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ΟΕΕ: 30 μέτρα για την τόνωση της οικονομίας και των επιχειρήσεων

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ταχύτερη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, την επόμενη μέρα
μετά την πανδημία, καταθέτει το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, μέσω της επιστημονικής του επιτροπής.
Αναλυτικότερα, προτείνονται τα εξής:
ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 2021-2022
•
•
•
•
•
•
•
•

Μόνιμη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.
Κλιμακωτή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος (μείωση 50% φέτος και κατάργηση από το 2022).
Μείωση και το 2022 κατά 3 εκατοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών και μονιμοποίηση της
μείωσής τους.
Παράταση 6 μηνών των επιχορηγήσεων από το πρόγραμμα «Γέφυρα».
Άμεση εφαρμογή του προγράμματος «Γέφυρα ΙΙ» για τις επιχειρήσεις, χωρίς καθυστερήσεις και με διάρκεια
επιχορήγησης το 1 έτος.
Μείωση της προκαταβολής φόρου και για το 2021. 50% για τις επιχειρήσεις που θα παρουσιάσουν πτώση
τζίρου έως 30% το 2021, και μείωση 100% για τις επιχειρήσεις με μεγαλύτερες απώλειες εσόδων.
Δυνατότητα αναστολών συμβάσεων εργασίας για όλο το 2021 για τους κλάδους που έχουν θιγεί
περισσότερο, εστίαση και τουρισμό.
Επέκταση του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για το 2021 και 2022.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Μείωση ΕΝΦΙΑ για το 2021, άμεσα εξαρτημένη με το ποσοστό μείωσης του εισοδήματος φυσικών ή
νομικών προσώπων.
Νέα επιδότηση τόκων δανείων για ενήμερες επιχειρήσεις, 6 μηνών.
Αναβολή του μέτρου για τις υποχρεωτικές ηλεκτρονικές αποδείξεις για τις φορολογικές δηλώσεις του 2021
και 2022.
Κατάργηση για ένα έτος των τεκμηρίων διαβίωσης, για τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή
εργασίας και λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, καθώς και για τους ελεύθερους επαγγελματίες
και μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που θα παρουσιάσουν μειωμένα εισοδήματα κατά 20%, εξαιτίας της
πανδημίας.
Εφαρμογή, στο σύνολο των επιστρεπτέων προκαταβολών, της μη επιστροφής του 50%, για μείωση τζίρου
άνω του 50%.
Νέα ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.
Άμεση ρύθμιση των ενήμερων δανείων, αφού η επαναφορά θα έρθει σταδιακά.
Περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων για τόνωση της ρευστότητάς τους μέσω
αξιοποίησης κοινοτικών πόρων, αλλά και νέων χρηματοδοτικών εργαλείων από τα πιστωτικά ιδρύματα.
Άμεση εφαρμογή του πλαισίου χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων (ν. 4701/2020) για τη χορήγηση δανείων
έως 25.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους.
Άμεση εφαρμογή του καθεστώτος στήριξης των επιχειρήσεων υπό τη μορφή επιδότησης επί των παγίων
δαπανών.
Να διερευνηθεί η δυνατότητα εξαίρεσης των επιδοτήσεων για την αντιμετώπισης της πανδημίας από τον
κανόνα de minimis.
Κατάργηση τέλους χαρτοσήμου.

