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ΟΕΕ: Πάνω από 33.000 προϊόντα ατομικής προστασίας συγκέντρωσε η εθελοντική δράση 
 
 

 

Μεγάλη επιτυχία είχε η ημέρα εθελοντικής δράσης, που διοργάνωσε το Οικονομικό Επιμελητήριο 

Ελλάδος, με δράσεις σε όλη τη χώρα, την Παρασκευή, 3 Ιουλίου. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν εθελοντικές 

αιμοδοσίες σε συνεργασία με νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, ενώ συγκεντρώθηκαν προϊόντα ατομικής προστασίας, 

από πολίτες, φορείς και επιχειρήσεις, για το Γενικό Φιλόπτωχο 

Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και τις κατά τόπους 

Μητροπόλεις. 

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, δήλωσε:  

«Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος απέδειξε, για ακόμα μια 

φορά, ότι πάνω από τους αριθμούς, υπάρχει πάντα ο άνθρωπος. Η 

δράση, που οργανώσαμε, εντάσσεται στο πλαίσιο της έντονης 

δραστηριότητάς μας στην κατεύθυνση της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους πολίτες και 

τις επιχειρήσεις, που συμμετείχαν ενεργά σε αυτή τη δράση, τις 

διοικήσεις των νοσοκομείων, την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις 

Μητροπόλεις, καθώς και τον ΕΟΔΥ, χωρίς τη βοήθεια των οποίων 

δεν θα ήταν εφικτή η πραγματοποίηση αυτής της δράσης».  
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ΟΕΕ: Παράδοση Προϊόντων Ατομικής Προστασίας στο Γενικό Φιλόπτωχο της Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών 

Την ευχή να μην έχουμε ένα νέο κύκλο 

πανδημίας, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και 

παγκοσμίως, εξέφρασε ο Πρόεδρος του Οικονομικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, 

προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, 

Ιερώνυμο, κατά την παράδοση των προϊόντων 

ατομικής προστασίας προς το Γενικό Φιλόπτωχο 

Ταμείο της Αρχιεπισκοπής. 

Πρόκειται για το υλικό, που συλλέχθηκε εθελοντικά 

κατά την ημέρα εθελοντικής δράσης, που διοργάνωσε 

το ΟΕΕ σε όλη την Ελλάδα, την Παρασκευή, 3 

Ιουλίου. 

Ο κ. Ιερώνυμος ευχαρίστησε τον κ. Κόλλια για τη συμπαράσταση, σε δύο κατευθύνσεις: «Και στον πρώτο τομέα, 

που είναι η συμπαράσταση σε άπορους ανθρώπους, οι οποίοι ζητούν οικονομική συμπαράσταση για την 

αποκατάσταση των προβλημάτων τους, αλλά και στο άλλο πρόβλημα, που αντιμετωπίζουμε δυστυχώς, της 

προμήθειας αντικειμένων, τα οποία μας βοηθούν να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες της αρρώστιας του 

κορονοϊού. 

Τα ιδρύματά μας εκείνα, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν το υλικό αυτό, που μας φέρατε, αναφέρονται σε παιδιά, 

από τη μικρή μέχρι τη μεγαλύτερη ηλικία, που έχουν προβλήματα νοητικής καθυστέρησης, και άλλα ελαττώματα 

στη ζωή τους, είτε κινησιακά, είτε πνευματικά, σε ανθρώπους ανήμπορους, κατάκοιτους, σε νηπιαγωγεία και 

σχολεία. Επομένως, έχουμε μια πολύ μεγάλη βοήθεια από τη δική σας συμπαράσταση. 

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσπάθειά σας και θα ήθελα να τελειώσω με την ευχή να μην τα 

χρειαστούμε. Να τα έχουμε στην άκρη, ώστε να μη χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουμε». 

Από την πλευρά του, ο κ. Κόλλιας δήλωσε ότι «ως Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, είμαστε πολύ υπερήφανοι 

για αυτή τη συνεργασία, που έχουμε, και προσπαθούμε να βρίσκουμε τρόπους, ώστε αυτή να μην είναι μόνο στα 

χαρτιά, αλλά να μετουσιώνεται σε συγκεκριμένες πράξεις. 

