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ΟΕΕ: Προϋπολογισμός ανάπτυξης με υγειονομικές αβεβαιότητες

Ο προϋπολογισμός του 2021 αποτυπώνει
τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στη χώρα
μας, τις παρεμβάσεις της Κυβέρνησης για την
ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τις
αβεβαιότητες.
Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της επιστημονικής
έκδοσης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της
Ελλάδας για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2021,
την οποία το ΟΕΕ καταθέτει κάθε χρόνο, με τις δικές
του προτάσεις και απόψεις.
Πρόκειται για μια ολιστική ανάλυση από την
Επιστημονική Επιτροπή του ΟΕΕ, σε σχέση τόσο με
τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στα δημόσια
οικονομικά και τις σχετικές παρεμβάσεις της
κυβέρνησης, όσο και με τις απαραίτητες
μεταρρυθμίσεις για γρηγορότερη ανάκαμψη.
Τα κυριότερα σημεία είναι τα εξής:
•
Η ενεργοποίηση των ευρωπαϊκών ρητρών
διαφυγής διευκολύνει τα δημοσιονομικά των χωρών
μελών της Ευρωζώνης. Η ύπαρξή τους αλλά και η
ενεργοποίηση της ΕΚΤ για την παροχή επαρκούς
ρευστότητας επέτρεψε το κόστος δημόσιου
δανεισμού (και κατ’ επέκταση και του ιδιωτικού) να
κινείται
σε
πρωτοφανές
χαμηλό
επίπεδο
προσδοκώντας ότι το 2021 θα προσεγγιστούν επίπεδα
των γερμανικών ομολόγων.
•

Το μείγμα εσόδων και δαπανών που προτείνεται από τον προϋπολογισμό του 2021, είναι φιλόδοξο καθώς οι
παραδοχές σχεδιασμού του, ιδιαίτερα στην πλευρά των εσόδων, είναι εξαρτώμενες από παράγοντες, που δεν
επηρεάζονται μόνο από την κυβερνητική πολιτική, αλλά και από εξωγενείς παράγοντες.
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•

Η διάρθρωση του χρέους, όπως προέκυψε μετά την εφαρμογή των μέτρων ελάφρυνσης, το μαξιλάρι
ρευστότητας και το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ εξασφαλίζουν ότι βραχυχρόνια το ελληνικό
χρέος δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει κινδύνους σε σχέση με την εξυπηρέτησή του.

•

Ωστόσο, από το 2030 και μετά, η βιωσιμότητα του χρέους φαίνεται να στηρίζεται σε ιδιαιτέρως αισιόδοξες
προβλέψεις, τόσο για τους ρυθμούς μεγέθυνσης του ΑΕΠ, όσο και για τα πρωτογενή πλεονάσματα.

•

Ειδικά για τα πρωτογενή πλεονάσματα, θεωρούμε ότι η υπόθεση για επίτευξη πλεονασμάτων ύψους 2,2%
του ΑΕΠ είναι φιλόδοξη, ειδικά για το βραχυχρόνιο διάστημα, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας.

•

Επιπλέον κίνδυνο για τη βιωσιμότητα του χρέους συνιστούν οι – απόλυτα απαραίτητες για τη στήριξη της
επιχειρηματικότητας – εγγυήσεις του Δημοσίου, τόσο προς τις επιχειρήσεις, όσο και προς το τραπεζικό
σύστημα.

•

Οι εγχώριες ΜμΕ βρίσκονται στο επίκεντρο της κρίσης και η ευπάθειά τους, ιδίως όσον αφορά στη
ρευστότητά τους, θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την επιβίωση μεγάλου αριθμού ΜμΕ. Δεδομένου ότι αποτελούν
τον κορμό της απασχόλησης στη χώρα μας, ο αντίκτυπος μιας τέτοιας εξέλιξης θα είναι ισχυρά αρνητικός
στην οικονομία, τις προοπτικές οικονομικής μεγέθυνσης και την εργασία.

