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Το ΟΕΕ ακόμα πιο ψηλά!

Την περίοδο που η ελληνική οικονομία
παλεύει να ανακάμψει από τη
μεγαλύτερη παρατεταμένη οικονομική
κρίση στην σύγχρονη ελληνική ιστορία,
ο Φορέας μας οφείλει να είναι πιο
δυνατός από ποτέ! Την τελευταία
τριετία, το ΟΕΕ ύψωσε τη φωνή του για
τα δικαιώματα των οικονομολόγων και
δικαιώθηκε περίτρανα. Σε αυτή τη
φάση, που η ελληνική οικονομία
ανακάμπτει και η αισιοδοξία έχει
επανέλθει, ο Φορέας μας χρειάζεται
εκπροσώπηση από μία παράταξη που
να γνωρίζει πώς να διεκδικεί και να
επιτυγχάνει τους στόχους του προς
όφελος των μελών του και της
ελληνικής οικονομίας.
Στις 15 Δεκεμβρίου βάζουμε τον
πήχη πιο ψηλά, ώστε να φτάσει το
ΟΕΕ ακόμα πιο ψηλά!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΕ

Το ΟΕΕ ακόμα πιο ψηλά!

ΠΕΤΥΧΑΜΕ υψηλούς στόχους προς όφελος όλων των
μελών μας και των λογιστών - φοροτεχνικών
Ψήφιση του αιτήματος του
ΟΕΕ, οι λογιστές φοροτεχνικοί Α' τάξης να
συνυπογράφουν βεβαίωση
υλοποίησης επένδυσης που
έχει ενταχθεί σε
αναπτυξιακό νόμο

Δικαίωση όλων των
επιστημόνων με την
αντισυνταγματικότητα
του Νόμου Κατρούγκαλου
μετά από προσφυγή του
ΟΕΕ στο ΣτΕ

Εξασφάλιση Ευρωπαϊκών
κονδυλίων για την έγκριση
της νέας διαδραστικής
πλατφόρμας για την άμεση
ενημέρωση & υποστήριξη
όλων των μελών του ΟΕΕ

Εξασφάλιση
χρηματοδότησης για την
παροχή κατάρτισης
εσωτερικών ελεγκτών
& διαχειριστών
αφερεγγυότητας

Καθιέρωση της υπογραφής
χρηματοοικονομικών
καταστάσεων των Α.Ε. από
Πιστοποιημένους λογιστές
- φοροτεχνικούς Α' Τάξης

Παροχή πλήρους
επιστημονικής
υποστήριξης για τον
Εξωδικαστικό Μηχανισμό
Ρύθμισης Οφειλών & το
Νόμο Κατσέλη

Θεσμοθέτηση του ΟΕΕ ως
αρμόδια αρχή για την
αναγνώριση των
επαγγελματικών
προσόντων των αποφοίτων
των κολλεγίων

Μείωση του ορίου Ακαθ. Εσόδων
των επιχειρήσεων από €100.000
σε €50.000 για την υποχρέωση
υπογραφής φορ. δηλώσεων
από λογιστή - φοροτεχνικό,
με επαγγελματική ταυτότητα
από το ΟΕΕ

Διατήρηση και
ενίσχυση των
μαθημάτων
οικονομικής παιδείας
στο Λύκειο

ΠΡΟΤΕΙΝΑΜΕ λύσεις για να επιστρέψει η ελληνική οικονομία
σε βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης

Για την επίλυση του
προβλήματος των
κόκκινων δανείων

Για ένα βιώσιμο
ασφαλιστικό σύστημα
που δε θα "δημεύει" το
εισόδημα των
ελευθέρων
επαγγελματιών

Για την εισαγωγή
ενός νέου
συστήματος
φορολογίας με βάση
το καθαρό εισόδημα
για όλους (έσοδα
μείον έξοδα)

Το ΟΕΕ ακόμα πιο ψηλά!

ΔΥΝΑΜΩΣΑΜΕ την παρουσία του ΟΕΕ στη Βουλή των Ελλήνων

Προτάσεις για τη
φορολογία

Προτάσεις για
πρόσθετα οικονομικά
κίνητρα στις
ενεργειακές κοινότητες

Προτάσεις για το
πολυνομοσχέδιο
φορολογικών διατάξεων
του Υπ. Οικονομικών

Πρόταση για τη
μείωση των
ασφαλιστικών
εισφορών

Παρέμβαση του ΟΕΕ για
την κύρωση της
σύμβασης για το
Εμπορευματικό Κέντρο
στο Θριάσιο

Προτάσεις για το
Νομοσχέδιο των
Α.Ε.

Παρέμβαση του ΟΕΕ
για το πολυνομοσχέδιο
για τη «ρύθμιση
οφειλών προς τους
φορείς κοινωνικής
ασφάλισης, τη
φορολογική διοίκηση
και τους ΟΤΑ»

Παρεμβάσεις για το σχέδιο
νόμου «Εταιρικοί
μετασχηματισμοί και
εναρμόνιση νομοθετικού
πλαισίου με τις διατάξεις της
οδηγίας 2014/55/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 για την έκδοση
ηλεκτρονικών τιμολογίων στο
πλαίσιο δημοσίων
συμβάσεων»

Ψήφιση πρότασης του
ΟΕΕ με βάση την οποία
δεν απαιτείται η έκδοση
απόφασης της
εγκατάστασης από την
αρμόδια εποπτική αρχή
για υποκαταστήματα
εταιρειών κρατών μελών της Ε.Ε.