Βλέποντας, λοιπόν, όλη αυτή την περίοδο το θέμα της πανδημίας και το πώς πρέπει να προστατευθούν οι 

άνθρωποι και κυρίως όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να έχουν αντισηπτικά, μάσκες, γάντια και όλο 

αυτό το υλικό ατομικής προστασίας, και διακρίνοντας και την ανάγκη στα νοσοκομεία της χώρας να γίνει 

συλλογή από αίμα, γιατί πολλοί συνάνθρωποί μας δεν είχαν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στα νοσοκομεία και να 

δίνουν αίμα, αποφασίσαμε να διοργανώσουμε αυτή την ημέρα εθελοντικής δράσης. Καταφέραμε, λοιπόν, να 

συλλέξουμε πάνω από 120 φιάλες αίματος για τα νοσοκομεία της χώρας, και για το Γενικό Φιλόπτωχο της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πάνω από 30.000 μάσκες, πάνω από 3.000 αντισηπτικά και πάνω από 4.000 γάντια. Γι’ 

αυτό και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, που τα παραδίδουμε σήμερα στο Φιλόπτωχο για τα ιδρύματά σας. 

Θα κλείσω με την ευχή να μην έχουμε νέο κύκλο πανδημίας, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως». 
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Οικονομικά Χρονικά 168 
 
 

 

 

Τους τελευταίους μήνες η Ελλάδα, όπως και όλος ο πλανήτης ζουν σε ρυθμούς κορωνοϊού. Η πανδημία 

του κορωνοϊού έχει ανατρέψει τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, τις συναλλαγές μας. 

Η οικονομία βρίσκεται σε τροχιά βαθιάς ύφεσης ενώ η αγορά, οι επιχειρήσεις, ο τουρισμός, οι εργαζόμενοι και οι 

επαγγελματίες αγωνιούν για την επόμενη ημέρα. 

Μια από τις προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα, όταν θα έχει απομακρυνθεί οριστικά ο 

εφιάλτης του κορωνοϊού, είναι η 4η βιομηχανική επανάσταση η οποία θα αλλάξει τον τρόπο που ζούμε και 

εργαζόμαστε. 

Η νέα βιομηχανική επανάσταση είναι ευκαιρία, πρόκληση ή απειλή; 

Τα «Οικονομικά Χρονικά» επιχειρούν να απαντήσουν στο ερώτημα αυτό μέσα από τα άρθρα που φιλοξενούνται 

στο νέο τεύχος. Ένα τεύχος το οποίο η συντακτική επιτροπή είχε ετοιμάσει λίγο πριν την επέλαση του κορωνοϊού, 

αλλά λόγω του lockdown «πάγωσε» η έκδοσή του. 

Στην επόμενη ημέρα η 4η βιομηχανική επανάσταση αναμένεται να φέρει μεγάλες προκλήσεις, αλλά και μεγάλες 

ευκαιρίες για την οικονομία και τις επιχειρήσεις και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια επιτυχημένη 

μετάβαση της οικονομίας στην εποχή της ψηφιακής και της τεχνολογικής επανάστασης. 

Για να διαβάσετε το τεύχος, πατήστε εδώ. 

 

 

 

   

https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΟικονομικαΧρονικα_168_WEB.pdf
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Πρόεδρος ΟΕΕ: Ιστορική συμφωνία – Εθνική ευκαιρία 
 

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού 

Επιμελητηρίου της Ελλάδας, Κωνσταντίνος 

Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Αναμφισβήτητα ιστορική χαρακτηρίζεται 

η συμφωνία της 20
ης

 Ιουλίου, στην οποία 

κατέληξαν οι ηγέτες των 27 κρατών – 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο 

επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης και το 

Ταμείο Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 1,824 

τρισ. ευρώ. 

Πρόκειται για συμφωνία, η οποία σε κάθε 

περίπτωση θα συμβάλει στο μέγιστο δυνατό βαθμό στην άμβλυνση της κοινωνικοοικονομικής ζημιάς από την 

υγειονομική κρίση, αλλά και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των οικονομιών. 

Στην ουσία, οι αρχηγοί των κρατών – μελών κατάφεραν, μετά από διαπραγματεύσεις και συμβιβασμούς, να 

προτάξουν το δημόσιο συμφέρον και την αλληλεγγύη των πολιτών τους. 

Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, η ελληνική κυβέρνηση απέσπασε ένα συνολικό πακέτο, που μπορεί να ξεπεράσει τα 

70 δισ. ευρώ σε βάθος επταετίας. 

Από αυτά, κάτι παραπάνω από 32 δισ. ευρώ (19,5 δισ. ευρώ επιχορηγήσεις και 12,5 δισ. ευρώ δάνεια), θα 

εκταμιευθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

Η ταχύτατη, ορθολογική και εμπροσθοβαρής εκταμίευση των κονδυλίων, αλλά και η κατάθεση ενός 

ολοκληρωμένου σχεδίου με ταχείς διαδικασίες απορροφητικότητας, πάνω σε ένα νέο δομημένο παραγωγικό 

μοντέλο, αποτελεί μονόδρομο για την ελληνική οικονομία. 

Διότι τώρα, μέσα σε αυτή την πρωτοφανή κρίση, δίνεται στην ελληνική κυβέρνηση η ευκαιρία υλοποίησης μιας 

μεταρρυθμιστικής και επενδυτικής ατζέντας, καταθέτοντας ένα κοστολογημένο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης με 

εμβληματικές πρωτοβουλίες. 

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας θα είναι όπως πάντα αρωγός, με τις προτάσεις και μελέτες του, στην 

προσπάθεια ανασύνταξης της ελληνικής οικονομίας». 
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Πρόεδρος ΟΕΕ: Να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα για αιτήσεις στον Εξωδικαστικό 

Την επαναλειτουργία έστω για δύο μήνες της πλατφόρμας για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον 

Εξωδικαστικό Μηχανισμό ζητά, με επιστολή του προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και τον 

Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 

Κωνσταντίνος Κόλλιας. 

Με την επιστολή, ο κ. Κόλλιας υπενθυμίζει ότι το ΟΕΕ είχε διατυπώσει ανάλογο αίτημα και στις 29 Απριλίου, 

ενόψει τότε της λήξης της προθεσμίας στις 30 του ίδιου μήνα. 

Επισημαίνει ότι, πολλές επιχειρήσεις, που είχαν ξεκινήσει τις διαδικασίες υπαγωγής στον μηχανισμό, δεν 

μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους, λόγω προβλημάτων και δυσχερειών από τα περιοριστικά μέτρα για 

την πανδημία. 

«Δυστυχώς, δεν υπήρξε καμία ελαστικότητα, έστω στους οφειλέτες εκείνους που είχαν ενεργή αίτηση υπό 

επεξεργασία και δεν δόθηκε καμία παράταση, κάποιου εύλογου διαστήματος για αυτές τις περιπτώσεις. Δεν 

υπήρξε καμία πρόβλεψη και για αυτούς, που είχαν καταθέσει αίτηση έως την προβλεπόμενη ημερομηνία, 30 

Απριλίου 2020, και δεν έγινε δεκτή από το σύστημα, για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους», αναφέρεται 

στην επιστολή. 

Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η επαναλειτουργία της πλατφόρμας έστω για δύο μήνες, ώστε να 

ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία. 

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της επιστολής εδώ. 

ΟΕΕ: Καταδικάζουμε την άνανδρη επίθεση στη ΔΟΥ Κοζάνης 

Η άνανδρη επίθεση εναντίον υπαλλήλων της ΔΟΥ Κοζάνης, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη 

κατάσταση, είναι απόλυτα καταδικαστέα. 

Στεκόμαστε δίπλα στο σύνολο των συναδέλφων μας στην Κοζάνη και στις οικογένειες των νοσηλευομένων. 

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας δηλώνει απερίφραστα ότι είναι και θα είναι 

απέναντι σε οποιαδήποτε έκφραση βίας εναντίον λειτουργών του Δημοσίου. 

Το περιστατικό αυτό ανοίγει τη συζήτηση για την ενίσχυση των μέτρων φύλαξης και ασφάλειας των ΔΟΥ και των 

δημοσίων υπηρεσιών, που έχουν συναλλαγές με το κοινό. 

Είμαστε στη διάθεση της Πολιτείας για να συμβάλλουμε με τις προτάσεις μας. 

