
 
 

Ανακοίνωση του ΟΕΕ για τη Λειτουργία των Γραφείων του 

Στο πλαίσιο της επανέναρξης λειτουργίας των υπηρεσιών μας, σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν 
από την Πολιτεία, η εξυπηρέτηση των πολιτών, μελών του ΟΕΕ και λογιστών – φοροτεχνικών θα γίνεται μόνο με 
χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεφωνικά. Για περιπτώσεις, μόνο για εξαιρετικά επείγοντα 
θέματα, που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλο τρόπο, η εξυπηρέτηση μπορεί να γίνεται με φυσική παρουσία 
κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τους αρμόδιους υπαλλήλους στα τηλέφωνα των Υπηρεσιών μας, στην 
Κεντρική Υπηρεσία και στα Περιφερειακά Τμήματα. Για την προστασία της υγείας των υπαλλήλων μας, αλλά και 
την αναγκαιότητα προστασίας της δημόσιας υγείας, πρέπει κατά την προσέλευση των ενδιαφερομένων να τηρούνται 
τα ατομικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας (χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων ασφαλείας). 

Υιοθετώντας τις νέες τεχνολογίες, εξυπηρετούμε εξ’ αποστάσεως τα μέλη μας, τους λογιστές – φοροτεχνικούς και 
τους πολίτες μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του ΟΕΕ. 

Τα τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπηρεσιών μας σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο είναι 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ στο πεδίο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. 

 

ΟΕΕ: Προτάσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού στην 

ελληνική οικονομία 

 Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μέσω της ειδικής επιστημονικής 
του επιτροπής, εξέδωσε μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις του κορονοϊού στην 
ελληνική οικονομία, σε συνάρτηση και με τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Ταυτόχρονα, παρουσιάζει τις προτάσεις του για την περαιτέρω στήριξη της 
οικονομίας και της αγοράς, χαιρετίζοντας τα πρώτα μέτρα, που ανακοινώθηκαν 
από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Επισυνάπτεται η μελέτη εδώ. 
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https://bit.ly/2UGgpft
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ΟΕΕ: Να παραταθεί έως το τέλος του έτους η προστασία της πρώτης κατοικίας 

 

 Την παράταση έως το τέλος της φετινής χρονιάς του 
καθεστώτος προστασίας της πρώτης κατοικίας, ζητά το Οικονομικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος. 

Σε επιστολή που απέστειλε σήμερα ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, 
Κωνσταντίνος Κόλλιας, προς τους Yπουργούς Οικονομικών, Χρήστο 
Σταϊκούρα, και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνη Γεωργιάδη, 
επισημαίνει ότι η λήξη της ισχύος του καθεστώτος προστασίας της 
πρώτης κατοικίας και της υποβολής αιτήσεων στον Εξωδικαστικό 
Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών των επιχειρήσεων βρίσκει πολλούς 
δανειολήπτες και τις οικογένειές τους σε εξαιρετικά δύσκολη και 

κρίσιμη κατάσταση. 

Δεδομένου ότι, όπως αναφέρει, λόγω της πανδημίας του COVID-19, οι δείκτες της ανεργίας θα ανέβουν, 
επιχειρήσεις θα κλείσουν, πολλοί εργαζόμενοι θα δουν το μισθό τους να μειώνεται, η Κεντρική Διοίκηση του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καλεί την Κυβέρνηση: 

1. Να παρατείνει άμεσα την προστασία της πρώτης κατοικίας και τη λειτουργία του Εξωδικαστικού 
Μηχανισμού τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. 

2. Να επεξεργαστεί άμεσα ένα συνεκτικό πρόγραμμα, που θα αφορά στην αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους 
φυσικών και νομικών προσώπων. 

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος παραμένει στη διάθεση της Κυβέρνησης, για να συνδράμει με την 
τεχνογνωσία του στη διαμόρφωση του πλαισίου αντιμετώπισης του εν λόγω θέματος. 

 

Ενημέρωση επί των έκτακτων νομοθετικών 

μέτρων του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών 

Υποθέσεων – Δείτε το βίντεο 

Το βίντεο από το σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε 
στις 16 Απριλίου 2020, με σκοπό να παρέχει πλήρη ενημέρωση 
επί των νομοθετικών μέτρων του Υπουργείου Εργασίας & 
Κοινωνικών Υποθέσεων για την αντιμετώπιση του Covid -19, 
είναι διαθέσιμο στο κανάλι του ΟΕΕ στο YouTube. Για να το 
παρακολουθήσετε, πατήστε εδώ. 

