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ΟΕΕ: Ημέρα Εθελοντικής Δράσης την Παρασκευή 3 Ιουλίου

Σηµαντική πρωτοβουλία αναλαµβάνει το Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδας, αποδεικνύοντας το
υψηλό αίσθηµα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του.
Με σύνθηµα «Το ΟΕΕ πάντα παρόν – Όλοι µαζί δίνουµε ζωή», διοργανώνει την Παρασκευή, 3 Ιουλίου, σε όλη
την επικράτεια, εθελοντική αιµοδοσία για τα νοσοκοµεία της χώρας και προσφορά ειδών ατοµικής προστασίας για
το Γενικό Φιλόπτωχο Ταµείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και τις κατά τόπους Μητροπόλεις.
Βρείτε την πρόσκληση εδώ.
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ΟΕΕ: Ανεπαρκής η παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις

Τα

θέµατα, που απασχολούν τους λογιστές –
φοροτεχνικούς, τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τις
επιχειρήσεις, συζητήθηκαν στη συνάντηση του Προεδρείου
του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος µε τον Υφυπουργό
Οικονοµικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο, και τον Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή.
Το πρώτο θέµα, που τέθηκε στη συνάντηση, ήταν η
καταληκτική προθεσµία υποβολής των φορολογικών
δηλώσεων. Το Υπουργείο Οικονοµικών έκανε µεν αποδεκτό το αίτηµα, που διατύπωσε έγκαιρα το ΟΕΕ για άµεση
ανακοίνωση της παράτασης, η νέα, όµως, ηµεροµηνία, που ανακοίνωσε, δεν αντιµετωπίζει το πρόβληµα. Σε µια
περίοδο, όπου ο φόρτος εργασίας των λογιστών – φοροτεχνικών µεγαλώνει διαρκώς, λόγω τόσο των
καθιερωµένων υποχρεώσεων, όσο και των έκτακτων από τον κορονοϊό, και µάλιστα σε ασφυκτικές προθεσµίες, η
σηµερινή απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών, να παρατείνει την καταληκτική προθεσµία υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων κατά µόλις ένα µήνα, εξακολουθεί να καθιστά ανέφικτο το έργο των λογιστών –
φοροτεχνικών σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις ελευθέρων επαγγελµατιών και επιχειρήσεων.
Να σηµειωθεί ότι ένας µήνας παράταση είχε δοθεί και πέρυσι, όταν δεν υπήρχαν οι φετινές έκτακτες συνθήκες.
Το ΟΕΕ καλεί την ηγεσία του υπουργείου να επανεξετάσει αυτή της την απόφαση και να δώσει παράταση για τις
δηλώσεις ελευθέρων επαγγελµατιών και επιχειρήσεων έως τις 28 Σεπτεµβρίου.
Στην ίδια κατεύθυνση, το Προεδρείο του ΟΕΕ τόνισε ότι τα χρονοδιαγράµµατα έναρξης λειτουργίας του
myDATA, που είχαν τεθεί πριν την πανδηµία, δεν µπορούν πλέον να εφαρµοστούν. Γι’ αυτό και εξέφρασε την
αντίθεσή του στις ηµεροµηνίες, που έχουν τεθεί στην Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµικών, Απόστολου
Βεσυρόπουλου, και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή.
Περισσότερα εδώ.
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OEE: Προτάσεις για τη λύση φορολογικών, ασφαλιστικών και εργατικών θεμάτων

