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ΟΕΕ ΠΡΟΣ ΕΦΚΑ: ΝΑ ΛΥΘΕΙ
ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ
ΔΙΠΛΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Επιστολή, με την οποία καταθέτει 21 προτάσεις
για την καλύτερη λειτουργία του ΕΦΚΑ και του
πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, απέστειλε
στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας
και στον Διοικητή του ΕΦΚΑ, ο Πρόεδρος του
ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας.
Στην επιστολή γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και έκκληση να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα,
που αντιμετωπίζουν επιχειρηματίες και λογιστές-φοροτεχνικοί. Συγκεκριμένα, μετά από
ελέγχους του κεντρικού συστήματος του ΕΦΚΑ, διαπιστώθηκε ότι χρεώθηκαν στους
λογαριασμούς των επιχειρήσεων ποσά, τα οποία έχουν εξοφληθεί στο παρελθόν και
εμφανίζονται ξανά ως οφειλές στους ατομικούς λογαριασμούς. H μη δυνατότητα έκδοσης
ασφαλιστικής ενημερότητας έχει ως αποτέλεσμα επιχειρηματίες να μην μπορούν να
εισπράξουν ποσά που δικαιούνται από το Δημόσιο, να μην μπορούν να συμμετέχουν σε
προγράμματα επιδότησης προσωπικού κ.λ.π.. Μεταξύ άλλων, προτείνονται ακόμα τα εξής:
Για τον ΕΦΚΑ
Απλούστευση της διαδικασίας εκκαθάρισης οφειλών για την άμεση έκδοση της
ασφαλιστικής ενημερότητας.
Διασύνδεση

και

Ασφαλιστικών

επικαιροποίηση
Οφειλών

(ΚΕΑΟ)

όλων
με

των

οφειλών

αυτόματη

του

άντληση

Κέντρου

Είσπραξης

στοιχείων

μέσω

διαλειτουργικότητας και με άλλους φορείς.
Εμπρόθεσμη εμφάνιση των μηνιαίων οφειλών των αυτοαπασχολούμενων και όχι κατά
την ημερομηνία λήξης της υποχρέωσης, ώστε οι καθυστερήσεις να μην καταλήγουν στο
ΚΕΑΟ και να εκκαθαρίζονται καθυστερημένα. Δείτε περισσότερα εδώ.
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ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΚΔ ΤΟΥ ΟΕΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ
ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ
ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗ

Τα

μέλη

της

Κεντρικής

Διοίκησης

του

Οικονομικού

Επιμελητηρίου της Ελλάδας, μετά την αναγγελία του ξαφνικού
θανάτου του Ευάγγελου Μιχελινάκη, εκφράζουν τα ειλικρινή
τους συλλυπητήρια προς την οικογένειά του και τους οικείους
του. Τον Βαγγέλη Μιχελινάκη χαρακτήριζε το ήθος και η
εργατικότητά

του.

Επαγγελματικά

δραστηριοποιήθηκε

ως

λογιστής – φοροτεχνικός και ως εισηγητής επί σειρά ετών σε
σεμινάρια λογιστικής. Τον Δεκέμβριο του 2019 εξελέγη μέλος
της Αντιπροσωπείας των μελών του ΟΕΕ με την παράταξη της
Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας. Καλό ταξίδι
Βαγγέλη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση
& πιστοποίηση των εργαζομένων του
ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη
συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή
της οικονομίας (ΟΠΣ 5047758)
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και
πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή
τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας» ΟΠΣ 5047758, στις δεκατρείς (13)
Περιφέρειες της χώρας, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων
και των δικαιολογητικών τους. Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις είχαν πλήρη
δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν ως επιτυχόντες ή επιλαχόντες, ενώ όσοι είχαν
λανθασμένα ή ελλιπή δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν απορριφθέντες.
Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο είναι τα 30 μόρια.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι
υποψήφιοι με την προγενέστερη ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης.
Ως

