
 
 

ΟΕΕ: Παρουσίαση μελέτης για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνική οικονομία και 
προτάσεις για την επόμενη μέρα 

 

 

Το πλήρες φάσμα των επιπτώσεων της κρίσης στην οικονομία αλλά και προτάσεις για την επόμενη μέρα, 

καλύπτει η μελέτη της επιστημονικής επιτροπής του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με τίτλο, «Οι επιπτώσεις 
της υγειονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία και προτάσεις για την επόμενη μέρα», που παρουσιάστηκε την 
Τρίτη, 26 Μαΐου σε διαδικτυακή συνέντευξη τύπου. 
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Η Επιστημονική Επιτροπή του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος θέλοντας να συμβάλει εποικοδομητικά στο δημόσιο 
διάλογο κατέθεσε την παρούσα μελέτη, εστιάζοντας στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τη μελέτη, 
χρειάζεται άμεση αντίδραση έτσι ώστε η κρίση της πανδημίας να μη μετατραπεί σε μακροχρόνια ύφεση και το 
κυριότερο για την Ελλάδα να μη μετατραπεί σε κρίση χρέους. 

Τη συγγραφική ομάδα της μελέτης αποτελούσαν οι κάτωθι:  

Μέργος Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γάτσιος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κάπρος Παντελής, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Η/Υ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Λαγός Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Νεκτάριος Μιλτιάδης, Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής και 
Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Χιόνης Διονύσης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης , Χλέτσος Μιχάλης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών 
Σπουδών, Πανεπιστημίου Πειραιώς, Χριστοδουλάκης Νίκος, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Καινούργιος Δημήτρης, Αν. Καθηγητής Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών & Διευθυντής Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ), 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παντουβάκης Άγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος 
Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Δότσης Γιώργος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ροδόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος ΔΣ της 
Ελληνικής Εταιρείας Logistics, Σαββάκης Γεώργιος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών και ΚΕΜΕΧ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Τη μελέτη παρουσίασαν, σε διαδικτυακή συνέντευξη τύπου την Τρίτη 26 Μαΐου, τα μέλη της Επιστημονικής 
Επιτροπής του ΟΕΕ, οι καθηγητές Νίκος Χριστοδουλάκης και Δημήτρης Λαγός, ενώ εισαγωγική τοποθέτηση 
πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας και συντόνισε ο δημοσιογράφος, Νεκτάριος Νώτης. 

Για να διαβάσετε τη μελέτη πατήστε εδώ. 

Για να παρακολουθήσετε τη διαδικτυακή συνέντευξη στο κανάλι του ΟΕΕ στο YouTube πατήστε εδώ. 

 

 

 

 

 

 

   

https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2020/05/oee-26-5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=naPxaZwYwfQ
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Πρόεδρος ΟΕΕ: Τι θα κρίνει την επιτυχία των μέτρων στήριξης της οικονομίας 

 

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος 
Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

Η Κυβέρνηση πέτυχε απόλυτα στο υγειονομικό 
σκέλος της κρίσης. Και αυτό αναγνωρίζεται 
διεθνώς. 

Το μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειας πλέον 
αφορά στην αντιμετώπιση της οικονομικής 
κρίσης. 

Το νέο πακέτο μέτρων, που ανακοινώθηκε χθες, έχει 
ως στόχο να άρει την αβεβαιότητα των πολιτών και των αγορών για το μέλλον της οικονομίας και να την επαναφέρει 
στην ανάπτυξη. 

Κινείται αναμφισβήτητα προς τη σωστή κατεύθυνση, θα πρέπει όμως να επικαιροποιείται διαρκώς, με βάση την 
πορεία της οικονομίας και της αγοράς κάθε μήνα. 

Το ζητούμενο, πλέον, είναι αφενός η αποτροπή δημιουργίας νέων επιδοματούχων ανέργων και η στήριξη της 
εργασίας και αφετέρου η αφομοίωση των μέτρων στήριξης από τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, ανάλογα 
και με την εξέλιξη της άρσης των περιοριστικών μέτρων, τόσο εντός, όσο και εκτός συνόρων. 

Τα αντανακλαστικά της Κυβέρνησης θα δοκιμαστούν πιθανότατα ξανά. Η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να βρίσκεται 
σε συνεχή επαγρύπνηση αφού σίγουρα στην πορεία θα χρειαστούν και άλλες πρόσθετες παρεμβάσεις για την 
αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς κρίσης. 
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ΟΕΕ: Απαιτούνται παρεμβάσεις και αλλαγές για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 

Επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομικών, 
Χρήστο Σταϊκούρα, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι 
Γεωργιάδη, και Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, απέστειλε ο 
Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 
Κωνσταντίνος Κόλλιας, με την οποία ζητά δραστικές 
παρεμβάσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία 
ένταξης των επιχειρήσεων στο καθεστώς της επιστρεπτέας 
προκαταβολής. 

Αναλυτικότερα, το ΟΕΕ προτείνει: 

Να μεταφερθεί η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στην 
πλατφόρμα μέχρι την 30η Μαΐου 2020, καθώς σε πέντε ημέρες είναι ουσιαστικά αδύνατη η καταχώρηση των 
στοιχείων των επιχειρήσεων και επιπλέον έχουν εντοπισθεί αρκετά λάθη στη λειτουργία της εφαρμογής. 

