ο
Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας. 

Ο κ. Κόλλιας ζητά το σύστημα να παραμείνει ανοιχτό τουλάχιστον για
ένα  τρίμηνο  από  τη  στιγμή,  που  θα  εκκινήσει  η  διαδικασία,  με  την
προϋπόθεση ότι θα λειτουργήσει χωρίς προβλήματα και με δεδομένη
την  απόφαση  των  λογιστών    φοροτεχνικών  για  αποχή  από  την
υποβολή δηλώσεων. 

Στην  επιστολή,  που  κοινοποιείται  στον  υπουργό  Οικονομικών,
Ευκλείδη  Τσακαλώτο,  και  στο  Γενικό  Γραμματέα Δημοσίων  Εσόδων,
Γιώργο Πιτσιλή, εκφράζεται και η έντονη αντίδραση του Επιμελητηρίου
για  τη  μη  παράταση  εφαρμογής  των  Ελληνικών  Λογιστικών
Προτύπων,  για  την  οποία  είχε  δεσμευθεί  ο  κ.  Αλεξιάδης  και
επαναφέρει την πρότασή του για την προαιρετική εφαρμογή τους για
το φορολογικό έτος 2015.
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Τέλος, ο κ. Κόλλιας δηλώνει  την κάθετη αντίθεση  του Επιμελητηρίου
στις προωθούμενες αλλαγές, που συζητούνται με τους θεσμούς, για το
αφορολόγητο και την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.

Πατήστε εδώ για διαβάσετε αναλυτικά την επιστολή. 

Συνάντηση του Προεδρείου του ΟΕΕ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Τα  φλέγοντα  θέματα
της  ελληνικής
οικονομίας,  με
αφορμή  τη
διαπραγμάτευση  για
την  ολοκλήρωση  της
αξιολόγησης,  αλλά
και  των
οικονομολόγων  (με
αιχμή  το
ασφαλιστικό)

συζήτησαν  ο  Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας,  Προκόπης  Παυλόπουλος,
με το Προεδρείο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Αναλυτικά,  από πλευράς  του Ο.Ε.Ε.,  που  αποτελεί  άτυπο σύμβουλο
της Προεδρίας για θέματα της οικονομίας, τέθηκαν τα εξής:
• Ασφαλιστικό:  Επιδόθηκε  η  ολοκληρωμένη  πρόταση  του
Επιμελητηρίου για το ασφαλιστικό και συζητήθηκε ο αποκλεισμός των
οικονομολόγων  από  την  πρόταση  Κατρούγκαλου  για  εκπτώσεις
στους  συντελεστές  των  ασφαλιστικών  εισφορών,  καθώς  η  εξαίρεση
για  μερικές  μόνο  κατηγορίες  επιστημόνων  αντίκειται  στις  αρχές  της
ισότητας.
• Φορολογικό:  Διατυπώθηκε  η  άποψη  ότι  αν  οι  συντελεστές
φορολογίας  εισοδήματος  φτάσουν  στα  επίπεδα,  που  συζητούν
κυβέρνηση και δανειστές, η απώλεια εσόδων λόγω φοροδιαφυγής θα
μεγαλώσει και τα λουκέτα θα αυξηθούν.
• Κόκκινα δάνεια: Ο Πρόεδρος  της Δημοκρατίας  ενημερώθηκε  για
την  πρόταση  του  Επιμελητηρίου  για  συνολική  ρύθμιση  οφειλών  σε
τράπεζες,  εφορία  και  ασφαλιστικά  ταμεία,  που  έχει  κατατεθεί  στην
Κυβέρνηση.
• Προσφυγικό:  Ο  πρόεδρος  του  Ο.Ε.Ε.,  Κωνσταντίνος  Κόλλιας,
έκανε λόγο για ανυπαρξία κράτους και οργάνωσης, που επιτρέπει σε
ιδιωτικούς  φορείς  και  ΜΚΟ  να  αναλαμβάνουν  πρωτοβουλίες,
υποκαθιστώντας το κράτος, και χαρακτήρισε ντροπή για την Ελλάδα
και  την  Ευρώπη  την  κατάσταση,  που  επικρατεί  στην  Ειδομένη.
Αναφέρθηκε και στην προγραμματισμένη για  την επόμενη εβδομάδα
πρωτοβουλία  του  Επιμελητηρίου,  για  συλλογή  ρουχισμού  και
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τροφίμων, που θα σταλούν στην Ειδομένη.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΕΕ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Το  Οικονομικό  Επιμελητήριο  Ελλάδος,
συμβάλλοντας  εποικοδομητικά  στο
δημόσιο  διάλογο  για  την  επίλυση  του
ασφαλιστικού  προβλήματος  της  χώρας,
διαμόρφωσε με τη βοήθεια εξειδικευμένης
επιστημονικής  επιτροπής, βασικές θέσεις
για  την  αναμόρφωση  του  συστήματος
κοινωνικής ασφάλισης.
 