•

Προκειμένου να ανακάμψει η ελληνική οικονομία και να επιτευχθούν θετικοί και βιώσιμοι ρυθμοί
οικονομικής μεγέθυνσης, είναι σαφές ότι πρέπει να επανεκκινήσουμε γρήγορα την οικονομία με γνώμονα
τις ΜμΕ, την καινοτομία, την πράσινη και γαλάζια ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η πρόκληση
είναι να σχεδιαστεί μια προσαρμοσμένη χρηματοδοτική και πρακτική υποστήριξη για την οικονομική
ανάπτυξη των ΜμΕ, που θα οδηγήσει και στη σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας με τις αντίστοιχες των
άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

•

Το χρηματιστήριο είναι ο πρόδρομος δείκτης της πορείας των επενδύσεων. Η σχέση τους είναι στατιστικά
σημαντική και ισχυρή και παρουσιάζεται με χρονική υστέρηση περίπου 10 μηνών. Με απλά λόγια, το τι
βλέπουμε σήμερα στη χρηματιστηριακή αγορά είναι ένδειξη για τις επενδύσεις σε 10 μήνες από σήμερα. Η
σημαντικότητα της χρηματιστηριακής αγοράς πρέπει να αναδειχθεί από τα αρμόδια στελέχη και να
υποστηριχθεί με ουσιαστικές παρεμβάσεις σε νομοθετικό, επιχειρησιακό και επικοινωνιακό επίπεδο, όπως
αυτές που έχουν ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2020.

•

Ο συνδυασμός ενός δημοσιονομικού και χρηματοοικονομικού πλαισίου, φιλικού προς στην πράσινη
οικονομία, αποτελεί μείζον ζήτημα για την ελληνική οικονομία. Η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής
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διάστασης στον τρέχοντα προϋπολογισμό, η ανοδική τροχιά των επενδύσεων ESG παγκοσμίως, καθώς και
η υιοθέτηση της πράσινης οικονομίας ως βασική παράμετρος του ελληνικού σχεδίου για το Ταμείο.
•

Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης, αποτελούν ιδιαίτερα θετικές ενδείξεις αλλά και στοιχήματα για το μέλλον
της ελληνικής οικονομίας.

•

Ο προϋπολογισμός του 2021 περιλαμβάνει μία σειρά από κατευθύνσεις, που είχαν επισημανθεί στο
παρελθόν ως καθοριστικοί παράγοντες για τη βιωσιμότητα και ανταποδοτικότητα του συνταξιοδοτικού
συστήματος και την ανάδειξη της συνεισφοράς του στην ανάπτυξη της χώρας. Με συνεπή, συστηματικό και
μακροχρόνιο σχεδιασμό, οι ενέργειες αυτές αναμένεται να αποδώσουν, με οφέλη στην απασχόληση, στην
επιχειρηματικότητα, στο δημογραφικό και στην ανάπτυξη, τα οποία με τη σειρά τους θα ενισχύσουν το
συνταξιοδοτικό σύστημα, αλλά και την οικονομία και κοινωνία στο σύνολό τους.

•

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις δαπάνες (6,75 δισ. ευρώ) του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων του 2021, αφού θα χρειαστούν επιπλέον κονδύλια για την αντιμετώπιση της υγειονομικής
κρίσης.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ανταποκρινόμενο στο θεσμικό του ρόλο ως σύμβουλος της πολιτείας σε
θέματα οικονομίας, θέτει τη συγκεκριμένη μελέτη στη διάθεση της Πολιτείας, του Κοινοβουλίου, και της κοινής
γνώμης.
Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της έκδοσης εδώ.

Αναβολή της Διεξαγωγής των Επαναληπτικών Εκλογών για την ανάδειξη των Μελών της Τ.Δ.
του Π.Τ. Ιονίων Νήσων

Η

Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της
Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη τα νέα περιοριστικά μέτρα για την ανάσχεση
του δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού, αποφάσισε να μην
πραγματοποιηθούν οι επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη των μελών
της Τοπικής Διοίκησης (Τ.Δ.) του Περιφερειακού Τμήματος (Π.Τ.) Ιονίων
Νήσων του ΟΕΕ. Για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής των επαναληπτικών
εκλογών θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.
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Έντονη Αντίδραση ΟΕΕ – ΤΕΕ - ΓΕΩΤΕΕ για την τροπολογία Κεραμέως