αποτέλεσμα

της

παραπάνω

διαδικασίας,

συγκροτείται

προσωρινός

πίνακας

επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, επιλαχόντων και απορριφθέντων.
Δείτε περισσότερα εδώ.
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΕΕ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η ελληνική οικονομία φαίνεται ότι κατάφερε
πολύ γρήγορα να περιορίσει στο ελάχιστο τις
οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Σύμφωνα
με τις τελευταίες εκτιμήσεις, η ανάπτυξη στη
χώρα μας θα πλησιάσει, στο συντηρητικό
σενάριο, το 7% του ΑΕΠ, ενώ η ύφεση έκλεισε στο
9% το 2020. Αυτές οι επιδόσεις είναι άκρως
ενθαρρυντικές, ενώ οι προβλέψεις και για τα
επόμενα χρόνια δείχνουν ικανοποιητικές
επιδόσεις.
Βέβαια, για να επιτευχθεί αυτή η εντυπωσιακή
επάνοδος, διάφορα συστατικά διαδραμάτισαν
καταλυτικό ρόλο. Χρειάστηκαν τόσο οι καίριες
παρεμβάσεις της Πολιτείας όσο και η επεκτατική
δημοσιονομική και νομισματική πολιτική από
την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΚΤ.
Αναμφίβολα, οι αβεβαιότητες παραμένουν στο
προσκήνιο και ιδιαίτερα όσον αφορά στις
υγειονομικές εξελίξεις και τις πληθωριστικές
πιέσεις. Όμως, η ελληνική οικονομία είναι
καλύτερα οχυρωμένη και έχοντας την εμπειρία
της προηγούμενης δεκαετίας, με τα προγράμματα
προσαρμογής, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει
καλύτερα τις προκλήσεις.
Επιλέξτε εδώ για να δείτε όλη την παρέμβαση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΤΟ OEE ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ
ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ
ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ
ΦΥΣΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν την
Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα
Κρατικής

Αρωγής

και

Αποκατάστασης

από

Φυσικές

Καταστροφές,

κ.

Χρήστος

Τριαντόπουλος, και ο Πρόεδρος του OEE, κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, με σκοπό τη συμβολή
του OEE στον σχεδιασμό της οικονομικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης περιοχών
που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.
Ο κ. Χ. Τριαντόπουλος ανέφερε σχετικά: «Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Κυβέρνησης
για την ανασυγκρότηση των περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές,
συνεχίζεται η προσέγγιση των φορέων που έχουν τη βούληση και το δυναμικό να
συνεισφέρουν ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, υπογράψαμε σήμερα
μνημόνιο συνεργασίας με το OEE, με αντικείμενο την εκπόνηση οικονομικών μελετών με
σκοπό τη συνολική αναγέννηση και ανάπτυξη των περιοχών που χτυπήθηκαν από
κάποιο ακραίο φυσικό φαινόμενο.
Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι έχει υπογραφεί ήδη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπ.
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του ΚΕΠΕ και της Προεδρίας της Κυβέρνησης για τον ίδιο
σκοπό, ενώ με την ένταξη και του OEE διαμορφώνεται σταδιακά μία αξιόπιστη ομάδα
υψηλής εξειδίκευσης που θα συμβάλει ουσιαστικά στον σχεδιασμό της Κυβέρνησης,
ώστε να βοηθηθούν οι πληγείσες περιοχές όχι απλά να επανέλθουν σε μία πρότερη
κατάσταση, αλλά να αποκτήσουν προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και ευημερίας. Θα
ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του OEE, κ. Κ. Κόλλια, για την προθυμία και την
ετοιμότητα που επιδεικνύει ο φορέας να υποστηρίξει αυτό το εγχείρημα. Συνεχίζουμε
μαζί».
Ο κ. Κ. Κόλλιας δήλωσε σχετικά: «Το ΟΕΕ, πάντα στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων και
ανταποκρινόμενο στον θεσμικό του ρόλο ως σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα
οικονομίας, επιχειρεί να συμβάλει με την υπογραφή αυτού του μνημονίου στην
ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων και της γραφειοκρατίας, που μπορούν να
υποστηρίξουν τα μέλη του και οι λογιστές-φοροτεχνικοί στις πληγείσες περιοχές, αλλά
και στην ταχύτερη αποκατάσταση των περιοχών αυτών. Πρωταρχικός στόχος, αυτή τη
στιγμή,

είναι

η

ταχύτερη

δυνατή

καταβολή

των

αποζημιώσεων.