Οι  θέσεις    προτάσεις  του  Ο.Ε.Ε.
αποτυπώνονται  σε  ειδική  16σελιδη
έκδοση,  την  οποία  απέστειλε  σήμερα  ο
Πρόεδρος  του  Επιμελητηρίου,
Κωνσταντίνος  Κόλλιας,  στον
Πρωθυπουργό  και  τα  μέλη  της
Κυβέρνησης,  τα  μέλη  του  Ελληνικού
Κοινοβουλίου,  τους  Έλληνες
Ευρωβουλευτές,  τους  προέδρους  των

Κομμάτων,  την  Τράπεζα  της  Ελλάδας,  τις  τράπεζες,  τους  κοινωνικούς
φορείς, τα Επιμελητήρια, τις Οικονομικές Σχολές και Τμήματα Α.Ε.Ι. και τον
Τύπο. 
 

Η ειδική μελέτη με  τις θέσεις  του Ο.Ε.Ε. για  το ασφαλιστικό σύστημα που
εκπονήθηκε από εξειδικευμένη επιστημονική επιτροπή, προβλέπει, μεταξύ
άλλων:
 

• Τον διανεμητικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει  το ασφαλιστικό σύστημα
με  διευρυμένα  χαρακτηριστικά  διαγενεακής  και  κοινωνικής  αλληλεγγύης,
όπως  ισχύει  στην  συντριπτική  πλειοψηφία  των  κρατών  –  μελών  της
Ευρωζώνης.
• Την μακροχρόνια βιωσιμότητά του, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με
την  άμεση  εκπόνηση αναλογιστικής  μελέτης,  με  την συμμετοχή  όλων  των
ενδιαφερομένων μερών (κοινωνικοί φορείς, επιμελητήρια κλπ.) η οποία θα
ποσοτικοποιεί  πλήρως  τις  απαιτούμενες  μεταρρυθμίσεις  του  συστήματος
κοινωνικής ασφάλισης και θα οδηγεί σε εύρεση της βέλτιστης επιλογής.
• Τη διατήρηση των ποσοστών αναπλήρωσης σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να
μην  υφίστανται  τόσο  οι  νέοι  όσο  και  οι  παλαιοί  εργαζόμενοι  σημαντική
μείωση  του  βιοτικού  τους  επιπέδου  εξερχόμενοι  από  την  αγορά  εργασίας
και  εισερχόμενοι  στο συνταξιοδοτικό  βίο.  Σημαντικό  ρόλο προς  αυτήν  την
κατεύθυνση  μπορούν  να  διαδραματίσουν  τα  συμπληρωματικά
συνταξιοδοτικά  συστήματα  και  η  πρόβλεψη  για  επαρκείς  δυνατότητες
θεμελίωσης  συμπληρωματικών  συνταξιοδοτικών  δικαιωμάτων  και



παροχών. 
•  Την  ετήσια  ενημέρωση  των  ασφαλισμένων  για  το  ποσό  του
συσσωρευμένου  αποθεματικού  κεφαλαίου  τους,  αλλά  και  για  συνολικό
ποσό  που  συσσωρεύεται  στους  αποθεματικούς  λογαριασμούς  του
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.
•  Τρία  Ταμεία  Κύριας Ασφάλισης:  Μισθωτών,  Ελεύθερων  Επαγγελματιών
και  Αγροτών  καθώς  και  ένα  ταμείο  επικούρησης  και  εφάπαξ  με  δύο
αυτοτελείς κλάδους.
•  Τις  αλλαγές  που  μπορούν  να  εξασφαλίσουν  την  μακροπρόθεσμη
οικονομική  βιωσιμότητα  του  ασφαλιστικού  συστήματος  όπως  η  ακόμη
μεγαλύτερη σύνδεση εισφορών – παροχών, η αποφασιστική αντιμετώπιση
της  εισφοροδιαφυγής  με  την  μείωση  των  αντικινήτρων  ασφάλισης,  η
αυστηροποίηση των ελέγχων και οργάνωση ενός ενιαίου φορέα είσπραξης
των  εισφορών,  η  ουσιαστική  διοικητική  και  λειτουργική  ενοποίηση  των
ασφαλιστικών  ταμείων  για  την  μείωση  του  διοικητικού  και  διαχειριστικού
κόστους, η αξιοποίηση των αποθεματικών και της περιουσίας των ταμείων
με  όλα  τα  σύγχρονα  εργαλεία,  ταυτόχρονα  με  τις  δομικές  αλλαγές  που
απαιτούνται. Περισσότερα εδώ
 

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παρασκευή, 18.03.2016 |   |   | 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ 4Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 

Το   Κέντρο  Μελετών  και  Εκπαίδευσης  Χρηματοοικονομικής
(ΚΕΜΕΧ)και  το  Εργαστήριο  Επενδυτικών  Εφαρμογών
(ΕΠΕΦΑ)  του  Τμήματος  Οικονομικών  Επιστημών  του  Εθνικού  και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,  ανακοινώνουν  την  έναρξη  νέου
προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τίτλο «4η  Ευρωπαϊκή
Οδηγία  κατά  του  Ξεπλύματος  Βρώμικου  Χρήματος  και  της
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας», στις 11 Απριλίου 2016. 
 