Προτείνονται ακόμα μεταρρυθμίσεις, που αποτελούν αντικείμενο μεσο-μακροπρόθεσμης διαβούλευσης και
εφαρμογής, όπως:
Διεύρυνση της φορολογικής βάσης για την αύξηση είσπραξης άμεσων φόρων, που σε καμία περίπτωση δεν
πρέπει να προέλθει από την αύξηση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος ή της περιουσίας.
Καθιέρωση ενιαίου συστήματος φορολογίας εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα, μισθωτούς,
αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις, με φορολόγηση του καθαρού εισοδήματος (έσοδα – έξοδα)
για όλους.
Οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων να επαναξιολογηθούν και να ισχύουν με βάση την εμπορική, τουριστική,
κοινωνική και οικονομική εξέλιξη της κάθε περιοχής.
Σταθερό φορολογικό πλαίσιο, με κανόνες για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς χαριστικές φοροαπαλλαγές, χωρίς
αυτοτελή φορολόγηση εισοδημάτων, το οποίο θα ανταποκρίνεται στο αίσθημα δικαίου, που χρειάζεται ο
Έλληνας πολίτης.
Απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, ώστε να είναι απλή και κατανοητή για τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις. Η κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, έργο τεράστιο και δυσχερές, εξαιτίας του
κατακερματισμένου και πολύστικτου χαρακτήρα της, θα συμπιέσει το κόστος φορολογικής συμμόρφωσης για
τις επιχειρήσεις αλλά και για τον απλό πολίτη, θα αυξήσει την παραγωγικότητα του επαγγελματία φοροτεχνικού
και θα μειώσει την ακούσια φοροδιαφυγή, που εδράζεται ακριβώς στην πολυπλοκότητα του φορολογικού
συστήματος.
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Έκδοση μιας ενιαίας εγκυκλίου για κάθε νόμο ή τουλάχιστον για κάθε φορολογικό αντικείμενο, σε σύντομο
χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση των νόμων. Η παραπομπή σε πλήθος εγκυκλίων που συνοδεύουν τα
νομοσχέδια, οδηγεί σε καθυστερήσεις και διατήρηση της αβεβαιότητας.
Εντατικοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, παράλληλα με τον
εκσυγχρονισμό του συστήματος της φορολογικής δικαιοσύνης: Ενίσχυση ποσοτική και ποιοτική του
ανθρώπινου δυναμικού, χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, απλοποίηση διαδικασιών, εστίαση στην πρόβλεψη και
αποτροπή.
Το Data Mining, δηλαδή η αναζήτηση και η επεξεργασία φορολογικών και μη πληροφοριών από μεγάλες βάσεις
δεδομένων – ακόμα κι από τα social media – είναι μια μέθοδος ανάλυσης με πολλαπλασιαστικά οφέλη. Επίσης,
η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, μόνο οφέλη θα αποφέρει στην πάταξη της φοροδιαφυγής και στην
αύξηση των δημοσίων εσόδων. Βέβαια, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η κατάλληλη κατάρτιση του στελεχιακού
δυναμικού.
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας, «Η
επανεκκίνηση της οικονομίας αποτελεί βασικό αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου και της κοινωνίας των
πολιτών γενικότερα, αλλά, ταυτόχρονα, κυρίαρχη πρόκληση για το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Το
μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων περνά κυρίως από τη φορολογία και τον τραπεζικό τομέα. Η επανεκκίνηση
αυτή πρέπει να γίνει με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και να αποτελέσει την αφορμή για τον
εκσυγχρονισμό πολλών τομέων, που εξακολουθούν να λειτουργούν με λογικές άλλων δεκαετιών. Η πρόταση,
που παρουσιάζουμε, είναι ολιστική. Είμαστε βέβαιοι ότι η υιοθέτηση των συγκεκριμένων μέτρων θα συμβάλει
στην ταχύτερη επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης».
Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες κείμενο με τις Προτάσεις του ΟΕΕ.
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Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του ΟΕΕ με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προχωρούν σε μια πολυεπίπεδη
συνεργασία στη βάση των κοινών αξιών και της επιστημονικής εξειδίκευσης των δύο φορέων.
Ο Διοικητής της Αρχής, Άγγελος Μπίνης, και ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, υπέγραψαν Σύμφωνο
Συνεργασίας, που προβλέπει στην ανάληψη κοινών δράσεων και προγραμμάτων, σε ό,τι αφορά:
Θέματα αξιολόγησης και ενίσχυσης των μηχανισμών ακεραιότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας.
Τομείς κοινού ενδιαφέροντος προς επίτευξη των σκοπών ίδρυσης και λειτουργίας και των δύο συμβαλλομένων
φορέων.
Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και κατάρτισης σε θεματικές ακεραιότητας και καταπολέμησης της
διαφθοράς.
Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, δήλωσε:
«Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας παραμένει πιστό στον εξωστρεφή του ρόλο, που περιλαμβάνει την
αμφίδρομη επικοινωνία και συνεργασία με άλλους φορείς και Αρχές, με στόχο τόσο τη βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τα μέλη του, όσο και την ανάληψη δράσεων προς όφελος των πολιτών. Το Σύμφωνο Συνεργασίας
με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην ενίσχυση του αισθήματος δικαιοσύνης
στην κοινωνία και στην αναβάθμιση των διαδικασιών τόσο εντός ΟΕΕ, όσο και σε άλλους φορείς».
Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Άγγελος Μπίνης, δήλωσε:
«Είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς στην Αρχή να συνεργαζόμαστε με καταξιωμένους φορείς, όπως είναι το
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, και να αναλαμβάνουμε κοινές δράσεις με σκοπό την αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για δίκαιη ανάπτυξη και
ενισχυμένες εγγυήσεις λογοδοσίας».
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Επιστολή του Προέδρου του ΟΕΕ προς το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ σχετικά με την
υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2020