 
 

   

https://www.youtube.com/watch?v=e0AKbW8mn9M
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Α΄ & Β’ Μέρος απαντήσεων στις ερωτήσεις που έγιναν στο πλαίσιο του 

ενημερωτικού σεμιναρίου, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου 2020, για το 

σύνολο των έκτακτων νομοθετικών μέτρων του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών 

Υποθέσεων 

 
Για να δείτε τις απαντήσεις του Α’ μέρους πατήστε εδώ.  
 
Για να δείτε τις απαντήσεις του Β’ μέρους πατήστε εδώ.  
 

ΟΕΕ: Δέκα προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων εφαρμογής των μέτρων 

στήριξης 

Πακέτο προτάσεων για την ακόμα καλύτερη αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και των 
προβλημάτων, που έχουν προκληθεί σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, κατέθεσε το Οικονομικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος, με επιστολή του προς το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης.  

Στην επιστολή, το ΟΕΕ συγχαίρει την Κυβέρνηση, η οποία αποδέχθηκε τις προτάσεις των ειδικών επιστημόνων και 
έλαβε χωρίς καθυστέρηση δραστικά μέτρα για τον περιορισμό των κρουσμάτων από την εξάπλωση του κορονοϊού. 

Σε ό,τι αφορά, όμως, τα νέα μέτρα, διαπιστώνει ότι έχουν προκληθεί προβλήματα από τις διάσπαρτες και ασαφείς 
– σε πολλές περιπτώσεις – οδηγίες, τις δυσλειτουργίες και την αδυναμία των ηλεκτρονικών συστημάτων (ΕΡΓΑΝΗ) 
να ανταποκριθούν τεχνικά στις απαιτήσεις αυτών, αποτελώντας έτσι ανασταλτικούς παράγοντες στις θετικές 
πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης. 

Για το σκοπό αυτό, το ΟΕΕ, ως ο φορέας των χιλιάδων οικονομολόγων και λογιστών – φοροτεχνικών, του κλάδου 
ο οποίος βρίσκεται στη πρώτη γραμμή για την υλοποίηση και επιτυχία των οικονομικών μέτρων, καταθέτει τις 
προτάσεις που μπορείτε να διαβάσετε εδώ. 

 

Ανακοίνωση για την Ακύρωση των Επαναληπτικών Εκλογών του ΟΕΕ για την 

Ανάδειξη των Μελών της Τοπικής Διοίκησης του ΠΤ Ιονίων Νήσων 

Λόγω της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας από την πανδημία του κορονοϊού και των 
περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπισή της, η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της 
Ελλάδας αποφάσισε την ακύρωση των επαναληπτικών εκλογών για την ανάδειξη των μελών της Τοπικής Διοίκησης 
του 16ουΠΤ Ιονίων Νήσων της 14ης Ιουνίου 2020. 

Η νέα ημερομηνία θα ορισθεί σε επόμενο χρόνο ανάλογα με την εξέλιξη της πορείας της πανδημίας στην Ελλάδα. 

 

   

https://bit.ly/2z0DB0w
https://bit.ly/3bXkxz3
https://bit.ly/3f72Or4
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ΟΕΕ: Πακέτο 16 προτάσεων για τη λειτουργία λογιστικών γραφείων 

 

  Επιστολή με πακέτο 16 προτάσεων για την 
αποτελεσματικότερη και καλύτερη λειτουργία των λογιστών – 
φοροτεχνικών απέστειλε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, στους Υπουργούς Οικονομικών, 
Ανάπτυξης, Εργασίας, στον Υφυπουργό Οικονομικών, και στον 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
 

Στο κείμενο της επιστολής, περιγράφονται οι επιπτώσεις της πανδημίας 
του κορονοϊού σε οικονομία, επιχειρήσεις και εργαζομένους, καθώς και τις δυσκολίες, που αντιμετωπίζουν, ως 
απόρροια αυτών, οι λογιστές – φοροτεχνικοί. Μάλιστα, το ΟΕΕ, ως φορέας των λογιστών – φοροτεχνικών, 
καθημερινά, δέχεται εκκλήσεις για να παρέμβει σε θέματα, που αφορούν στην λειτουργία των γραφείων τους. 
 