Με την απόρριψη της αίτησης, το σύστημα να εμφανίζει τους λόγους απόρριψης ή να υπάρχει επισήμανση στο 
σχετικό πεδίο, στο οποίο δεν πληροί την προϋπόθεση η επιχείρηση και να της δίνεται η δυνατότητα άμεσης 
διόρθωσης των λαθών. 

Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων, να συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ή τα ακαθάριστα 
έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. 

Τα ποσά των ενισχύσεων «ήσσονος σημασίας» να αντληθούν από το «Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 
Ενισχύσεων» και να ελεγχθούν από τις αρμόδιες αρχές. 

Από τη διατήρηση των θέσεων εργασίας να εξαιρεθούν οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι 
αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, μαθητείας, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου, των οποίων η 
σύμβαση εργασίας λήγει μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Επίσης, κρίνεται απαραίτητο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, στο πλαίσιο και της καλής συνεργασίας 
που έχει με τα αρμόδια υπουργεία, η Πολιτεία να μεριμνήσει και να δώσει λύση στα προβλήματα, που έχουν 
δημιουργηθεί από την καταχώρηση των στοιχείων τόσο στο ΕΡΓΑΝΗ όσο και στο TAXIS, για τους εργαζόμενους, 
τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. 

Μετά από εντοπισμό λαθών, κατά την καταχώρηση στοιχείων στις πλατφόρμες του ΕΡΓΑΝΗ και του TAXIS, που 
είχαν ως συνέπεια να μην λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, να ανοίξουν οι 
εφαρμογές, μέχρι την 30η Μαΐου 2020, για να προβούν οι λογιστές – φοροτεχνικοί στις απαιτούμενες διορθώσεις. 

Τέλος, θα πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε η δυνατότητα να γίνουν διορθώσεις στην πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ, για την 
πραγματική ημερομηνία αναστολής, καθώς ακόμη λαμβάνει την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και υπολογίζει 
το 45ημερο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και όχι βάσει της πραγματικής ημερομηνίας αναστολής. 

Για να διαβάσετε την επιστολή, πατήστε εδώ. 

   

https://bit.ly/2zweWSj
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Ανακοίνωση ΟΕΕ για την παράταση της προθεσμίας υποβολής της 
ηλεκτρονικής αίτησης των επιστημόνων για την καταβολή της οικονομικής 

ενίσχυσης των 600€ 

Στο αίτημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που 
τέθηκε σε κοινή επιστολή τους προς τον Υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, και τη Γενική Γραμματέα του 
Υπουργείου,  Άννα Στρατινάκη, για παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση 
– αποζημίωση ειδικού σκοπού των 600€ των επιστημόνων, ανταποκρίθηκε θετικά το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και ορίζεται ως νέα προθεσμία η Παρασκευή 15 Μαΐου 2020. 

Μετά από πρόσθετη παρέμβαση του ΟΕΕ, στους δικαιούχους εντάχθηκαν και όλοι οι ασκούντες το επάγγελμα του 
οικονομολόγου με την συμμετοχή τους ως εταίροι σε νομικά πρόσωπα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 
70.22. 

Για τους οικονομολόγους και τους λογιστές – φοροτεχνικούς, οι οποίοι από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα 
είναι στην πρώτη γραμμή για την υποστήριξη των οικονομικών μέτρων που έχει εξαγγείλει η Πολιτεία, το 
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος θεωρεί αυτονόητη και θα κινηθεί θεσμικά προς την κατεύθυνση αυτή και την 
χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800€ για τον μήνα Μάιο, όπως ακριβώς είχε εξαγγελθεί από την 
Κυβέρνηση. 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 

26 ΜΑΪΟΥ 
 

ΟΕΕ: Παρουσίαση μελέτης για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνική οικονομία και προτάσεις για την επόμενη μέρα 

21 ΜΑΪΟΥ 
 

Πρόεδρος ΟΕΕ: Τι θα κρίνει την επιτυχία των μέτρων στήριξης της οικονομίας 

13 ΜΑΪΟΥ 
 

ΟΕΕ: Απαιτούνται παρεμβάσεις και αλλαγές για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 

8 ΜΑΪΟΥ 
 

Ανακοίνωση ΟΕΕ για την παράταση της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης των επιστημόνων για την καταβολή της 
οικονομικής ενίσχυσης των 600€ 

6 ΜΑΪΟΥ 
 

ΟΕΕ – ΤΕΕ: Να παραταθεί έως τις 15/05 η προθεσμία για τις αιτήσεις των 600€  

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

Μητροπόλεως 12-14 Αθήνα, 
ΤΚ 10563 

Τηλ: 2132141867 
Φαξ: 2132141874 

                    Email: press@oe-e.gr 
 
 
 
       Κεντρική Υπηρεσία   
         
Περιφερειακά Τμήματα 
 
 

                

   

https://bit.ly/3eiU3sA
https://bit.ly/2XrwYNw
https://bit.ly/3c5dq71
https://bit.ly/3c3oIsn
https://bit.ly/3c3oIsn
https://bit.ly/2AZQRnc
mailto:press@oe-e.gr
https://bit.ly/2JwCsjO
https://bit.ly/2pqOc0z
http://www.oe-e.gr/
https://www.facebook.com/oikoneegr/
https://twitter.com/oikonomiko_epim
https://www.youtube.com/user/oikonee