Την άμεση επίλυση επτά σημαντικών ζητημάτων,
πριν ανοίξει το Taxisnet για την υποβολή των φορολογικών
δηλώσεων, ζητά, με επιστολή του προς τον Υπουργό και
Υφυπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο Πρόεδρος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, ώστε αυτοί
να προχωρήσουν στην έκδοση των σχετικών Αποφάσεων και
νομοθετικών ρυθμίσεων.
Αναλυτικά προτείνει:
Τη χρονική μετάθεση του μέτρου ηλεκτρονικής πληρωμής του 30% των ετήσιων δαπανών των φορολογουμένων
(που συνεπάγεται και φόρος 22% αν δεν επιτευχθεί) και την εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή για φέτος.
Την αναστολή της ισχύος ή μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης (κατ΄ αντιστοιχία με τη μείωση του εισοδήματος), με
βάση τα οποία υπολογίζεται ο φόρος στα εισοδήματα του 2020, λόγω της μεγάλης μείωσης των εισοδημάτων των
φορολογουμένων, που προκάλεσαν τα περιοριστικά μέτρα και το μεγάλης διάρκειας lockdown. Αλλιώς, θα
υπάρξουν φορολογικές επιβαρύνσεις σε φορολογούμενους, οι οποίοι θα βρεθούν σε δυσμενή κατάσταση χωρίς τη
δυνατότητα της πληρωμής των βεβαιωμένων οφειλών τους.
Τη διατήρηση και για το φορολογικό έτος 2020 της μείωσης της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις. Για όσες
έκλεισαν με κρατική εντολή, το ποσοστό να είναι 30% και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις στο 50%.
Την απαλλαγή του τέλους επιτηδεύματος σε όλες τις δραστηριότητες για το φορολογικό έτος 2020.
Τον σαφή προσδιορισμό των χαρακτηριστικών αποτύπωσης (λογιστικά και φορολογικά) των οικονομικών
ενισχύσεων, που έχουν δοθεί λόγω της πανδημίας. Δηλαδή, να νομοθετηθεί η κατάταξή τους στη φορολογία
εισοδήματος, αν π.χ. αποτελούν εισόδημα, δάνειο κ.λ.π. και επίσης να καθοριστεί η καταληκτική ημερομηνία
καταχώρησής τους. Ειδικά, οι επιχορηγήσεις, που έχουν λάβει τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, να δηλωθούν στο
έτος, στο οποίο θα οριστικοποιηθεί το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ή επιστροφής.
Τη λήψη μέτρων προστασίας των λογιστών - φοροτεχνικών, που θα δεχθούν πελάτες στα γραφεία τους, ενόψει των
φορολογικών δηλώσεων, όπως ο εμβολιασμός και η δωρεάν χορήγηση selftest.
Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στις 30 Σεπτεμβρίου,
λόγω της παράτασης των ΜΥΦ μέχρι 17 Μαΐου, και της καθυστέρησης ανοίγματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
λόγω έλλειψης οριστικής νομοθέτησης εκκρεμοτήτων. Η παράταση να γίνει με οριστική εκ των προτέρων
ανακοίνωση και με αντίστοιχη προσαρμογή των δόσεων μέχρι τη λήξη του δημοσιονομικού έτους.
Για να διαβάσετε την επιστολή του Προέδρου του ΟΕΕ προς το Υπ. Οικονομικών και την ΑΑΔΕ σχετικά με την
υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2020, παρακαλώ πατήστε εδώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ |

Πρόεδρος ΟΕΕ: Να εισαχθεί μάθημα Οικονομικών στη Β’ τάξη του Γενικού Λυκείου

Το αίτημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, για την εισαγωγή μαθήματος Οικονομικών στη
Β’ τάξη του Γενικού Λυκείου, επαναφέρει ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας.
Με επιστολή του προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, ο κ.
Κόλλιας αναφέρει ότι «συνεχίζουμε να είμαστε παρατηρητές μίας προσπάθειας διαρκούς συρρίκνωσης της ήδη
υποτυπώδους οικονομικής εκπαίδευσης στο Ελληνικό Γυμνάσιο – Λύκειο. Η συρρίκνωση αυτή έχει να κάνει με την
κατάργηση των μαθημάτων Αρχών Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων από τη Γ’ λυκείου, «Αρχές Οικονομίας»
στην Α’ λυκείου, του μαθήματος Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών στη Β’ λυκείου, την κατάργηση του
μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας από την Β’ Γυμνασίου, την συρρίκνωση των ωρών διδασκαλίας του
μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας κατά μία ώρα στην Α’ Γυμνασίου, την κατάργηση της ενότητας με Οικονομική
θεματολογία στο μάθημα Πολιτική Παιδεία στην Α’ λυκείου».
Περισσότερα εδώ. Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες κείμενο της επιστολής.

Πρόεδρος ΟΕΕ: Επίλυση προβλημάτων που έχουν εντοπισθεί σε όλους τους κύκλους της
Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Επιστολή απέστειλε στον Υπουργό Οικονομικών και στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών ο
Προέδρος του ΟΕΕ, παραθέτοντας τις προτάσεις του φορέα προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αδυναμίες και οι
δυσλειτουργίες που έχουν εντοπισθεί από την έναρξη ισχύος του καθεστώτος ενίσχυσης των επιχειρήσεων με τη
μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.
Για να διαβάσετε την επιστολή του Προέδρου του ΟΕΕ, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Επιστολή Προέδρου ΟΕΕ προς τον Υπουργό Υγείας

Επιστολή απέστειλε στον Υπουργό Υγείας ο Προέδρος του ΟΕΕ σχετικά με την μοριοδότηση δεύτερων
πτυχίων με 100 επιπλέον μόρια, όταν είναι σχετικά με τη Διοίκηση ή τα Οικονομικά, που αναφέρεται στην
προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας
(Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες».
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ζητεί να ληφθεί ως κριτήριο η συνάφεια των σπουδών στις θέσεις που
έχουν προκηρυχθεί και ειδικά όταν το αντικείμενο είναι αμιγώς λογιστικό ή οικονομικό τα προσόντα διορισμού να
περιορίζονται στα πτυχία ή διπλώματα οικονομικών μόνο σπουδών.
Για να διαβάσετε την επιστολή σχετικά με τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τη στελέχωση των Τοπικών
Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), παρακαλώ πατήστε εδώ.
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Πρόεδρος ΟΕΕ: Ευκαιρία για νέο παραγωγικό μοντέλο τα 31 δισ. του Ελλάδα 2.0

