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Τεύχος 6 Oκτώβριος  2014 

 

 

To Ο.Ε.Ε στη Δ.Ε.Θ 

 
Με περίπτερο στο χώρο της έκθεσης, αλλά και με την οργάνωση ανοιχτής 

συζήτησης, που στην ουσία άνοιξε το διάλογο για το ελληνικό χρέος, το 

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας έκανε ιδιαίτερα αισθητή την 

παρουσία του στην 79η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 

 

Το περίπτερο συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των επισκεπτών, αλλά και 

άλλων εκθετών, κυρίως νέων οικονομολόγων, που επιχείρησαν να μάθουν 

το τι μέλει γενέσθαι με τις προοπτικές του επαγγέλματός τους, αλλά και για 

τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου και τις παρεμβάσεις του. 

 

Στην εκδήλωση για το χρέος, κορυφαίοι Έλληνες οικονομολόγοι, από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό, κατέθεσαν τις απόψεις τους και τη λύση, την 

οποία προτείνουν για το μείζον πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. 

Διαβάστε εδώ τι είπαν 

 

 

 

 

 

H μείωση του φόρου στο πετρέλαιο είναι μια καλή αρχή για 

την ελάφρυνση των φορολογούμενων 

 
Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητήριου, Κωνσταντίνος Κόλλιας, με 

αφορμή την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, έκανε την 

ακόλουθη δήλωση:  

«H μείωση του φόρου στο πετρέλαιο είναι μια καλή αρχή για την 

ελάφρυνση των φορολογούμενων. Δεν αρκεί όμως. Πρέπει, στο προσχέδιο 

του προϋπολογισμού,  να δούμε γενναίες παρεμβάσεις και στα 

ληξιπρόθεσμα και στην ετήσια εισφορά και σε άλλα φορολογικά βάρη. 

Ακόμα και μονομερώς. Αλλιώς, οι φόροι θα εξακολουθήσουν να 

αποτελούν εμπόδιο στην προσπάθεια επιστροφής της ελληνικής οικονομίας 

στην ανάπτυξη». 

 

 

http://www.oe-e.gr/oe/index.php?option=com_content&view=article&id=998:to-oee-deth&catid=28:deltia-typou&Itemid=311
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Κωνσταντίνος Κόλλιας 

Πρόεδρος του ΟΕΕ 

 

 

 

 

Η ανάπτυξη θα έρθει μέσω της μείωσης φορολογίας και της 

ρύθμισης του χρέους 

Τη σημασία δύο πολύ σημαντικών παραγόντων, που αφορούν στην 

προοπτική επιστροφής της χώρας στην ανάπτυξη, εξήρε ο πρόεδρος του 

Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, μιλώντας 

σε εκδηλώσεις των Περιφερειακών Τμημάτων του Επιμελητηρίου 

Ανατολικής Μακεδονίας με έδρα τις Σέρρες και Κεντροδυτικής 

Μακεδονίας με έδρα τη Βέροια, με θέμα: 

"Είναι δυνατή στην Ελλάδα μια άλλη οικονομική ανάπτυξη;". 

Οι δύο αυτοί παράγοντες είναι η φορολογία και το χρέος. 

Περισσότερα εδώ 

 

 

 

 

 

 

Συγκρότηση Επιτροπής για την επεξεργασία ζητημάτων που 

αφορούν στους  Οικονομολόγους του Δημόσιου Τομέα 
 

H Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σε 

υλοποίηση του Προγραμματισμού Δράσης του για την περίοδο 2014-2016, 

αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής, από μέλη του ΟΕΕ που εργάζονται 

στο δημόσιο τομέα, με σκοπό τη μελέτη και επεξεργασία των ζητημάτων 

που αφορούν στους οικονομολόγους εργαζόμενους στο δημόσιο και την 

κατάθεση προτάσεων του Οικονομικού Επιμελητηρίου προς την πολιτική 

ηγεσία για την επίλυσή τους. 