Πρόκειται  για  ένα  εξειδικευμένο  Πρόγραμμα,  το  οποίο  επιδιώκει  να
προσφέρει  στον  εκπαιδευόμενο  τη  δυνατότητα  να  κατανοήσει  πλήρως  τις
διατάξεις  της  4ης  Ευρωπαϊκής  Οδηγίας  (ΕΕ)  2015/849  σχετικά  με  την
πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  για  τη
χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  καθώς  και  τις  διαφορές  της  συγκριτικά
με  την  3η  Ευρωπαϊκή  Οδηγία,  η  οποία  καταργείται.  Επιπλέον,  το
Πρόγραμμα παρουσιάζει το νέο Κανονισμό (ΕΕ) 2015/847 περί στοιχείων
που  συνοδεύουν  τις  μεταφορές  χρηματικών ποσών,  καθώς  και  το  σχέδιο
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δράσης  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για  την  ενίσχυση  του  αγώνα  κατά
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 

Ο  σχεδιασμός  και  η  υλοποίηση  του  Προγράμματος  γίνονται  σε
συνεργασίαμε  εξειδικευμένα  στελέχη  με  πολύχρονη  εμπειρία  στον
τραπεζικό  κλάδο  και  στην  προσφορά  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων.  Το
Πρόγραμμα  δομείται  σε  τρεις  (3)  εκπαιδευτικές  ενότητες,  οι  οποίες
συνολικά αντιστοιχούν σε 30 ώρες εκπαίδευσης και έχουν κατανεμηθεί
σε δύο (2) εκπαιδευτικές εβδομάδες. Την πρώτη εκπαιδευτική εβδομάδα
αναρτάται  στην  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  το  εκπαιδευτικό  υλικό  του
Προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θεωρία, ερωτήσεις,
ασκήσεις  και  μελέτες  περιπτώσεων  (case  studies),  καθώς  και  το
προτεινόμενο  σχέδιο  μελέτης.  Τη  δεύτερη  εκπαιδευτική  εβδομάδα
πραγματοποιείται  μία  σύγχρονη  τηλεδιάσκεψη  με  τους  εισηγητές  του
Προγράμματος,  μέσω  της  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας.  Οι  συμμετέχοντες
εξετάζονται  στη  διδακτέα  ύλη,  μέσω  διαγωνίσματος  που  τους  ανατίθεται
ηλεκτρονικά.  Κάθε  συμμετέχων  στο  Πρόγραμμα  έχει  τη  δυνατότητα  να
επικοινωνεί  καθημερινά  με  τους  εισηγητές  χρησιμοποιώντας  την
ηλεκτρονική  πλατφόρμα  επικοινωνίας  (forum).  Με  την  επιτυχή  περάτωση
του  Προγράμματος  ο  σπουδαστής  αποκτά  Πιστοποιητικό  στην  4η
Ευρωπαϊκή Οδηγία κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και της
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.
 
Η  υποβολή  των  αιτήσεων  διαρκεί  έως  τις  4  Απριλίου  2016.  Για
περισσότερες  πληροφορίες  επισκεφτείτε  την
ιστοσελίδαhttp://www.compliance.econ.uoa.gr/.

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  ΑΠΟ  ΚΟ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ 
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Μέλος   Αλέξανδρος Μπολάνης
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Τηλ: 28210 94505  95001 Φαξ: 28210 76186,
Email: oee15pt@oee.gr 
Website: www.oeetdk.gr
 
Facebook: ΟΕΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 
ΜΕΛΗ OEE ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ :

1.700 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ  
(756 ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗ)
 XANIA: 1.193 (70%)
 ΡΕΘΥΜΝΟ: 507 (30%)

ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ : 1.377 (756 ΑΕΙ  621 ΤΕΙ)
 ΧΑΝΙΑ 880 ΛΟΓΙΣΤΕΣ (499 ΑΕΙ ΚΑΙ 381 ΤΕΙ) 
 ΡΕΘΥΜΝΟ 497 ΛΟΓΙΣΤΕΣ (257 ΑΕΙ ΚΑΙ 240 ΤΕΙ)
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