Την εφαρµογή συγκεκριµένων µέτρων, ώστε να επιλυθούν προβλήµατα, που αφορούν σε φορολογικά,
ασφαλιστικά, εργατικά και οικονοµικά θέµατα, προτείνει το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος, µε επιστολή του
προς τους αρµόδιους υπουργούς της κυβέρνησης.
Οι προτάσεις έχουν καταρτιστεί από την Επιτροπή του ΟΕΕ για τα θέµατα του λογιστή – φοροτεχνικού, αφορούν
στις επιπτώσεις των µέτρων λόγω της πανδηµίας, και είναι – µεταξύ άλλων – οι εξής:
Α. Θέµατα του Υπουργείου Οικονοµικών
1. Η µετάθεση της ηµεροµηνίας λήξης των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα (µη
επιτηδευµατίες) έως 31/07/2020, για δε τους επιτηδευµατίες, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, έως 28/09/2020.
2. Η µετάθεση της ηµεροµηνίας της πρώτης δόσης πληρωµής του φόρου την 30ηΣεπτεµβρίου 2020, για όλους
τους φορολογούµενους, µε δυνατότητα εξόφλησης σε έξι µηνιαίες δόσεις και τελευταία δόση πληρωµής
την 28η Φεβρουαρίου 2021.
3. Η δυνατότητα ένταξης στη ρύθµιση των 48 δόσεων, οφειλών που αφορούν στην περίοδο του κορωνοϊού,
έως το τέλος Σεπτεµβρίου 2020, καθώς και οφειλών που δεν µπορούν να ενταχθούν στη ρύθµιση του
Ν.4646/2019 και οι οποίες πρέπει να εξοφληθούν εφάπαξ.
4. Να καθορισθεί άµεσα το τελικό ποσοστό της µείωσης της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις και
προτείνεται η προκαταβολή για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν µε κρατική εντολή να είναι 50% και για τις
πληττόµενες επιχειρήσεις στο 75%.
5. Να προβλεφθεί µοναδικός ακατάσχετος λογαριασµός τραπέζης, για όλες τις επιχειρήσεις.
6. Να µην επιβληθούν πρόστιµα για τις εκπρόθεσµες δηλώσεις ΦΠΑ και παρακρατούµενων φόρων, που η
προθεσµία ήταν εντός των µηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου, καθώς και για τις εκπρόθεσµες
δηλωτικές υποχρεώσεις και πληροφοριακές καταστάσεις, που είχε προηγηθεί η αρχική εµπρόθεσµα.
7. Επαναφορά της λειτουργίας των Δηµοσίων υπηρεσιών ΔΟΥ και ΕΦΚΑ, µε φυσική πλέον παρουσία, και
διαδικασία διεκπεραίωσης όλων των υποχρεώσεων των φορολογουµένων (φυσικών και νοµικών
προσώπων) από τους λογιστές – φοροτεχνικούς, µε ισχύ της εξουσιοδότησης που δίνεται σε αυτούς µέσω
του συστήµατος ΤΑΧΙS.
8. Πιλοτική Λειτουργία των Ηλεκτρονικών Βιβλίων το 2021, και πλήρη λειτουργία τους το 2022.
9. Δυνατότητα διόρθωσης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στην πρώτη προκήρυξη της επιστρεπτέας
προκαταβολής και ειδικότερα στις περιπτώσεις λάθους των τραπεζικών λογαριασµών. Στη νέα προκήρυξη
της επιστρεπτέας προκαταβολής να συµπεριληφθούν ως δικαιούχοι και οι ατοµικές επιχειρήσεις χωρίς
προσωπικό και οι ανώνυµες εταιρείες µε προσωπικό έως 20 άτοµα, µε επιπλέον κριτήριο τον τζίρο µηνών
Απριλίου και Μαΐου του 2020, αθροιζόµενο στο 1ο τρίµηνο του 2020.
10. Να ανοίξει η πλατφόρµα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού, για την
υποβολή ή διόρθωση αιτήσεων που λόγω ανθρώπινου λάθους ή τεχνικού προβλήµατος δεν έχουν
υποβληθεί, µε αποτέλεσµα να µην δοθεί σε δικαιούχους η οικονοµική ενίσχυση των 800€. Επίσης,
προτείνεται η παράταση της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού των 800€ και για τον µήνα Ιούνιο µε
δικαιούχους και τους επιστήµονες.
Περισσότερα εδώ.
Βρείτε το πλήρες κείµενο της επιστολής εδώ.
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Πρόεδρος ΟΕΕ: Το ευρωπαϊκό πακέτο είναι η ευκαιρία για νέα αρχή για την Ελλάδα

