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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από δημόσια 
πρόσκλησή της, ανέθεσε την πραγματοποίηση της 
μελέτης για τις μακροοικονομικές επιπτώσεις  και τη 
δημοσιονομική πολιτική των ελληνικών μνημονίων σε 
2 Διεθνείς Οργανισμούς, το NIESR (National Institute 
of Economic and Social Research) και το CEPS 
(Centre for European Policy Studies). 

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, 
ανταποκρινόμενο στο θεσμικό του ρόλο ως 
συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας στα θέματα της 
οικονομίας και προσπαθώντας να συνεισφέρει στον 
δημόσιο διάλογο, διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση 
για την παρουσίαση της εν λόγω μελέτης με τίτλο, 

“The macroeconomic and fiscal path in Greece 
during the economic adjustment programmes: 
2010-2018”. 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σε διαδικτυακή 
συζήτηση από τους αρμόδιους ερευνητές του CEPS 
και του NIESR, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.  
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Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι: 
  
Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, 
Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών, 
Ευκλείδης Τσακαλώτος, πρώην Υπουργός Οικονομικών,  
Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης & πρώην Υπουργός Οικονομικών. 
 
Τη μελέτη παρουσίασαν οι: 
 
Cinzia Alcidi, Director of Research CEPS, 
Corrado Macchiarelli, Principal Economist NIESR, 
Cyrille Lenoel, Senior Economist NIESR. 
 
Το 2ο Digitalk του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος συντόνισε ο δημοσιογράφος, Παύλος Τσίμας και 
προλόγισε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας. 
 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης στο 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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Τα 13 βασικά συμπεράσματα της έκθεσης για τα μνημόνια 

 

 Το κόστος 

προσαρμογής της ελληνικής 
οικονομίας κατά τη διάρκεια 
των τριών μνημονίων, τα 
αποτελέσματα των τριών 
προγραμμάτων, και οι 
επιπτώσεις στις δημόσιες 
επενδύσεις είναι εκ των 
βασικών θεμάτων, τα οποία 
περιλαμβάνονται στη μελέτη 
των διεθνών οργανισμών 
CEPS και NIESR, που 
εκπονήθηκε μετά από 
ανάθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και παρουσιάστηκε 

για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
στο πλαίσιο διαδικτυακής εκδήλωσης, την οποία διοργάνωσε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ).  

Τα κυριότερα συμπεράσματα της μελέτης είναι τα εξής:  

• Το κόστος της προσαρμογής όσον αφορά στην απώλεια του ΑΕΠ και άλλα οικονομικά στοιχεία, όπως η 
ανεργία, ήταν πολύ υψηλότερα από το αναμενόμενο.  

• Η μείωση των δημοσίων επενδύσεων αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερη και πιο επίμονη από ό,τι είχε 
προγραμματιστεί. Οι δημόσιες επενδύσεις μειώθηκαν κατά περίπου 2% του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2010 - 
2011. Οι δημόσιες επενδύσεις ενδεχομένως χρησίμευαν ως μεταβλητή προσαρμογής για τη ταχύτερη 
βελτίωση του δημοσιονομικού ισοζυγίου, καθώς η Κυβέρνηση αντιμετώπισε πολιτική πίεση για να 
αποτρέψει την άσκοπη μείωση του επιπέδου της δημόσιας κατανάλωσης.  

• Ήταν οικονομικά αδόκιμο να μειωθούν οι δημόσιες επενδύσεις, δεδομένου του αντίκτυπου, που είχαν στη 
μακροπρόθεσμη ευημερία της χώρας.  

• Ένα μεγάλο μέρος της πτώσης του ΑΕΠ και της ταυτόχρονης αύξησης του λόγου χρέους προς το ΑΕΠ 
μπορεί να εξηγηθεί από την απώλεια εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Χρειάστηκαν περίπου δέκα 
χρόνια για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να επιστρέψουν στα επίπεδα εμπιστοσύνης που 
παρατηρήθηκαν πριν από το πρώτο πρόγραμμα.  

• Διάφορες παρεμβάσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση των προσδοκιών προς μια πιο ευνοϊκή 
ισορροπία. Το ένα είναι μια παλιότερη χρονικά αναδιάρθρωση του χρέους. Άλλο μέτρο, είναι μια 
προγενέστερη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για να ηρεμήσει τις αγορές υποσχόμενη να 
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«κάνει ό,τι χρειάζεται» και να διασφαλίσει ότι η επιβίωση του ευρώ δεν ήταν υπό αμφισβήτηση. Θα ήταν 
επίσης χρήσιμο να υπήρχε ένα πιο ενωμένο μέτωπο μεταξύ ελληνικών και ευρωπαϊκών θεσμών, ότι το σχέδιο 
για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας του χρέους θα εφαρμοζόταν πλήρως και χωρίς καθυστερήσεις.  