Με αφορμή την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών
προσόντων, οι Πρόεδροι του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, Γιώργος Στασινός και Σπύρος Μάμαλης, έκαναν την
ακόλουθη δήλωση:
Η αιφνιδιαστική κίνηση της Υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, να περάσει στο «και πέντε» και από την πίσω
πόρτα την τροπολογία, που ισοπεδώνει τα πτυχία των Ελλήνων οικονομολόγων, μηχανικών, γεωτεχνικών και άλλων
επιστημόνων αποδεικνύει το λάθος αυτής της απόφασης.
Η κυρία Κεραμέως επιλέγει, χωρίς πρότερη διαβούλευση και παρά τις συνεχείς πιέσεις μας για διάλογο με τους
επιστημονικούς φορείς, να δώσει την αρμοδιότητα σε ένα τμήμα του Υπουργείου Παιδείας (ΑΤΕΕΝ) να αποφαίνεται
για το αν το πτυχίο του οποιουδήποτε κολλεγίου, αμφιβόλου επιστημονικής επάρκειας, μπορεί να αναγνωριστεί ως
ισοδύναμο με τα πτυχία και τα διπλώματα τόσο των ελληνικών πανεπιστημίων, όσο και εγνωσμένης αξίας
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού.
Να θυμίσουμε στην κυρία Κεραμέως ότι οι επιστημονικοί φορείς είναι οι κατεξοχήν αρμόδιες δημόσιες αρχές για
τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα όπως είναι το επάγγελμα του μηχανικού, του οικονομολόγου, του
γεωτεχνικού κ.ά..
Και είναι απορίας άξιο γιατί η Υπουργός Παιδείας επιλέγει αυτή την ισοπεδωτική λογική απέναντι στο επιστημονικό
δυναμικό της χώρας.
Ακόμα χειρότερα, επιλέγει να επικαλεστεί την αιτιολογημένη γνώμη της Κομισιόν για να αλλάξει με αυτές τις
συγκεκριμένες ρυθμίσεις τη νομοθεσία για την αναγνώριση προσόντων.
Να ξεκαθαρίσουμε κάτι και να το υπενθυμίσουμε στην κυρία Κεραμέως:
Η επιλογή των διατάξεων και του περιεχομένου τους αποτελεί ξεκάθαρα επιλογή του Υπουργείου Παιδείας και
ουδεμία σχέση και ανάμειξη έχει σε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Για ποιο λόγο, λοιπόν, η Υπουργός Παιδείας προχωρά σε τροπολογία, η οποία αντιβαίνει στα όσα προβλέπει το
ελληνικό Σύνταγμα;
Γιατί επέλεξε να την καταθέσει εκπρόθεσμα στο σχετικό νομοσχέδιο;
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Ποια συμφέροντα εξυπηρετεί η κατάθεση της συγκεκριμένης τροπολογίας;
Εκτός εάν η κυρία Κεραμέως θέλει να χτίζονται σπίτια, να υπογράφονται ισολογισμοί, να ελέγχονται φορολογικά
εταιρείες από αμφιβόλου επάρκειας «επιστήμονες».
Δηλώνουμε κατηγορηματικά την αντίθεσή μας στην απαράδεκτη και αντισυνταγματική αυτή τροπολογία.
Θα συνεχίσουμε την ενημέρωση του ελληνικού λαού γύρω από το μείζον αυτό θέμα, που ισοπεδώνει πτυχία,
διπλώματα και κόπους ετών των Ελλήνων επιστημόνων στα πανεπιστημιακά έδρανα.

Πρόεδρος ΟΕΕ: Η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας ισοπεδώνει τα πτυχία μας

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
της Ελλάδας, Κωνσταντίνος
ακόλουθη δήλωση:

Κόλλιας,

έκανε

την

«Η αιφνιδιαστική και εκπρόθεσμη τροπολογία, την οποία
κατέθεσε η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, σχετικά
με την επαγγελματική ισοδυναμία, δηλαδή την
επαγγελματική αναγνώριση όσων οικονομολόγων έχουν
σπουδάσει σε κολέγια, οδηγεί σε περαιτέρω υποβάθμιση
της σχετικής αξιολόγησης.
Το γεγονός ότι αρμόδιο για να γνωμοδοτεί επί του θέματος ορίζεται ένα τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, μειώνει
το κύρος της διαδικασίας, απαξιώνει την ίδια την αναγνώριση και οδηγεί στην πλήρη απαξίωση του επιστημονικού
επιπέδου των οικονομολόγων.
Είναι επίσης απορίας άξιο γιατί η κυρία Κεραμέως επέλεξε να προχωρήσει σε αυτή την απαράδεκτη απόφαση, χωρίς
να μας καλέσει, ως τον αρμόδιο επιστημονικό φορέα, να συζητήσουμε επί του θέματος, όταν έχουμε επανειλημμένα
ζητήσει συνάντηση για την επίλυση του σοβαρού αυτού θέματος.
Η σπουδή της Υπουργού Παιδείας να περάσει ερήμην μας τη συγκεκριμένη τροπολογία, αποδεικνύεται και από το
γεγονός ότι την κατέθεσε εκπρόθεσμα στο σχετικό νομοσχέδιο.
Ο μοναδικός Φορέας, ο οποίος μπορεί να πιστοποιήσει μέσα από αξιόπιστες και απόλυτα επιστημονικές διαδικασίες
την αναγνώριση της επαγγελματικής επάρκειας του οικονομολόγου και του λογιστή – φοροτεχνικού, είναι το
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.
Και αυτό πρέπει να το θυμηθεί, έστω και τώρα, η Υπουργός Παιδείας.
Άλλωστε, οι κοινοτικές οδηγίες, τις οποίες επικαλείται, δεν έχουν καμία απολύτως εφαρμογή στη συγκεκριμένη
περίπτωση. Αποτελούν απλά προφάσεις εν αμαρτίαις».
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Απόφαση της ΚΔ και της ΣτΑ του ΟΕΕ για την Τροπολογία Κεραμέως για τα Κολλέγια

Η Κεντρική Διοίκηση και η Συνέλευση των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
καταγγέλλουν την απαράδεκτη μεθόδευση της Κυβέρνησης και της Υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, να
καταθέσει εκπρόθεσμη τροπολογία και να νομοθετήσει στην κυριολεξία «νύχτα» την εγγραφή των αποφοίτων
κολλεγίων, εντός τριάντα ημερών, στους επιστημονικούς φορείς και αποφασίζουν:
1. Να προσφύγουν νομικά ενώπιον κάθε δικαστικής αρχής, ώστε να ακυρωθεί εν τοις πράγμασι η νομοθετική
ρύθμιση και να μην προχωρήσει η εγγραφή αποφοίτων με τη συγκεκριμένη διάτρητη διαδικασία.
2. Να πορευθούν σε κοινή δράση με τους άλλους επιστημονικούς φορείς για την ανατροπή της ρύθμισης και την
κατάθεση κοινής πρότασης για μια νέα ποιοτική και αδιάβλητη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών
προσόντων.
3. Να συντονίσουν τη δράση του Φορέα με τα οικονομικά Πανεπιστήμια και Πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας.
4. Να ενημερώσουν με επάρκεια και ακρίβεια την κοινή γνώμη και τους Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου
για τους ψευδείς ισχυρισμούς της Υπουργού ότι πρόκειται για οδηγία της Ε.Ε..
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ζητά την άμεση κατάργηση από την Κυβέρνηση της επίμαχης νομοθετικής
ρύθμισης, η οποία κατατέθηκε από την Υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, εν κρυπτώ χωρίς να έχει προηγηθεί
κανένας διάλογος με τους επιστημονικούς φορείς και την ακαδημαϊκή κοινότητα.
Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της απόφασης πατήστε εδώ.