Ο

Πρόεδρος
του
Οικονοµικού
Επιµελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας,
έκανε την ακόλουθη δήλωση:
Το νέο πακέτο των 32 δισ. ευρώ από το Ταµείο
Ανάκαµψης, που αναµένεται να λάβει η χώρα µας
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχεται να προστεθεί
στα 19 δισ. ευρώ που εκτιµάται πως δικαιούται από
το νέο ΕΣΠΑ και τα 7-8 δισ. ευρώ που της
αναλογούν από τα υφιστάµενα τρία εργαλεία που
έχει αποφασίσει η ΕΕ και ενεργοποιούνται εντός
του 2020 (SURE, EIB Fund και ESM Pandemic
Crisis Support).
Φτάνουµε έτσι σε ένα ποσό που ξεπερνάει τα 50 δισ. ευρώ και µπορεί να αγγίξει και τα 60 δισ. µέχρι το 2027.
Τα χρήµατα αυτά αποτελούν µια πρώτης τάξης ευκαιρία για να υλοποιηθούν δύο πολύ σηµαντικοί στόχοι για την
Ελλάδα:
Πρώτον, τα χρήµατα να κατευθυνθούν τόσο στους κλάδους εκείνους, που έχουν πληγεί σηµαντικά από τα
περιοριστικά µέτρα για την πανδηµία, όσο – και κυρίως – σε αυτούς, οι οποίοι θα δώσουν την ευκαιρία στη χώρα
µας να αναπτυχθεί πολύπλευρα και πέραν του τοµέα των υπηρεσιών.
Δεύτερον, στο να δοµήσουµε ένα νέο, σύγχρονο, υγιές παραγωγικό µοντέλο, το οποίο θα βοηθήσει στην
προσέλκυση επενδύσεων, στην ίδρυση καινοτόµων επιχειρήσεων και στη δηµιουργία περισσότερων θέσεων
εργασίας.
Η κρίση αυτή, ας αποτελέσει το εφαλτήριο για µια νέα δηµιουργική εποχή για την Ελληνική Δηµοκρατία. Η
Κυβέρνηση οφείλει να βρίσκεται σε εγρήγορση, µε στόχο την ταχύτατη και εµπροσθοβαρή απορροφητικότητα
των κονδυλίων αλλά και την έγκυρη κατάθεση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας.
Το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος είναι πάντα στη διάθεση της Πολιτείας για να συµβάλλει µε προτάσεις και
µελέτες προς αυτή την κατεύθυνση.
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OEE: Οι μικροχρηματοδοτήσεις θα συμβάλλουν στη βιωσιμότητα χιλιάδων μικρών
επιχειρήσεων

Τη θετική του άποψη για το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Οικονοµικών, µε τίτλο «Πλαίσιο
χορήγησης
µικροχρηµατοδοτήσεων,
ρυθµίσεις
χρηµατοπιστωτικού τοµέα και άλλες διατάξεις»,
εκφράζει το Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδας.
Όπως αναφέρει, “µε το νέο προτεινόµενο πλαίσιο, θα
µπορούν πλέον να λάβουν χρηµατοδότηση όσοι,
λόγω των συνθηκών, ήταν ουσιαστικά αποκλεισµένοι
από την τραπεζική χρηµατοδότηση, όπως οι πολύ
µικρές επιχειρήσεις, οι νέοι επιχειρηµατίες, οι
ελεύθεροι επαγγελµατίες και άλλα φυσικά πρόσωπα”.
Το ΟΕΕ επισηµαίνει ότι είναι πολύ σηµαντική η αδειοδότηση των φορέων χρηµατοδότησης από την Τράπεζα της
Ελλάδος και η τήρηση του νόµου από αυτούς, γιατί πρέπει να υπάρχει αυστηρή εποπτεία και έλεγχος και στην
αδειοδότηση και στην λειτουργία τους.
Όπως επισήµανε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής, “Είναι
βέβαιο ότι οι µικροχρηµατοδοτήσεις θα συµβάλουν στην βιωσιµότητα χιλιάδων µικρών επιχειρήσεων µε δάνεια
έως του ποσού των 25 χιλιάδων ευρώ, χωρίς εµπράγµατες εξασφαλίσεις, δηλαδή προσηµειώσεις ακινήτων.
Σηµαντική, θεωρούµε ότι είναι η χρηµατοδότηση σε φυσικά πρόσωπα για κάλυψη δαπανών που σχετίζονται
άµεσα ή έµµεσα µε την εκπαίδευση (µετεκπαίδευση ή σχέση µαθητείας)”.
Το ΟΕΕ προτείνει ακόµα:
Να καθοριστεί ένα ανώτατο εύλογο όριο επιτοκίου, αφού οι χρηµατοδοτήσεις απευθύνονται σε επιχειρήσεις και
ελεύθερους επαγγελµατίες, που δεν έχουν πρόσβαση στα πιστωτικά ιδρύµατα, ειδικά για τις ευάλωτες οµάδες και
τους ελεύθερους επαγγελµατίες, που το εισόδηµά τους βρίσκεται κάτω του εθνικού διάµεσου διαθέσιµου
ισοδύναµου εισοδήµατος.
Περισσότερα εδώ.
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Κοινή τεχνική ομάδα ΟΕΕ – Υπουργείου Εργασίας για άμεση επίλυση θεμάτων που
προκύπτουν από εγκυκλίους και ΕΡΓΑΝΗ