Η πλήρης και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων
του Ταμείου Ανάκαμψης από τη χώρα μας, αποτελεί μονόδρομο.
Τα σχεδόν 31 δισεκατομμύρια ευρώ, που θα λάβει η Ελληνική
Δημοκρατία έως το 2025, είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο ότι
μπορούν να απογειώσουν την ελληνική οικονομία.
Για να γίνει αυτό, πέραν της μέγιστης δυνατής ταχύτητας, που
πρέπει να επιδείξουμε στη διαχείρισή τους (στο πλαίσιο, πάντα,
των κοινοτικών και εθνικών κανονισμών και νόμων), οφείλουμε
να δούμε το πακέτο αυτό ως την καλύτερη δυνατή ευκαιρία για
να χτίσουμε πάνω του ένα σύγχρονο, καινοτόμο και προσαρμοσμένο
στα παγκόσμια δεδομένα παραγωγικό μοντέλο.
Ένα παραγωγικό μοντέλο, βασισμένο στους τέσσερις πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας:
Περιβάλλον, ψηφιοποίηση, κοινωνική συνοχή, δεξιότητες.
Και είναι σημαντικό ότι, με βάση τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, σχεδόν πέντε δισεκατομμύρια ευρώ θα
προέλθουν από ιδιωτικές επενδύσεις.
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας κινείται σταθερά προσανατολισμένο στο να συμβάλει προς αυτή την
κατεύθυνση, μέσω του ρόλου του ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της κυβέρνησης για θέματα οικονομίας.
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Πρόεδρος ΟΕΕ: Οι ελαφρύνσεις αποτελούν οδηγό για την επιστροφή σε βιώσιμη ανάπτυξη

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, πιστό
στον ρόλο του ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της
Πολιτείας για θέματα οικονομίας, διοργάνωσε την Πέμπτη
22 Απριλίου 2021, διαδικτυακό σεμινάριο για το
πρόγραμμα, ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ, με τίτλο:
«Συνεισφορά Δημοσίου για την Αποπληρωμή
Επιχειρηματικών Δανείων για Δανειολήπτες, που έχουν
πληγεί από τις δυσμενείς οικονομικές συνέπειες του
κορωνοιού Covid-19».
Οι εισηγητές του σεμιναρίου από την Ειδική Γραμματεία
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΓΔΙΧ) ήταν ο κ. Φώτης Κουρμούσης, Ειδικός
Γραμματέας, η κα Θεώνη Αλαμπάση, Προϊσταμένη Νομικής Υποστήριξης και ο κ. Χαράλαμπος Κώστογλου,
Προϊστάμενος Οικονομικής Υποστήριξης και Συμβουλών.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο
Πρόεδρος
του
Οικονομικού
Επιμελητηρίου της
Ελλάδας,
Κωνσταντίνος Κόλλιας.
Με αφορμή τις ελαφρύνσεις, που
ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδας, Κωνσταντίνος
Κόλλιας, μιλώντας στο διαδικτυακό
σεμινάριο, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Χαιρετίζουμε τις φορολογικές και
ασφαλιστικές ελαφρύνεις, που ανακοίνωσε ο
Πρωθυπουργός
για
την
τόνωση
της
επιχειρηματικότητας. Πρόκειται για παρεμβάσεις, που έχουν άμεσο στόχο την ανακούφιση των επιχειρήσεων, τόσο
στη φορολογία (μείωση προκαταβολής φόρου, μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές στο 22% και κατάργηση της
εισφοράς αλληλεγγύης), όσο και στο ασφαλιστικό (επέκταση της μείωσης κατά 3 εκατοστιαίες μονάδες των
ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και για το 2022). Είναι μέτρα, τα οποία είναι κάτι
παραπάνω από αναγκαία, στον δρόμο για την ταχύτερη δυνατή ανασύνταξη της ελληνικής οικονομίας. Και χαίρομαι
ιδιαίτερα, διότι αποτελούν προτάσεις, που έχει καταθέσει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Με μέτρα, όπως αυτά, σε συνδυασμό με την σωστή εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι
δεδομένο ότι η ελληνική οικονομία θα μπορέσει να επανέλθει σε βιώσιμους και υγιείς ρυθμούς ανάπτυξης».
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Η πανδημία λειτούργησε ως ψηφιακός επιταχυντής, που φέρνει το μέλλον πιο κοντά στο σήμερα,
μετασχηματίζοντας το Δημόσιο, τις επιχειρήσεις, την καθημερινότητα των πολιτών. Η Ελλάδα ψηφιοποιείται.
Ακόμα και πολίτες οι οποίοι, υπό κανονικές συνθήκες, ενδεχομένως να μην έδειχναν το ίδιο ενδιαφέρον στο να
ενταχθούν στο νέο ψηφιακό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί μετά το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης,
προσαρμόστηκαν και εγκατέλειψαν την «παραδοσιακή» σχέση που είχαν με τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τις
τράπεζες, τα καταστήματα, τις επιχειρήσεις και τους πελάτες τους.
Τα «Οικονομικά Χρονικά», μέσα από τα άρθρα που φιλοξενούνται στο νέο τεύχος, παρουσιάζουν τις προκλήσεις
και τις ευκαιρίες που φέρνει ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός.
Η ψηφιοποίηση θεωρείται ότι είναι η απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να θωρακιστεί η ελληνική Οικονομία στην
πορεία της προς το αύριο. Η επιτάχυνση της ανάπτυξης του 5G, η ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
το ψηφιακό κράτος και οι ψηφιακές δεξιότητες, μπορούν να αποτελέσουν τους καταλύτες αυτής της προσπάθειας
και τα κατάλληλα πεδία κατανομής των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ για την ψηφιακή μετάβαση.
Για να διαβάσετε το περιοδικό παρακαλώ πατήστε εδώ..
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Πρόεδρος ΟΕΕ: Ο εσωτερικός έλεγχος είναι δείγμα σύγχρονου μοντέλου δημόσιας διοίκησης