Δελτίο Τύπου – Χορήγημα ΟΑΕΔ

Πραγματοποιήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2020, τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Ιωάννη Βρούτση, με την συμμετοχή του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., κ. Γεωργίου Πιτσιλή, του Γ.Γ.
Δημοσιονομικής Πολιτικής, κ. Θάνου Πετραλιά, του Γ.Γ. του Υπουργείου Εργασίας, κ. Ματθούλα Τριανταφύλλου,
του Διοικητή του ΟΑΕΔ, κ. Σπύρου Πρωτοψάλτη, και εκπροσώπων των Επιστημονικών Φορέων για το ζήτημα του
χορηγήματος ΟΑΕΔ 400 ευρώ στους επιστήμονες/ελεύθερους επαγγελματίες.
Στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκε η από 22.12.2020 κοινή και ομόφωνη πρόταση των Επιστημονικών Φορέων για
την χορήγηση του επιδόματος του άρθρου 66 του ν.4756/2020 προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
Κατά τη διάσκεψη υπήρξε συζήτηση με αντικείμενο την αντιμετώπιση όλων των τεχνικών και νομικών θεμάτων
που προκύπτουν για την υλοποίηση της νομοθετικής πρόβλεψης και της καταβολής του χορηγήματος στους
δικαιούχους στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Από την πλευρά των Επιστημονικών Συλλόγων υπήρξε σαφής
τοποθέτηση για την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας.

7

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ |

8

Αίτημα ΟΕΕ: Προαιρετικό για το 2021 το myDATA – Παράταση για το μητρώο πραγματικών
δικαιούχων

Να χαρακτηριστεί το 2021 ως έτος προαιρετικό
για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών βιβλίων, να
προβλεφθούν ισχυρά κίνητρα για όσες επιχειρήσεις
επιλέξουν την προαιρετική ψηφιακή διαβίβαση των
παραστατικών στο myDATA την επόμενη χρονιά και να
γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές και οι απαραίτητες
ρυθμίσεις για να επιλυθούν προβλήματα που είχαν
επισημανθεί έγκαιρα και δεν έχουν αντιμετωπισθεί μέχρι
σήμερα, όπως η εφαρμογή των myDATA σε επιχειρήσεις με
εξειδικευμένο αντικείμενο δραστηριότητας, ζητά, με
επιστολή του προς τον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο
Βεσυρόπουλο, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας.
Πρόκειται για προτάσεις της επιτροπής του ΟΕΕ για θέματα των λογιστών – φοροτεχνικών και οι οποίες έχουν
προκύψει από τη συνεχή επικοινωνία με τη λογιστική κοινότητα και την αγορά. Γι’ αυτό και στην επιστολή
προτείνεται και η ανάληψη περισσότερων δράσεων από την ΑΑΔΕ, ώστε να ενημερωθούν επαρκώς οι επιχειρήσεις.
Παράλληλα, με επιστολή του προς τον Υφυπουργό Οικονομικών, Γιώργο Ζαββό, ο κ. Κόλλιας χαρακτηρίζει
απαραίτητη την εκ νέου μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας καταχώρησης στοιχείων στο Μητρώο
Πραγματικών Δικαιούχων, μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2021, δεδομένου των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στην
χώρα, λόγω του δεύτερου κύματος της πανδημίας, με αρκετές επιχειρήσεις να τελούν υπό καθεστώς αναστολής
λειτουργίας, και να αδυνατούν να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία.
Σε ό,τι αφορά την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων αγροτών λόγω λανθασμένων βεβαιώσεων επιδοτήσεων του
ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Πρόεδρος του ΟΕΕ ζητά από τον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο, και τον
Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, να παραμείνει το σύστημα του taxisnet ανοιχτό έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021,
για την υποβολή των τροποιητικών δηλώσεων, με ανοιχτό τον πίνακα των επιδοτήσεων του εντύπου Ε3 για την
ορθή καταχώρηση των ποσών από τους λογιστές, ώστε να αποφευχθούν τυχόν λανθασμένα στοιχεία που θα
επισύρουν πρόστιμα στην αγροτική κοινότητα. Επίσης, να καταχωρούνται οι αγροτικές επιδοτήσεις, με βάση το
έτος μέσα στο οποίο εισπράχθηκαν, να εκδίδονται οι οριστικές βεβαιώσεις του οργανισμού ΟΠΕΚΕΠΕ πριν την
έναρξη των δηλώσεων και να εξαλειφθεί η επιπλέον γραφειοκρατία με τροποιητικές δηλώσεις προηγούμενων
χρήσεων.
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ανταποκρινόμενο στο ρόλο του ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της
κυβέρνησης για θέματα οικονομίας, μεταφέρει με αυτές τις παρεμβάσεις τα δίκαια αιτήματα λογιστών –
φοροτεχνικών και επιχειρήσεων και συμβάλλει διαρκώς στην αποτελεσματικότερη διαχείριση προβλημάτων και
στην καλύτερη εφαρμογή μέτρων οικονομικής πολιτικής.
Για την επιστολή που αφορά το myData πατήστε εδώ, για την επιστολή που αφορά το ΟΠΕΚΕΠΕ πατήστε εδώ, για
την επιστολή για το μητρώο πραγματικών δικαιούχων πατήστε εδώ.
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Στη Βουλή οι τροπολογίες για ασθενείς λογιστές και πρόστιμα ΜΥΦ 2014