Στην άµεση σύσταση τεχνικής οµάδας
εργασίας, µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και
του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος,
συµφώνησαν ο Υπουργός, Γιάννης Βρούτσης, και
το Προεδρείο του ΟΕΕ, κατά τη σηµερινή µεταξύ
τους συνάντηση.
Η οµάδα αυτή αποτελείται από 3 µέλη από κάθε
φορέα, και αρχίζει δουλειά από Πέµπτη, 18
Ιουνίου, µε στόχο να δώσει λύσεις σε όλα τα
θέµατα, που αφορούν σε κάθε είδους υποχρέωση των λογιστών – φοροτεχνικών για λογαριασµό των πελατών
τους, όπως προκύπτει από Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και εγκυκλίους.
Το ΟΕΕ θα συνδράµει ουσιαστικά, µε έµπειρους λογιστές – φοροτεχνικούς, ώστε να επιλυθούν τα προβλήµατα
που έχουν ήδη µέχρι σήµερα παρουσιαστεί και θα διασφαλίσει µε την παρουσία του οι εγκύκλιοι και οι οδηγίες να
είναι σαφείς, κατανοητές, να µην επιδέχονται πολλών ερµηνειών, να περιλαµβάνουν παραδείγµατα και να µην
επαναληφθεί το φαινόµενο η µία εγκύκλιος να αναιρεί την άλλη και να παρερµηνεύεται ο ίδιος ο νόµος.
Η οµάδα εργασίας θα εργαστεί ακόµα για:
•

•
•

Την αναβάθµιση της υπηρεσίας υποστήριξης του ΕΡΓΑΝΗ, µε σκοπό την άµεση παροχή βοήθειας σε
αιτήµατα/προβλήµατα των χρηστών, µέσω helpdesk, µε σηµειώσεις – οδηγίες χρήστη εξ’ αποστάσεως µε
χρήση τεχνικών µέσων – έντυπης ύλης, ήχου, βίντεο.
Την κωδικοποίηση του νοµικού πλαισίου και των εγκυκλίων.
Την άµεση ανάρτηση οδηγιών για τον υπολογισµό των δώρων και των επιδοµάτων των εργαζοµένων και
όχι καθυστερούµενες αποφάσεις, που εκδίδονται και επιβαρύνουν ακόµη περισσότερο τους πληττόµενους
εργοδότες αυξάνοντας την γραφειοκρατία µε νέες υποβολές.

Μπορείτε να στέλνετε τα ερωτήµατά σας στο email: omergoee@oe-e.gr
Το Προεδρείο του ΟΕΕ ζήτησε την παράταση δύο προθεσµιών, αιτήµατα, για τα οποία ο Υπουργός απάντησε
θετικά.
Περισσότερα εδώ.
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ΟΕΕ: Να αναβαθμιστούν τα οικονομικά μαθήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να
διορθωθεί το λάθος με την υποβάθμιση των οικονομικών μαθημάτων

Την αναβάθµιση των οικονοµικών µαθηµάτων στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση προτείνει το Οικονοµικό
Επιµελητήριο Ελλάδος, µε επιστολή του Προέδρου,
Κωνσταντίνου Κόλλια, προς την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας.
Στο πλαίσιο του νέου νοµοσχεδίου περί Αναβάθµισης της
Εκπαίδευσης, οι προτάσεις του ΟΕΕ περιλαµβάνουν τόσο τη
διατήρηση και αναβάθµιση των υφιστάµενων οικονοµικών
µαθηµάτων, όσο και την ένταξη νέων στις τάξεις του Λυκείου.
Συγκεκριµένα, προτείνεται:
•

