
 

OEE DigiTalks 2020 – 2021 

Ταμείο Ανάκαμψης: Αξιοποίηση κονδυλίων & νέο παραγωγικό μοντέλο 

 

Η συζήτηση θα μεταδοθεί ζωντανά (με τη διαδικασία του Live Streaming) από το κανάλι του ΟΕΕ στο YouTube 

(https://www.youtube.com/user/oikonee) και  μέσω της σελίδας του ΟΕΕ στο Facebook 

(https://www.facebook.com/oikoneegr). 
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Ανακοίνωση για τη Λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας λόγω των Μέτρων Διασποράς του 
Κορωνοϊού 

 

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για τα μέτρα και τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο του 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, η εξυπηρέτηση του κοινού από την Κεντρική Υπηρεσία του 

Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για το χρονικό διάστημα από 24/9/2020 έως 4/10/2020, θα γίνεται 

ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού καθημερινά από τις 9:00 π.μ. έως τις 4:00 μ.μ.. Οι πολίτες για την εξυπηρέτησή τους, 

μπορούν να κανονίζουν τα ραντεβού, μετά από επικοινωνία τους στα παρακάτω τηλέφωνα ή διευθύνσεις 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

1. Τμήμα Οργάνωσης Μελών & Λογιστών – Φοροτεχνικών: τηλ. 2132141825 ή hdmitrwo@oe-e.gr. 

2. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών – Συνδρομές Μελών: τηλ. 2132141844 ή 2132141845 ή syndromes@oe-

e.gr. 

Για λόγους προστασίας της υγείας, τόσο των εξυπηρετούμενων πολιτών όσο και των υπαλλήλων της υπηρεσίας, οι 

πολίτες που προσέρχονται σε προγραμματισμένο ραντεβού, θα πρέπει υποχρεωτικά να φορούν μάσκα, που θα 

έχουν προμηθευτεί οι ίδιοι, καθώς και να τηρούν τη συνιστώμενη, από τις υγειονομικές αρχές, ελάχιστη απόσταση 

του 1,5 μέτρου. 

Για την εγγραφή νέων μελών και για τη χορήγηση της άδειας Β’ Τάξης στους λογιστές, ισχύουν οι διαδικασίες που 

περιγράφονται στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ (πατήστε εδώ για την εγγραφή νέων μελών και εδώ για τη Β’ Τάξη). 

Για επικοινωνία με τις Υπηρεσίες μας ισχύουν τα τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που είναι 

αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ (πατήστε εδώ). 

ΟΕΕ: Άμεση παράταση όλων των προθεσμιών που λήγουν τέλος Σεπτέμβρη 

Η λήξη πολλών προθεσμιών στο τέλος Σεπτεμβρίου (αδήλωτα τετραγωνικά, πρόγραμμα «Γέφυρα», 

κ.λπ.), καθώς και το μαζικό ενδιαφέρον των ιδιοκτητών ακινήτων για να ενημερωθούν για το ποσό του ΕΝΦΙΑ 

που πρέπει να πληρώσουν, οδήγησε στην ταυτόχρονη είσοδο εκατοντάδων χιλιάδων χρηστών στο 

σύστημα TAXIS. 

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος έγινε δέκτης έντονων και δίκαιων διαμαρτυριών λογιστών – φοροτεχνικών 

και φορολογουμένων σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος. Το θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση της 

Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ και προχώρησε σε παρέμβαση προς τα εμπλεκόμενα Υπουργεία.  

 

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώσε παράταση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων που έληγαν στις 30 

Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2020, καθώς και παράταση ενός μήνα για το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ». 

Επίσης, πήρε αριθμό ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εργασίας για παράταση στην καταβολή των 

ασφαλιστικών εισφορών μηνός Μαρτίου, για τον Απρίλιο του 2021.  
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Πρόεδρος ΟΕΕ: Διπλό το όφελος από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός – 
Απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση 

 

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της 

Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη 

δήλωση: 

«Τα μέτρα, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος 

Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη, έχουν διπλό όφελος για 

τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις. 

Τόσο γιατί πρόκειται για μέτρα ούτως ή άλλως αναγκαία 

για να ελαφρύνουν τα φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη 

και να τονώσουν περαιτέρω την αγορά, όσο και γιατί 

έρχονται σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, που περνάει η οικονομία λόγω της πανδημίας και κατά την οποία 

απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη στήριξη. 