 

 

   

https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2020/07/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97-%CE%9F%CE%95%CE%95-27-07-2020.pdf
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ΟΕΕ: Προτάσεις για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαναφορά οικονομικών 
μαθημάτων 

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη 

Κεραμέως, δεσμεύθηκε ότι θα δει με καλή διάθεση και πάντα σε 

συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τις 

προτάσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αναφορικά με 

τις ώρες των οικονομικών μαθημάτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα 

διδασκαλίας στο σχολείο. 

Οι εκπρόσωποι των οικονομολόγων ζήτησαν:  

 Την εισαγωγή του μαθήματος «Αρχές Οικονομίας», ως 

μαθήματος Γενικής Παιδείας, που οι μαθητές θα διδαχθούν πριν επιλέξουν προσανατολισμό σπουδών στη 

Γ΄ τάξη, δηλαδή στην Α΄ ή στην Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου. 

 Το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» να ενταχθεί ως διδασκόμενο και ενδοσχολικά εξεταζόμενο 

για τους μαθητές του Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου. 

Πάγια θέση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αποτελεί η μέγιστη δυνατή ενίσχυση των οικονομικών 

μαθημάτων και σπουδών στο πρόγραμμα διδασκαλίας, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας 

στους μαθητές και κατανόησης της λειτουργίας της αγοράς. 

Επίσης, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος έθεσε το μείζον θέμα της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων 

για τίτλους τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, δεδομένου ότι το ισχύον πλαίσιο είναι αποσπασματικό και ασαφές και 

χρήζει αλλαγών. 

Στην κατεύθυνση αυτή, πρότεινε την υιοθέτηση ενός ξεχωριστού νομοθετήματος, που θα ρυθμίζει συνολικά και 

συστηματικά τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων για τίτλους τυπικής 

ανώτατης εκπαίδευσης, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, τα αρμόδια προς τούτο 

όργανα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων και τις δυνατότητες και υποχρεώσεις των σχετικών 

επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων.  
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Πρόεδρος ΟΕΕ: Σε σωστή αναπτυξιακή κατεύθυνση το φορολογικό νομοσχέδιο 

Στη σωστή αναπτυξιακή κατεύθυνση 

κινούνται οι φορολογικές παρεμβάσεις, που 

εντάσσονται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο του 

Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό ανέφερε ο 

Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, 

Κωνσταντίνος Κόλλιας, κατά την ομιλία του στην 

αρμόδια επιτροπή της Βουλής. 

Όπως είπε ο κ. Κόλλιας, το ΟΕΕ τοποθετείται 

συνολικά θετικά και, συγκεκριμένα: 

Είναι σημαντικό το κίνητρο της σταθερής ετήσιας 

φορολόγησης 7% για όλα τα εισοδήματα για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων από 

συντάξεις εκτός Ελλάδος, εφόσον μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. 

Είναι θετική η αλλαγή του φορολογικού πλαισίου για τη δωρεάν διάθεση μετοχών, και πολύ σωστή η προϋπόθεση 

ότι οι μετοχές αυτές θα μπορούν να μεταβιβάζονται στον δικαιούχο 24 μήνες μετά την απόκτησή τους. 

Περισσότερα εδώ. 

Πρόεδρος ΟΕΕ: Σε θετική κατεύθυνση το νομοσχέδιο του Υπ. Ανάπτυξης για 
επενδύσεις 

Σε θετική κατεύθυνση κινούνται οι διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τίτλο, 

«Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του 

παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση 

θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, 

την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις». 

Αυτό ανέφερε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, κατά την ομιλία 

του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, την Παρασκευή, 17 Ιουλίου. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Κόλλιας ανέφερε ότι: «Είναι αναγκαία η εξ’ αποστάσεως – με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων 

– διενέργεια των γενικών συνελεύσεων των ανωνύμων εταιρειών, δεδομένου ότι η υιοθέτηση των 

τηλεδιασκέψεων αποτελεί πλέον μια αναγκαιότητα. 

Η απλοποίηση της ίδρυσης Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Επιχειρήσεων (ΙΚΕ), με τη δυνατότητα να συστήνονται 

ηλεκτρονικά, με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο, 

συμβάλει στη μείωση του χρόνου και στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, για τη σύσταση αυτής της μορφής 

επιχειρήσεων, η οποία θεωρείται και η πλέον ευέλικτη μορφή. Για να καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία και να 

εξυπηρετούνται οι επιχειρήσεις, προτείνεται η ηλεκτρονική σύσταση εταιρειών με τις απαραίτητες διασυνδέσεις 

με άλλα ειδικά και δημόσια μητρώα, αρχεία και βιβλία που τηρούνται». Περισσότερα εδώ. 