Κι αυτό, γιατί οι φοροτεχνικοί, παρά τη χρήση νέων τεχνολογιών στα γραφεία τους, συνεχίζουν σε πολύ μεγάλο 
βαθμό να εξυπηρετούν, σε θέματα φορολογικά, εργατικά, ασφαλιστικά, κ.α., με φυσική παρουσία των πελατών στα 
γραφεία τους. 
 
Δεδομένης και της – έμμεσης πλην σαφούς – συμμετοχής των λογιστών στη βεβαίωση του μεγαλύτερου ποσοστού 
των κρατικών φορολογικών εσόδων, είναι σημαντικό να διασφαλισθεί στο μέγιστο βαθμό η απρόσκοπτη και χωρίς 
συνέπειες συνέχιση της άσκησης του επαγγέλματός τους, με την απαραίτητη λήψη μέτρων για την προστασία της 
υγείας τους. 
 
Περισσότερα εδώ. Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της επιστολής εδώ. 
 

Κοινή επιστολή των επιστημονικών φορέων προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χ. 

Σταϊκούρα, για την υπαγωγή των επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών στο 

μέτρο της μείωσης του μισθώματος επαγγελματικής στέγης 

Οι Πρόεδροι του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, 
της Ολομέλειας των προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδος και του ΔΣΑ, Δημήτρης Βερβεσός, του ΤΕΕ, 
Γεώργιος Στασινός, και του ΙΣΑ, Γεώργιος Πατούλης, με 
σημερινή τους επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. 
Χρήστο Σταϊκούρα, ζητούν την άμεση υπαγωγή των 
επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών στο μέτρο της 
μείωσης του μισθώματος επαγγελματικής στέγης.  

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την επιστολή. 
 

   

https://bit.ly/2wtTRGP
https://bit.ly/2QLUzWI
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Πρόεδρος ΟΕΕ: Μονόδρομος η έκδοση κορονο-ομολόγου 

 

Η κρίση, που βιώνει η παγκόσμια – κατά 
συνέπεια και η ευρωπαϊκή – οικονομία, είναι 
πρωτόγνωρη. 

Η κατακόρυφη μείωση του τζίρου όλων των 
επιχειρήσεων τις οδηγεί σε σημαντική απώλεια 
ρευστότητας έως και σε διακοπή της λειτουργίας τους. 

Αποτέλεσμα; 

Η απώλεια εκατομμυρίων θέσεων εργασίας είναι προ 
των πυλών, αν δεν είναι ήδη σε εξέλιξη. 

Αυτό, που πρέπει να επιδιώξουν οι ηγέτες της Ευρωζώνης, είναι ο περιορισμός της ύφεσης, η οποία προκαλείται 
από τα αναγκαία και αυτονόητα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας. Η Ευρώπη πρέπει να δείξει ότι είναι 
πραγματικά ενωμένη απέναντι σε αυτό που ονομάζεται «αόρατος εχθρός». 

Το πρώτο βήμα έγινε με τη νομισματική και δημοσιονομική χαλάρωση. 

Το δεύτερο βήμα είναι η έκδοση κορονο-ομολόγου. Πρόκειται για κίνηση, που είναι μονόδρομος, δεδομένου ότι 
έχει διπλό όφελος: 

Πρώτον, θα παράσχει στις χώρες – μέλη την απαραίτητη επιπλέον ρευστότητα, τόσο για να αντιμετωπίσουν τις 
βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις του κορονοϊού, όσο και για να είναι έτοιμες οι οικονομίες τους να λειτουργήσουν 
αποτελεσματικά την επόμενη μέρα της κρίσης. 

Δεύτερον, θα στείλει σήμα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης στις αγορές, ώστε οι διαχειριστές να τοποθετήσουν 
κεφάλαια σε αυτή την επένδυση. 