Μετά

από πρωτοβουλία του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, κατατέθηκαν στη Βουλή οι
προτεινόμενες από το ΟΕΕ τροπολογίες, σχετικά με τους
λογιστές – φοροτεχνικούς, που αποδεδειγμένα νοσούν από
COVID-19, και τη διαγραφή των προστίμων για εκπρόθεσμη
υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών –
προμηθευτών 2014.
Αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν να ψηφιστεί από το
Κοινοβούλιο ο Ν. 4764/2020.
Οι νέες ρυθμίσεις, που περιλαμβάνονται στον ως άνω νόμο είναι:
•

Άρθρο 78 - Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (Μ.Υ.Φ.).

Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), προστίθεται παρ. 56 ως εξής: «56. Καταστάσεις φορολογικών
στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών για το ηµερολογιακό έτος 2014, που υπεβλήθησαν από 21.1.2016 έως και
25.1.2016, θεωρούνται ως εµπρόθεσµες. Πρόστιµα που έχουν επιβληθεί, ακυρώνονται ή, εφόσον έχουν εισπραχθεί,
συµψηφίζονται µε οφειλές και, στην περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται».
•

Άρθρο 93 - Ρυθµίσεις για τη δυνατότητα παράτασης υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών

δηλώσεων και καταστάσεων των λογιστών - φοροτεχνικών που ασθενούν από κορωνοϊό COVID-19 και των
εντολέων - πελατών τους.
1. Σε περίπτωση που λογιστής - φοροτεχνικός βεβαιωµένα πάσχει από κορωνοϊό COVID-19 και εξαιτίας αυτού έχει
νοσηλευτεί σε δηµόσιο νοσοκοµείο που παρέχει νοσηλεία για κορωνοϊό COVID-19, όπως αυτό αποδεικνύεται από
τη σχετική βεβαίωση του εν λόγω νοσοκοµείου, οι προθεσµίες υποβολής των πάσης φύσης - φορολογικών και
ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων του ιδίου και των εντολέων - πελατών του που λήγουν σε ηµεροµηνίες
που συµπίπτουν µε τη διάρκεια της νοσηλείας του, παρατείνονται µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα που ακολουθεί
τον µήνα του εξιτηρίου.
2. Η ρύθµιση της παρ. 1 ισχύει για τους εντολείς - πελάτες για τους οποίους ο λογιστής - φοροτεχνικός
αποδεδειγµένα έχει εξουσιοδοτηθεί στο σύστηµα Taxisnet κατά τον προηγούµενο µήνα της ηµεροµηνίας εισαγωγής
του στο νοσοκοµείο και παραµένει εξουσιοδοτηµένος, σύµφωνα µε τα στοιχεία της σχετικής εξουσιοδότησης. H
εξουσιοδότηση λογιστή - φοροτεχνικού στο σύστηµα Taxisnet δηµιουργεί τεκµήριο εξουσιοδότησης του ιδίου και
για την υποβολή των ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων.
3. Σε περίπτωση θανάτου λογιστή - φοροτεχνικού λόγω κορωνοϊό COVID-19, οι προθεσµίες της παρ. 1
παρατείνονται µέχρι την εξουσιοδότηση του εντολέα - πελάτη του σε άλλον λογιστή - φοροτεχνικό και σε κάθε
περίπτωση όχι πέραν των τριών µηνών από την ηµεροµηνία θανάτου.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργού Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και κατόπιν εισήγησης
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, δύναται να ορίζονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου.
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Αίτημα OEE για εισαγωγή του μαθήματος “Αρχές Οικονομίας” και στις δύο κατευθύνσεις της
Β΄Λυκείου