 

 

  

 

 

Το στοίχημα της Ελλάδας στη μετά μνημονίου εποχή 
 

Τη βαρύτητα, που έχει η επαλήθευση των προβλέψεων για σταδιακή 

αύξηση του ΑΕΠ στα επόμενα χρόνια και η υλοποίηση των 

μεταρρυθμίσεων για την αγορά προϊόντων, το επιχειρηματικό περιβάλλον 

και τη δημόσια διοίκηση, επισήμανε ο πρόεδρος του Οικονομικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, μιλώντας σε συνέδριο 

του περιοδικού Forbes, στο Βουκουρέστι, όπου συμμετείχαν οικονομικοί 

παράγοντες από χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Περισσότερα εδώ 

 

 

 

 

 

 

http://www.oe-e.gr/oe/index.php?option=com_content&view=article&id=985%3Aanaptiksi-meso-forologias&catid=230%3Adeltia-typou-proedroy&Itemid=285&lang=el
http://www.oe-e.gr/oe/index.php?option=com_content&view=article&id=993:kollias-boukourest&catid=230:deltia-typou-proedroy&Itemid=285
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Ενημερωτικό Σεμινάριο 

Φορολογίες Κατοχής Ακινήτων 

(ΦΑΠ, ΕΝΦΙΑ, Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων – Ε9) 

 
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ενημερωτικών 

σεμιναρίων για τις Φορολογίες Κατοχής Ακινήτων, που διοργάνωσε το 

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος στην Αθήνα, από τις 22 μέχρι και τις 25 

Σεπτεμβρίου. 

Εισηγήτρια στο σεμινάριο ήταν η κα Άννα Κόλλια, Προϊσταμένη του 

Τμήματος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.  

Το σεμινάριο για πρώτη φορά μεταδόθηκε ζωντανά από την ιστοσελίδα του 

Ο.Ε.Ε. με τη μέθοδο του live streaming, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό τη 

δυνατότητα σε πάνω από 50.000 ενδιαφερόμενους να έχουν, σε 

πραγματικό χρόνο, πρόσβαση στις εισηγήσεις. 

 

 

Δηλώσεις του Προέδρου του Ο.Ε.Ε Κωνσταντίνου Κόλλια 

με αφορμή την κατάθεση του προσχεδίου του 

προϋπολογισμού 

Σχολιάζοντας το προσχέδιο του προϋπολογισμού, όπως αυτό 

παρουσιάστηκε, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 

Κωνσταντίνος Κόλλιας, δήλωσε: 

«Η σταδιακή ελάφρυνση από φορολογικά βάρη και η μερική 

αποκατάσταση μισθολογικών περικοπών, όπως περιγράφονται στο 

προσχέδιο του προϋπολογισμού, αποτελούν σίγουρα μια καλή αρχή. 

Απαιτείται όμως άμεσα πλήρης και δυναμική αλλαγή του μίγματος 

οικονομικής πολιτικής, με ταυτόχρονη και ταχύτερη εφαρμογή των 

απαραίτητων μεταρρυθμίσεων για την οικονομία και την κοινωνία.» 

περισσότερα εδώ 

 

 

 

 

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του 

Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή και  

του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας 

 
Παρουσία του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελου 

Μεϊμαράκη υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Γραφείου 

Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή και του Οικονομικού 

Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Το Μνημόνιο συνυπέγραψαν, ο Επικεφαλής 

του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή καθηγητής κ. 

Παναγιώτης Λιαργκόβας και ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 

της Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας. 

Περισσότερα εδώ  

 

 

http://www.oe-e.gr/oe/index.php?option=com_content&view=article&id=1006:kollias-proipologismos-2015&catid=230:deltia-typou-proedroy&Itemid=285
http://www.oe-e.gr/oe/index.php?option=com_content&view=article&id=1011%3Amnimonio-voulis-oee&catid=28%3Adeltia-typou&Itemid=45&lang=el
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 
15 Οκτωβρίου 

Συγκρότηση επιτροπής με έργο  

την άμεση αντιμετώπιση των θεμάτων  

που προκύπτουν στις φορολογικές  και 

λογιστικές εργασίες 

13 Οκτωβρίου 

Το Ο.Ε.Ε στις μέρες καριέρας 
09 Οκτωβρίου 

ΟΕΕ : Το νέο ΕΣΠΑ να χρηματοδοτήσει 

οικονομολόγους και λογιστές 

φοροτεχνικούς 

08 Οκτωβρίου 

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ 

του Γραφείου Προϋπολογισμού του 

Κράτους στη Βουλή και του Οικονομικού 

Επιμελητηρίου της Ελλάδας 

07 Οκτωβρίου 

Δηλώσεις του Προέδρου του ΟΕΕ 

Κωνσταντίνου Κόλλια με αφορμή την 

κατάθεση του προσχεδίου του 

προϋπολογισμού 

29 Σεπτεμβρίου 

Ενημερωτικό Σεμινάριο Φορολογίες 

Κατοχής Ακινήτων 

24 Σεπτεμβρίου 

Το στοίχημα της Ελλάδας στη μετά 

μνημονίου εποχή 
22 Σεπτεμβρίου 

Συγκρότηση Επιτροπής για την 

επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν 

στους  Οικονομολόγους του Δημόσιου 

Τομέα 
 

 