Η σημασία τους λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερη διάσταση, δεδομένων των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων, που 

έχει δημιουργήσει ο κορωνοϊός. 

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζομένους και επιχειρήσεις αλλά και η επιδότηση 100.000 νέων 

θέσεων εργασίας, δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για αύξηση της απασχόλησης, όπου αυτό είναι εφικτό, και σε 

συνδυασμό με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, έστω και για ένα χρόνο σε πρώτη φάση, αυξάνουν το 

διαθέσιμο εισόδημα μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών. 

Ο νέος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής, όπως και η θεσμοθέτηση του μέτρου των υπεραποσβέσεων σε 

ύψος 200% για ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου, για την επόμενη τριετία, αποτελούν 

απαραίτητα συστατικά για την ταχύτερη ώθηση της οικονομίας. Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να βρίσκεται σε 

διαρκή επαγρύπνηση και με τις άμεσες ενέργειές της, να δίνει ανάσες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις». 
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Προκήρυξη Εκλογών στο 16ο Π.Τ. 
 

 

Η Κεντρική Διοίκηση (Κ.Δ.) του Οικονομικού Επιμελητηρίου της 

Ελλάδας, έχοντας υπόψη: 

Α. τις διατάξεις: 

 του Ν. 1100/80, όπως ισχύει, 

 του Π.Δ. 225/86, όπως ισχύει, 

Β. την απόφαση της Ν/16/15-9-2020 Συνεδρίασης της Κ.Δ., 

προκηρύσσει επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Τοπικής Διοίκησης (Τ.Δ.) του 

Περιφερειακού Τμήματος (Π.Τ.) Ιονίων Νήσων του Ο.Ε.Ε. 

1. Οι εκλογές θα διενεργηθούν την Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2020 από 08:00 μέχρι 18:00. 

2. α) Δικαίωμα ψήφου για τις εκλογές των μελών της ΤΔ του ΠΤ Ιονίων Νήσων έχουν τα μέλη του ΟΕΕ που 

κατοικούν στις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Ζακύνθου και Λευκάδας που 

θα εκπληρώσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του 

έτους 2019 καθώς και όσοι εγγραφούν στο ΟΕΕ μέχρι την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020. 

β) Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τις εκλογές των μελών της ΤΔ του ΠΤ Ιονίων Νήσων 

έχουν τα μέλη του ΟΕΕ που κατοικούν στις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, 

Ζακύνθου και Λευκάδας που θα εκπληρώσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της 

ετήσιας συνδρομής του έτους 2019 καθώς και όσοι εγγραφούν στο ΟΕΕ μέχρι τη Δευτέρα, 26 

Οκτωβρίου 2020. 

γ) Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα υποβληθούν στην Κ.Δ. του ΟΕΕ μέχρι τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020 

και ώρα 20.00 και πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από απόδειξη πληρωμής ή κατάθεσης του 

ατομικού παράβολου υποψηφιότητας, το οποίο ορίζεται σε δύο (2) ευρώ. 

3. Τα μέλη του ΟΕΕ που έχουν δηλώσει ότι διαμένουν μόνιμα στην Ιθάκη, στους Παξούς και Αντίπαξους θα 

ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα είτε με αλληλογραφία, είτε αυτοπροσώπως σε Ειδικό Εκλογικό 

Τμήμα στην Αθήνα ή σε εκλογικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας όπου ανήκει διοικητικά το νησί 

τους. 

4. Τα εκλογικά τμήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Ζακύνθου και 

Λευκάδας, τα μέλη που θα πρέπει να ψηφίσουν σε καθένα από αυτά, ο χώρος όπου θα λειτουργήσουν 

καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα γνωστοποιηθούν με ειδική ανακοίνωση της Κ.Δ.. 

5. Τα αποτελέσματα των εκλογών θα δημοσιευθούν στις εφημερίδες: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ και επιπλέον σε μια ημερήσια εφημερίδα των Περιφερειακών Ενοτήτων που περιλαμβάνει το 

ΠΤ Ιονίων Νήσων. 
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Τηλεδιάσκεψη με θέμα: Επιδότηση δανείων με υποθήκη 1ης κατοικίας των πληγέντων από 
την παγκόσμια υγειονομική κρίση του Covid-19, Ν. 4714/2020 

 

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, στο πλαίσιο ενημέρωσης για το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ, 

διοργάνωσε τηλεδιάσκεψη με θέμα: 

Επιδότηση δανείων με υποθήκη 1
ης

 κατοικίας των πληγέντων από την παγκόσμια υγειονομική κρίση του 

Covid-19, Ν. 4714/2020 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ) 

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 18:30 – 20:30, με εισηγητή τον κ. 