Το πράσινο φως από τη σημερινή Σύνοδο Κορυφής για το ευρω-ομόλογο θα αποτελέσει στην ουσία αμετάκλητη 
απόφαση περιφρούρησης του ευρώ και χρηματοδότησης αναπτυξιακών προγραμμάτων. 
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Πρόεδρος ΟΕΕ για Eurogroup: Εμπιστοσύνη στην Ελλάδα – Ταχύτητα στη λήψη 

αποφάσεων 

Με αφορμή τις αποφάσεις του Eurogroup στις 
16ης Μαρτίου, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη 
δήλωση: 

Το χθεσινό Eurogroup (16/3) επιβεβαίωσε τους φόβους για 
τις μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις εξαιτίας της πανδημίας, 
που έχει εξαπλωθεί σε όλη την Ευρωζώνη. Οι αποφάσεις, 
που πάρθηκαν, έδειξαν ότι οι χώρες της Ευρωζώνης έχουν 
το σθένος και τη βούληση να αντιμετωπίσουν συνολικά 

αυτή την έκτακτη συνθήκη, καθώς και ότι πρέπει να 
λειτουργήσουν αρμονικά και σε πνεύμα αλληλεγγύης. 

Η Ελλάδα, με την ευελιξία, που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, κατά τη χθεσινή σύσκεψη 
κέρδισε: 

1. Τη μη εφαρμογή του στόχου για πρωτογενή πλεονάσματα της τάξεως του 3,5% του ΑΕΠ για το 2020. 

2. Την εξαίρεση των δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και της εξάπλωσής της από τον 
υπολογισμό του νέου δημοσιονομικού στόχου. 

3. Την διευρυμένη εξαίρεση των προσφυγικών δαπανών από τα πρωτογενή πλεονάσματα. 

Αποδείχθηκε, δηλαδή, ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των εταίρων της. Έχοντας, λοιπόν, 
πλήρη δημοσιονομική ελευθερία, είναι υποχρεωμένη να συνεχίσει να επαγρυπνά, με στόχο την οριστικοποίηση των 
επόμενων πακέτων μέτρων, που θα στηρίξουν την οικονομία, το υγειονομικό σύστημα, την απασχόληση και την 
αγορά. Τέλος, θα πρέπει να προβεί στις κατάλληλες κινήσεις με στόχο την ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο 
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. 

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος παραμένει στη διάθεση της Κυβέρνησης, όπως κάνει πάντα, και θα συνεχίσει 
να συμβάλλει με τις προτάσεις και τις μελέτες του στην αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που έχουν 
διαμορφωθεί, καθώς και στην ταχεία επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 

4 ΜΑΪΟΥ 
Ανακοίνωση του ΟΕΕ για τη Λειτουργία των Γραφείων του 

 
Β΄ Μέρος απαντήσεων στις ερωτήσεις που έγιναν στο πλαίσιο του ενημερωτικού σεμιναρίου, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου 2020, για 

το σύνολο των έκτακτων νομοθετικών μέτρων του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 
 

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
ΟΕΕ: Να παραταθεί έως το τέλος του έτους η προστασία της πρώτης κατοικίας 

 
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Α΄ Μέρος απαντήσεων στις ερωτήσεις που έγιναν στο πλαίσιο του ενημερωτικού σεμιναρίου, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου 
2020, για το σύνολο των έκτακτων νομοθετικών μέτρων του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 

 
Ανακοίνωση για την Ακύρωση των Επαναληπτικών Εκλογών του ΟΕΕ για την Ανάδειξη των Μελών της Τοπικής Διοίκησης του ΠΤ 

Ιονίων Νήσων 
 

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
Ενημέρωση επί των έκτακτων νομοθετικών μέτρων του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων – Δείτε το βίντεο 

 
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

ΟΕΕ: Δέκα προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων εφαρμογής των μέτρων στήριξης 
 

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
Κοινή επιστολή των επιστημονικών φορέων προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκούρα, για την υπαγωγή των επιστημόνων – 

ελευθέρων επαγγελματιών στο μέτρο της μείωσης του μισθώματος επαγγελματικής στέγης 
 

26 ΜΑΡΤΙΟΥ 
Πρόεδρος ΟΕΕ: Μονόδρομος η έκδοση κορονο-ομολόγου 

 
19 ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΟΕΕ: Πακέτο 16 προτάσεων για τη λειτουργία λογιστικών γραφείων 
 

17 ΜΑΡΤΙΟΥ 
Πρόεδρος ΟΕΕ για Eurogroup: Εμπιστοσύνη στην Ελλάδα – Ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων 

 
10 ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΟΕΕ: Προτάσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού στην ελληνική οικονομία 
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