ΟΕΕ : Το νέο ΕΣΠΑ να χρηματοδοτήσει οικονομολόγους και 

λογιστές φοροτεχνικούς 
 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αίτημα της διοίκησης του Οικονομικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος για την ένταξη νέων οικονομολόγων, αλλά και 

λογιστών φοροτεχνικών, καθώς και επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται 

στην παροχή οικονομικών υπηρεσιών, στο νέο ΕΣΠΑ, έδειξε ο υπουργός 

Ανάπτυξης, Νίκος Δένδιας. 

Περισσότερα εδώ 

 

 

 

Το Ο.Ε.Ε στις Ημέρες Καριέρας 
 

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, στην προσπάθειά του να 

ανταποκριθεί με τον πλέον ωφέλιμο και καλύτερο τρόπο στις ανάγκες των 

μελών του και ιδιαίτερα στις ανάγκες των νέων οικονομολόγων, 

συμμετείχε στις ημέρες καριέρας, που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο 

«ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ», από τις 10 έως και τις 12 Οκτωβρίου.  

Περισσότερα εδώ 

 

 

Συγκρότηση επιτροπής με έργο  

την άμεση αντιμετώπιση των θεμάτων  

που προκύπτουν στις φορολογικές  και λογιστικές εργασίες 

 
Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, 

αναγνωρίζοντας την ύπαρξη πολλών και δυσεπίλυτων προβλημάτων κατά 

την άσκηση του επαγγέλματος των λογιστών φοροτεχνικών, αποφασίζει 

την συγκρότηση επιτροπής με έργο την άμεση αντιμετώπιση των θεμάτων 

που προκύπτουν στις φορολογικές  και λογιστικές εργασίες τους. Τα μέλη 

της επιτροπής είναι λογιστές φοροτεχνικοί με μεγάλη εμπειρία και 

εξειδίκευση στο επάγγελμα και η επικοινωνία μαζί τους είναι δυνατή στο 

e-mail: nsof@oe-e.gr   

 

 

http://www.oe-e.gr/oe/index.php?option=com_content&view=article&id=1019:cariera&catid=28:deltia-typou&Itemid=45oe-e.gr/oe/
http://www.oe-e.gr/oe/index.php?option=com_content&view=article&id=1018:dindias-oee-espa&catid=230:deltia-typou-proedroy&Itemid=285
http://www.oe-e.gr/oe/index.php?option=com_content&view=article&id=1018:dindias-oee-espa&catid=230:deltia-typou-proedroy&Itemid=285
http://www.oe-e.gr/oe/index.php?option=com_content&view=article&id=1018:dindias-oee-espa&catid=230:deltia-typou-proedroy&Itemid=285
http://www.oe-e.gr/oe/index.php?option=com_content&view=article&id=1011%3Amnimonio-voulis-oee&catid=28%3Adeltia-typou&Itemid=45&lang=el
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16 Σεπτεμβρίου 

Η ανάπτυξη θα έρθει μέσω της φορολογίας 

και του χρέους 

10 Σεπτεμβρίου 

Oι λύσεις για το χρέος στο δρόμο της 

εξόδου από το μνημόνιο 

09 Σεπτεμβρίου 

To Ο.Ε.Ε στη Δ.Ε.Θ 

08 Σεπτεμβρίου 

H μείωση του φόρου στο πετρέλαιο είναι 

μια καλή αρχή για την ελάφρυνση των 

φορολογούμενων 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:  

Οικονομικό Επιμελητήριο 

 της Ελλάδος 
Μητροπόλεως 12-14 Αθήνα, 10563 

Τηλ.2105202252, 2105203922 

Email: press@oe-e.gr, site:www.oe-e.gr 
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