Φώτη Κουρμούση, Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών. 

Χαιρετισμό απηύθυναν οι: 

 Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών, 

 Χρήστος Τριαντόπουλος, Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής. 

Προλόγισε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας. 

   



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ      

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ | 

6 

 

Πρόεδρος ΟΕΕ: Να παραταθεί έως 31/10 η προθεσμία για τις Γενικές Συνελεύσεις των Α.Ε. 
 

Την παράταση, έως το τέλος Οκτωβρίου, της 

προθεσμίας πραγματοποίησης της ετήσιας γενικής 

συνέλευσης για την έγκριση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων των ανώνυμων εταιρειών και την αντίστοιχη 

μετάθεση της προθεσμίας δημοσίευσης των καταστάσεων 

αυτών στο ΓΕΜΗ, ζητά, με επιστολή του προς την ηγεσία 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο Πρόεδρος του Οικονομικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας. 

Το ΟΕΕ προτείνει, ειδικά για φέτος, να μεταφερθεί η 

προθεσμία της πραγματοποίησης της ετήσιας γενικής 

συνέλευσης των ανώνυμων εταιρειών για την έγκριση των 

ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μέχρι τις 31/10/2020 και η ανάρτηση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων στο ΓΕΜΗ μέχρι 20/11/2020. 

Για να δείτε την επιστολή του Προέδρου του ΟΕΕ, πατήστε εδώ. 

 

Επιστολή Προέδρου του ΟΕΕ προς τον Υπουργό Εσωτερικών 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την επιστολή του Προέδρου του ΟΕΕ, κ. Κωνσταντίνου Κόλλια, προς τον 

Υπουργό Εσωτερικών, κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης 

τετραγωνικών μέτρων ακινήτων». 
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Πρόσκληση Συμμετοχής για τα Βραβεία Ελλήνων Εφευρετών 
 

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας προκηρύσσουν 

τον 4ο Διαγωνισμό Απονομής Βραβείων σε διακεκριμένες εφευρέσεις, οι οποίες συνέβαλλαν ή μπορούν να 

συμβάλλουν στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας (Νόμος 1733/1987 άρθρο 20, και 

ΚΥΑ14113/ΕΦΑ/3850/13.01.2003). 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων σύστησε Επιτροπή Αξιολόγησης Εφευρέσεων, η οποία 

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής. 

Τα Βραβεία θα απονεμηθούν σε τρεις κατηγορίες εφευρετών, οι οποίοι πραγματοποίησαν την εφεύρεση: 

1. Στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος για λογαριασμό Πανεπιστημίου ή Ερευνητικού Κέντρου. 

2. Ως εργαζόμενοι σε Μικρομεσαία Επιχείρηση. 

3. Ως ανεξάρτητα φυσικά πρόσωπα. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής, πατήστε εδώ. 

   

http://www.obi.gr/el/news/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1/
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

 

ΟΕΕ: Άμεση παράταση όλων των προθεσμιών που λήγουν τέλος Σεπτέμβρη 

 

28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

 

OEE DigiTalks 2020 - 2021 | Ταμείο Ανάκαμψης: Αξιοποίηση κονδυλίων & νέο παραγωγικό μοντέλο 

 

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

 

Ανακοίνωση για τη Λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας λόγω των Μέτρων Διασποράς του Κορωνοϊού 

17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

 

Προκήρυξη Εκλογών στο 16ο Π.Τ. 

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

 

Πρόεδρος ΟΕΕ: Διπλό το όφελος από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός – Απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση 

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

 

Τηλεδιάσκεψη με θέμα: Επιδότηση δανείων με υποθήκη 1ης κατοικίας των πληγέντων από την παγκόσμια υγειονομική κρίση του Covid-19, 

Ν. 4714/2020 

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

 

Πρόσκληση Συμμετοχής για τα Βραβεία Ελλήνων Εφευρετών 

27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

 

Πρόεδρος ΟΕΕ: Να παραταθεί έως 31/10 η προθεσμία για τις Γενικές Συνελεύσεις των Α.Ε. 

26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

 

Επιστολή Προέδρου του ΟΕΕ προς τον Υπουργό Εσωτερικών 
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