Τρία είναι τα βασικά πλεονεκτήματα
της δημιουργίας ενός Ολοκληρωμένου
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε όλο το
Δημόσιο Τομέα, που καθιερώνει το νομοσχέδιο
της Κυβέρνησης και του Υπουργού
Εσωτερικών:
H αύξηση της αποδοτικότητας, η μείωση της
σπατάλης, και η καλύτερη εξυπηρέτηση των
πολιτών.
Αυτό ανέφερε ο Προέδρος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδας, Κωνσταντίνος
Κόλλιας, στην τοποθέτησή του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
Όπως είπε ο κ. Κόλλιας, «ο εσωτερικός έλεγχος παγκοσμίως παρέχει ανεξάρτητη και αντικειμενική συμβουλευτική
δραστηριότητα, βοηθάει στην καλύτερη διαχείριση των κινδύνων και στην βελτίωση της διακυβέρνησης των
οργανισμών για να επιτύχουν τους στόχους τους στην μέγιστη απόδοση και το μέγιστο αποτέλεσμα. Αποτελεί
αναμφίβολα αναπόσπαστο μέρος του σύγχρονου μοντέλου της δημόσιας διοίκησης, με στόχο την πρόληψη
φαινομένων διαφθοράς και κακοδιαχείρισης. Προβλήματα στην εφαρμογή του εντοπίζονται και οφείλονται στην
πολυπλοκότητα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του δημόσιου τομέα, στη γραφειοκρατία και στην πολυνομία, που
προκαλεί σύγχυση».
Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ στάθηκε και στην προσέλκυση ικανού προσωπικού, που να μπορεί να διενεργεί τους ελέγχους,
χαρακτηρίζοντας μείζονος σημασίας την κατάλληλη στελέχωση με εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό.
Περισσότερα εδώ.

Είσοδος των λογιστών – φοροτεχνικών στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ

Τη δυνατότητα να επισκέπτονται τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, ώστε να διεκπεραιώνουν υποθέσεις των
πελατών τους, έχουν πλέον οι λογιστές – φοροτεχνικοί. Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης, σύμφωνα με την οποία οι λογιστές – φοροτεχνικοί μπορούν να έχουν φυσική παρουσία στα
υποκαταστήματα του οργανισμού, όπως ισχύει και για τους δικηγόρους. Όπως διευκρινίζεται σχετικά, η προσέλευση
επιτρέπεται πάντα στο πλαίσιο αυστηρής τήρησης των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό, και υπό την
προϋπόθεση ότι έχουν μαζί τους την επαγγελματική τους ταυτότητα. Η εγκύκλιος αυτή έρχεται μετά από σχετική
επιστολή, που εστάλη από τον Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνο Κόλλια, στον
Διοικητή του ΕΦΚΑ, Χρήστο Χάλαρη.
Για να δείτε την επιστολή πατήστε εδώ και για να δείτε την σχετική εγκύκλιο παρακαλώ πατήστε εδώ.
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Κοινή Ανοικτή Επιστολή Επιστημονικών Φορέων

Κοινή ανοικτή επιστολή εξέδωσαν οι επιστημονικοί φορείς της Χώρας στις 18 Μαρτίου 2021, με την
οποία διαμαρτύρονται έντονα για τη στάση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφορικά με
το χορήγημα 400 ευρώ στους επιστήμονες.
Καλούν το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να εκδώσει άμεσα νέα ΚΥΑ, με την οποία
θα απαλείφει τους πρωτόγνωρους για καταβολή χορηγήματος/επιδόματος όρους έτσι ώστε το χορήγημα του ειδικού
Λογαριασμού του ΟΑΕΔ που σχηματίστηκε αποκλειστικά και μόνο από εισφορές των επιστημόνων να το λάβουν
αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη με αύξουσα σειρά συνολικού ατομικού εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως
του ποσού κατά τα αρχικώς υπεσχημένα, πλέον των όσων ήδη το έχουν λάβει.
Όπως τονίζουν οι επιστημονικοί φορείς στην άνω επιστολή τους, οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη θα συνιστά σοβαρή
προσβολή της Κυβέρνησης απέναντι στους επιστήμονες της χώρας, απαξίωση του ρόλου τους στο κοινωνικό
γίγνεσθαι και στη συμβολή τους στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας.
Για να διαβάσετε την επιστολή παρακαλώ πατήστε εδώ.

Κοινή επιστολή των Επιστημονικών Φορέων για το επίδομα των 400€ μετά την από 31.3.2021
ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Κοινή επιστολή απέστειλαν στον Υπουργό Εργασίας, Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, οι επιστημονικοί φορείς
της χώρας στις 2 Απριλίου 2021, μετά την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, για τη διεύρυνση του αριθμού των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων
που καθίστανται δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ, προβαίνοντας σε επισημάνσεις.
Για να διαβάσετε την επιστολή παρακαλώ πατήστε εδώ.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ
22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Πρόεδρος ΟΕΕ: Οι ελαφρύνσεις αποτελούν οδηγό για την επιστροφή σε βιώσιμη ανάπτυξη
21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Επιστολή του Προέδρου του ΟΕΕ προς το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ σχετικά με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων
του φορολογικού έτους 2020
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του ΟΕΕ με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας
13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Πρόεδρος ΟΕΕ: Να εισαχθεί μάθημα Οικονομικών στη Β’ τάξη του Γενικού Λυκείου
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΟΕΕ: 30 μέτρα για την τόνωση της οικονομίας και των επιχειρήσεων
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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Πρόεδρος ΟΕΕ: Ο εσωτερικός έλεγχος είναι δείγμα σύγχρονου μοντέλου δημόσιας διοίκησης
7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Επιστολή Προέδρου ΟΕΕ προς τον Υπουργό Υγείας
5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Κοινή Επιστολή Επιστημονικών Φορέων
31 ΜΑΡΤΙΟΥ
Πρόεδρος ΟΕΕ: Ευκαιρία για νέο παραγωγικό μοντέλο τα 31 δισ. του Ελλάδα 2.0
26 ΜΑΡΤΙΟΥ
Είσοδος των λογιστών – φοροτεχνικών στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ
18 ΜΑΡΤΙΟΥ
Κοινή Ανοικτή Επιστολή Επιστημονικών Φορέων
3 ΜΑΡΤΙΟΥ
Πρόεδρος ΟΕΕ: Επίλυση προβλημάτων που έχουν εντοπισθεί σε όλους τους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής
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