Την εισαγωγή του μαθήματος, Αρχές Οικονομίας,
και στις δύο κατευθύνσεις του Προγράμματος Σπουδών της
Β’ Λυκείου, από το σχολικό έτος 2021 – 2022, ζητά, με
επιστολή του προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ο
Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας,
Κωνσταντίνος Κόλλιας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας
Επιτροπής του ΟΕΕ.
Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, «η ενίσχυση της
οικονομικής παιδείας στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας
μας μπορεί να συμβάλει στην καλλιέργεια της οικονομικής
σκέψης των πολιτών της και θεωρείται απαραίτητο στοιχείο
για την οικονομική της ανάπτυξη. Σήμερα σε μια περίοδο ύφεσης
και συνεχούς ανάγκης για τη λήψη κρίσιμων οικονομικών αποφάσεων από τις κυβερνήσεις των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της υφηλίου, οι μαθητές μας δεν γνωρίζουν βασικές έννοιες των Αρχών της
Οικονομίας».
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους:
Το 50% των τελειόφοιτων των λυκείων της χώρας μας έγραψε κάτω από τη βάση στον μεγάλο πανελλαδικό
οικονομικό διαγωνισμό, που διοργανώθηκε φέτος από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.
Το 68,62% του πλήθους των υποψηφίων για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξη
της Οικονομικής Επιστήμης, αφού αυτή διδάσκεται μόνο στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, που ακολουθούν τον
Προσανατολισμό Οικονομίας και Πληροφορικής.
Δεδομένου, λοιπόν, ότι η οικονομική γνώση καθίσταται, ιδιαίτερα σήμερα, επιτακτική ανάγκη, είναι κάτι παραπάνω
από αυτονόητη η αναβάθμιση της οικονομικής εκπαίδευσης, που οι Έλληνες μαθητές σήμερα λαμβάνουν.
Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της επιστολής.
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Συλλυπητήρια ανακοίνωση για το θάνατο της Βάσως Νάνου – Σακαλή και του Γεωργίου
Λάμπρου

Η Κεντρική Διοίκηση του ΟΕΕ εκφράζει τη λύπη της για τον αναπάντεχο θάνατο δύο εξαίρετων μελών
του, της Βασιλικής Νάνου – Σακαλή και του Γεωργίου Λάμπρου, τα οποία συμμετείχαν ενεργά στα ανώτατα
θεσμικά όργανα του Φορέα μας επί σειρά ετών και απώλεσαν τη ζωή τους λόγω της νόσου του κορωνοϊού.
Η Βάσω Νάνου – Σακαλή διετέλεσε Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΟΕΕ από
το 2001 έως το 2004 και μέλος της Τοπικής Διοίκησης από το 1992 με την Παράταξη της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ.
Ο Γεώργιος Λάμπρου διετέλεσε μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του ΟΕΕ με την παράταξη της
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ από το έτος 2001 μέχρι το τέλος 2016.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ
28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αίτημα ΟΕΕ: Προαιρετικό για το 2021 το myDATA – Παράταση για το μητρώο πραγματικών δικαιούχων
24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Δελτίο Τύπου
23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Απόφαση της ΚΔ και της ΣτΑ του ΟΕΕ για την Τροπολογία Κεραμέως για τα Κολλέγια
18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Έντονη Αντίδραση ΟΕΕ-ΤΕΕ-ΓΕΩΤΕΕ για την τροπολογία Κεραμέως
Πρόεδρος ΟΕΕ: Η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας ισοπεδώνει τα πτυχία μας
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΟΕΕ: Προϋπολογισμός ανάπτυξης με υγειονομικές αβεβαιότητες
14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αναβολή της Διεξαγωγής των Επαναληπτικών Εκλογών για την ανάδειξη των Μελών της Τ.Δ. του Π.Τ. Ιονίων Νήσων
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αίτημα OEE για Εισαγωγή του μαθήματος “Αρχές Οικονομίας” και στις δύο κατευθύνσεις της Β΄Λυκείου
2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Στη Βουλή οι τροπολογίες για ασθενείς λογιστές και πρόστιμα ΜΥΦ 2014
Ν. 4764/2020
1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Συλλυπητήρια ανακοίνωση για το θάνατο της Βάσως Νάνου – Σακαλή και του Γεωργίου Λάμπρου
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