•

•

•
•

Η εισαγωγή του µαθήµατος «Αρχές Οικονοµίας», ως µαθήµατος Γενικής Παιδείας, που οι µαθητές θα
διδαχθούν πριν επιλέξουν προσανατολισµό σπουδών στη Γ΄ τάξη, δηλαδή στην Α΄ ή στην Β΄ τάξη του
Γενικού Λυκείου.
Το µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας», ως διακριτό-αυτοτελές επιστηµονικό αντικείµενο, ενταγµένο
στα µαθήµατα της Οµάδας Προσανατολισµού Οικονοµίας και Πληροφορικής, να διδάσκεται µε τον ίδιο
αυξηµένο αριθµό ωρών διδασκαλίας που θα διδάσκονται όλα τα µαθήµατα του Προσανατολισµού για
λόγους ισοτιµίας και εµβάθυνσης των αντικειµένων. Επίσης, να έχει αυξηµένο συντελεστή βαρύτητας για
την εισαγωγή των υποψηφίων σε σχολές του 4ου Επιστηµονικού Πεδίο.
Το µάθηµα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» να ενταχθεί ως διδασκόµενο και ενδοσχολικά εξεταζόµενο
µάθηµα για τους µαθητές του Προσανατολισµού Οικονοµίας και Πληροφορικής Γ΄ τάξης του Γενικού
Λυκείου.
Το µάθηµα Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστηµών να συνεχίσει να διδάσκεται στην Οµάδα
Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β΄ τάξης (2) ώρες εβδοµαδιαία.
Το µάθηµα «Οικιακή Οικονοµία» να γίνει εργαστηριακό και να διδάσκεται στην Α΄ και Β΄ τάξη
Γυµνασίου.

Περισσότερα εδώ. Βρείτε το πλήρες κείµενο της επιστολής εδώ.
Το ΟΕΕ µε δεύτερη επιστολή του, εκφράζει την έντονη απογοήτευση, τον προβληµατισµό και την αγανάκτηση
του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, για τον εξοβελισµό των οικονοµικών µαθηµάτων και γενικότερα των
µαθηµάτων κοινωνικών επιστηµών.
Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ τονίζει ότι οι µαθητές είναι αναγκαίο να µάθουν πώς κινείται η οικονοµία, να αναπτύξουν
τη σκέψη τους, να στοχαστούν και να σκεφθούν δηµιουργικά αντιµετωπίζοντας τα προβλήµατα της οικονοµίας και
της κοινωνίας.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΟΕΕ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να διορθώσει το λάθος και να τροποποιήσει άµεσα τα
ωρολόγια προγράµµατα του Γυµνασίου και του Λυκείου σύµφωνα µε τις προτάσεις που έχει ήδη διατυπώσει.
Περισσότερα εδώ. Βρείτε το πλήρες κείµενο της δεύτερης επιστολής εδώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ |
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ
23 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΟΕΕ: Ηµέρα Εθελοντικής Δράσης την Παρασκευή 3 Ιουλίου
19 ΙΟΥΝΙΟΥ
OEE: Οι µικροχρηµατοδοτήσεις θα συµβάλλουν στη βιωσιµότητα χιλιάδων µικρών επιχειρήσεων
18 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΟΕΕ: Ανεπαρκής η παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις
ΟΕΕ προς Υπουργείο Παιδείας: Διορθώστε το λάθος µε την υποβάθµιση των οικονοµικών µαθηµάτων
17 ΙΟΥΝΙΟΥ
Κοινή τεχνική οµάδα ΟΕΕ – Υπουργείου Εργασίας για άµεση επίλυση θεµάτων που προκύπτουν από εγκυκλίους και ΕΡΓΑΝΗ
10 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΟΕΕ: Να αναβαθµιστούν τα οικονοµικά µαθήµατα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση
5 ΙΟΥΝΙΟΥ
OEE: Προτάσεις για τη λύση φορολογικών, ασφαλιστικών και εργατικών θεµάτων
28 ΜΑΪΟΥ
Πρόεδρος ΟΕΕ: Το ευρωπαϊκό πακέτο είναι η ευκαιρία για νέα αρχή για την Ελλάδα
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