Και

θέλω

να

ευχαριστήσω τον Υφυπουργό παρά στον Πρωθυπουργό, Χ. Τριαντόπουλο, για τη
συνεργασία».
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΕ: ΤΑ ΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ
Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κ. Κόλλιας, την Τετάρτη 2
Φεβρουαρίου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Οι σημερινές ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό,
Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον Υπουργό Οικονομικών,
Χρήστο Σταϊκούρα, σχετικά με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ,
έχουν πολλαπλά οφέλη για τα ελληνικά νοικοκυριά:
Πρώτο, και σημαντικότερο, η μείωση της
φορολογικής επιβάρυνσης για τη συντριπτική
πλειονότητα των ιδιοκτητών ακινήτων.
Δεύτερο, η κάλυψη – με αυτό το μέτρο – του
επιπλέον κόστους από την αναπροσαρμογή των
αντικειμενικών αξιών.
Τρίτο, η πληρωμή του φόρου σε περισσότερες
δόσεις (έως και 10).
Όλα τα παραπάνω δείχνουν την έμπρακτη στήριξη
της μεσαίας τάξης που τόσο έχει πληγεί τα τελευταία
χρόνια και ταυτόχρονα ενισχύουν την επενδυτική
προοπτική των ακινήτων στην Ελλάδα, αποτελώντας
κίνητρα και για τα νοικοκυριά, που θέλουν να
τοποθετήσουν εκεί τις αποταμιεύσεις τους.
Η μείωση του ΕΝΦΙΑ αποτελεί και την καλύτερη
δυνατή αφορμή για την υλοποίηση της πρότασης του
ΟΕΕ, για την εκκίνηση δημόσιου διαλόγου, μεταξύ
όλων των σχετικών φορέων, με στόχο να
συμφωνήσουμε σε ένα συγκεκριμένο φορολογικό
πλαίσιο, το οποίο θα ισχύσει και θα μείνει σταθερό
για πολλά χρόνια και δεν θα προκαλεί δυσάρεστες
εκπλήξεις σε όλους τους εμπλεκόμενους στο
ελληνικό real estate.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ένα πλαίσιο, το οποίο να βρίσκει το πολύ δύσκολο
σημείο ισορροπίας μεταξύ της επίτευξης των
δημοσιονομικών στόχων και της απαιτούμενης
λογιστικής τάξης από τη μία πλευρά, και της
διαμόρφωσης μιας σοβαρής και αξιόπιστης
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προσέγγισης και αντιμετώπισης απέναντι στην αγορά
από την άλλη».
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΟΕΕ προς ΕΦΚΑ: Να

Συλλυπητήρια
Ανακοίνωση της
Κεντρικής Διοίκησης
του ΟΕΕ για το θάνατο

26/2

λυθεί άμεσα το

25/2

πρόβλημα των διπλών
χρεώσεων εισφορών
σε επιχειρηματίες και

του Βαγγέλη

λογιστές

Μιχελινάκη
Συμβουλευτική
καθοδήγηση, κατάρτιση

Παρέμβαση ΟΕΕ για

και πιστοποίηση των

23/2

εργαζομένων του
ιδιωτικού τομέα της
οικονομίας |

10/2

τη χρηματοδότηση
των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων

Ανακοίνωση προσωρινών
αποτελεσμάτων

Το ΟΕΕ συμβάλλει
στον σχεδιασμό της
ανασυγκρότησης
περιοχών που
επλήγησαν από

Πρόεδρος ΟΕΕ: Τα

3/2

τρία σημαντικά
οφέλη από τη

2/2

μείωση του ΕΝΦΙΑ

φυσικές καταστροφές
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