   

https://bit.ly/3jMyJze
https://bit.ly/2P3LSpi
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Παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις έως 28 Αυγούστου (Τροπολογία) 

Την παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 29 

Σεπτεμβρίου με ανάλογη προσαρμογή πληρωμής της πρώτης δόσης και διατήρηση της έκπτωσης για εφάπαξ 

καταβολή του φόρου πρότεινε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με επιστολή του Προέδρου του, 

Κωνσταντίνου Κόλλια, στον Υπουργό και Υφυπουργό Οικονομικών και στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων. Η παράταση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη και αναγκαία, δεδομένου ότι οι λογιστές – 

φοροτεχνικοί εργάζονται πέραν των ανθρώπινων ορίων, για ν’ ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους. 

Περισσότερα εδώ. 

Βρείτε το πλήρες κείμενο της επιστολής εδώ. 

Στην Τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται ότι, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού 

έτους 2019 των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του ν.4172/2013 των 

οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 28η Αυγούστου 

2020. 

Στο τέλος του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (Α' 167) προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής: 

«46. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και 

των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του παρόντος Κώδικα των οποίων το φορολογικό 

έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 28η Αυγούστου 2020. 

Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες 

μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 

μηνός Αυγούστου 2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη η μέρα των έξι (6) 

επόμενων μηνών. 

Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 

καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την 31η Αυγούστου 2020, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών 

συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση δύο τοις εκατό (2%).» 

Μπορείτε να διαβάσετε την τροπολογία εδώ. 

 

 

 

 

 

   

https://bit.ly/3f6M01V
https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2020/07/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97-%CE%9F%CE%95%CE%95.pdf
https://bit.ly/3fgUQdA
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

27 ΙΟΥΛΙΟΥ 

Πρόεδρος ΟΕΕ: Να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα για αιτήσεις στον Εξωδικαστικό 

 

22 ΙΟΥΛΙΟΥ 

Πρόεδρος ΟΕΕ: Σε σωστή αναπτυξιακή κατεύθυνση το φορολογικό νομοσχέδιο 

21 ΙΟΥΛΙΟΥ 

Πρόεδρος ΟΕΕ: Ιστορική συμφωνία – Εθνική ευκαιρία 

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 

Πρόεδρος ΟΕΕ: Σε θετική κατεύθυνση το νομοσχέδιο του Υπ. Ανάπτυξης για επενδύσεις 

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 

ΟΕΕ: Να ανακοινωθεί άμεσα παράταση για τις δηλώσεις έως τις 29 Σεπτεμβρίου 

ΟΕΕ: Καταδικάζουμε την άνανδρη επίθεση στη ΔΟΥ Κοζάνης 

16 ΙΟΥΛΙΟΥ 

ΟΕΕ: Παράδοση Προϊόντων Ατομικής Προστασίας στο Γενικό Φιλόπτωχο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

 

9 ΙΟΥΛΙΟΥ 

ΟΕΕ: Προτάσεις για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαναφορά οικονομικών μαθημάτων 

8 ΙΟΥΛΙΟΥ 

Οικονομικά Χρονικά 168 

 

7 ΙΟΥΛΙΟΥ 

ΟΕΕ: Πάνω από 33.000 προϊόντα ατομικής προστασίας συγκέντρωσε η εθελοντική δράση 

 

 

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/32ZZY3p
https://bit.ly/3hLaPCy
https://bit.ly/30XkNcY
https://bit.ly/3hJBgZe
https://bit.ly/39xfXHv
https://bit.ly/2D7btLr
https://bit.ly/30gPcCF
https://bit.ly/2Ooq3jV
https://bit.ly/2OoqkDt
https://bit.ly/38Vsrbo
mailto:press@oe-e.gr
https://bit.ly/2JwCsjO
https://bit.ly/2pqOc0z
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http://www.oe-e.gr/
https://www.facebook.com/oikoneegr/
https://twitter.com/oikonomiko_epim
https://www.youtube.com/user/oikonee