ΕΝΙΣΧΥΣΑΜΕ το επιστημονικό έργο του ΟΕΕ
Έρευνα του ΟΕΕ σε συνεργασία με
το Χρηματιστήριο Αθηνών, με
θέμα «Το Χρηματιστήριο ως
κινητήριος μοχλός νέων
χρηματοδοτήσεων»

Θέσεις του Οικονομικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδας
για τον Κρατικό Προϋπολογισμό

Μελέτη ΟΕΕ: «Αναπτυξιακές επιδράσεις
των επενδύσεων στην ευρυζωνικότητα,
η περίπτωση της Ελληνικής Οικονομίας,
μετά την αύξηση της ταχύτητας του
δείκτη πρόσβασης στο διαδίκτυο»

Έρευνα του ΟΕΕ για τη
χρηματοδότηση των
επιχειρήσεων

Το ΟΕΕ ακόμα πιο ψηλά!

ΥΨΩΣΑΜΕ τη φωνή του ΟΕΕ με παρεμβάσεις για την οικονομία

Επιστολές

Παρεμβάσεις

για την παράταση των προθεσμιών
υποβολής στοιχείων στο μητρώο
Πραγματικών Δικαιούχων
προς την ΑΑΔΕ για την υποβολή
φορολογικών δηλώσεων από
νομίμους εκπροσώπους
επιχειρήσεων
για τη μη κατάργηση του μειωμένου
ΦΠΑ στα νησιά

Προτάσεις
για τον ακατάσχετο λογαριασμό
για την αναβάθμιση του Εργάνη
για την εφαρμογή των
ηλεκτρονικών βιβλίων

για το θέμα των τίτλων κτήσης
για τα προβλήματα κατά την
εκκαθάριση των φορολογικών
δηλώσεων
για τον αναπτυξιακό νόμο και τις
δημόσιες συμβάσεις
για το φορολογικό πιστοποιητικό
για τον ΕΦΚΑ μαζί με το ΤΕΕ και το
Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών
για την παράταση της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
για την υπαγωγή στη ρύθμιση των 120
δόσεων

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΑΜΕ νέες συνεργασίες με σημαντικούς φορείς

Χρηματιστήριο
Αθηνών

Περιφέρεια
Αττικής

Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών
Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου
Θράκης

Ιερά
Αρχιεπισκοπή
Αθηνών

Τμήμα
Πληροφορικής
Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου

Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας &
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Ελληνικό
Ινστιτούτο
Πολιτιστικής
Διπλωματίας

Το ΟΕΕ ακόμα πιο ψηλά!

ΟΡΓΑΝΩΣΑΜΕ εκδηλώσεις, συνέδρια, σεμινάρια για τα μέλη μας, την
αναβάθμιση του επαγγέλματος και την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας

Συνέδρια

Ημερίδες

2ο Διεθνές Συνέδριο - «Η ελληνική οικονομία μετά το κλείσιμο του
τρίτου προγράμματος»
3ο Διεθνές Συνέδριο - «Η Ελληνική οικονομία: Επενδύσεις,
χρηματοπιστωτικό σύστημα και έξοδος στις αγορές»
Σε συνεργασία με τον ΟΠΕΜΕΔ με θέμα: «Διαμεσολάβηση και
πραγματική Οικονομία»
Σε συνεργασία με τη Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, το
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης & το Διεθνές
Πανεπιστήμιο Ελλάδος, με θέμα: «Μετεγκατάσταση ελληνικών
επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες χαμηλού κόστους και
ευνοϊκότερου φορολογικού καθεστώτος - Δημιουργία συνθηκών
αθέμιτου ανταγωνισμού - Ο ρόλος του Υπ. Οικονομικών και της
ΑΑΔΕ»

Παρουσιάσεις

Mελέτης του ΟΕΕ για την Ευρυζωνικότητα
Βιβλίου Θ. Λιανού «Η πολιτική οικονομία του Ησιόδου: έργα και
ημέρες»

Εκδηλώσεις

Για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2018
Για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2019

Σεμινάρια

Για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών για τους
ελεύθερους επαγγελματίες

Debate

Mε θέμα «Λύση για το Χρέος και Προοπτική Ανάπτυξης»

ΠΡΟΣΦΕΡΑΜΕ βελτιωμένες υπηρεσίες και νέα προνόμια για τα μέλη μας

Δημιουργία
& συντήρηση
ιστοσελίδας
εντελώς
δωρεάν

Αγορά
λογισμικού
σε προνομιακές
τιμές

Ασφάλιση
επαγγελματικής
ευθύνης σε
προνομιακές
τιμές

Προμήθεια &
εγκατάσταση
μηχανημάτων
υποδοχής
πιστωτικών καρτών
(POS) με
ευνοϊκότερους όρους

Το ΟΕΕ ακόμα πιο ψηλά!

Δ Δημιουργήσαμε!
Διεκδικήσαμε!
Δικαιωθήκαμε!
στις 15 Δεκεμβρίου βάζουμε τον πήχη ακόμα πιο ψηλά!

ΔΗ.ΚΙ.Ο.
www.dhkio.gr
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