• Κοιτάζοντας την αγορά εργασίας, η ονομαστική αύξηση των μισθών προσαρμόστηκε σταθερά στις 
οικονομικές επιδόσεις, ιδίως από το 2010, ως επακόλουθο των διαπραγματεύσεων του προγράμματος. Τα 
αποτελέσματα της εκτίμησης δείχνουν ότι η ελληνική προσαρμογή των μισθών τείνει να συμπεριφέρεται 
διαφορετικά από την αντίδραση του μέσου μισθού σε άλλα προγράμματα προσαρμογής, που εφαρμόστηκαν 
μετά το 2010.  

• Τα αποτελέσματα χρωματίζουν μια μικτή εικόνα που απαιτεί μια βαθύτερη μελέτη της ελληνικής εμπειρίας. 
Ενώ στα τρία προγράμματα η πρόοδος ήταν άνιση, τα αποτελέσματα αυτής της άσκησης προτείνουν ότι σε 
μακροοικονομικό επίπεδο επιτεύχθηκαν τόσο οι δημοσιονομικές προσαρμογές όσο και οι προσαρμογές στην 
αγορά εργασίας. Αυτό, ωστόσο, προήλθε με υψηλό κοινωνικό κόστος και εις βάρος ορισμένων βασικών 
τομέων, όπως οι δημόσιες επενδύσεις, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την εμπιστοσύνη και τη μακροπρόθεσμη 
δυναμική της οικονομίας. Υποθέτουμε ότι εάν οι διεθνείς και οι τοπικές αρχές ενεργούσαν με συντονισμένο 
τρόπο νωρίτερα, ορισμένες από τις μακροοικονομικές δαπάνες θα είχαν αποφευχθεί. 

• Το ΔΝΤ και η ΕΕ αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς οργανισμούς, οι οποίοι είχαν ουσιαστικά διαφορετικά 
μερίδια στην ελληνική κρίση. Αυτό επηρέασε τους όρους χρηματοδότησης και την απόφαση παροχής 
πρόσθετης χρηματοοικονομικής στήριξης, όπου και τα δύο είχαν αντίκτυπο στη βιωσιμότητα του χρέους.  

• Ο πρωταρχικός στόχος των προγραμμάτων μετακινήθηκε από την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της 
αγοράς, στο πρώτο πρόγραμμα, στη σαφή βιωσιμότητα του χρέους και στη βιώσιμη πρόσβαση στην αγορά 
στα ακόλουθα δύο.  

• Το πρώτο πρόγραμμα δεν κατάφερε να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της αγοράς. Ο σύντομος χρονικός 
ορίζοντας και η εμπροσθοβαρής προσαρμογή δεν είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του χρέους και η 
αξιοπιστία δεν αποκαταστάθηκε. Το δεύτερο πρόγραμμα εκτροχιάστηκε σε μεγάλο βαθμό από εσωτερικές 
πολιτικές εκδηλώσεις. Μόνο μετά το τρίτο πρόγραμμα αποκαταστάθηκε η πρόσβαση στην αγορά για την 
Ελλάδα, με αποδεκτά επιτόκια. Στην πράξη, το ελληνικό χρέος ήταν, και εξακολουθεί να είναι, σε μεγάλο 
βαθμό στα χέρια των επίσημων δανειστών, οι οποίοι εφαρμόζουν πολύ ευνοϊκούς όρους, τόσο ως προς τη 
διάρκεια όσο και προς τα επιτόκια.  

• Η ελληνική Κυβέρνηση θα έπρεπε να πιέσει να προηγηθεί ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του χρέους με τη 
συμμετοχή του δημόσιου τομέα πριν από το PSI. Βέβαια, τη δεδομένη χρονική στιγμή οι ευρωπαίοι εταίροι 
μας ήταν απολύτως αρνητικοί σε ένα τέτοιο σενάριο.  

• Συνολικά, οι αλλαγές στους όρους δανεισμού από τον EFSF και τον ESM είχαν θετικό αντίκτυπο στο 
έλλειμμα και στη βιωσιμότητα του χρέους, διευκολύνοντας την επιστροφή στις αγορές.  

• Τέλος, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ήταν μία σταθερά στα τρία προγράμματα. Η αξιολόγηση της 
εφαρμογής και των επιπτώσεων των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων βασίζεται σε αποδείξεις 
καθυστερήσεων και έλλειψης πολιτικής και δημόσιας υποστήριξης.  
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Τα αποτελέσματα της μελέτης σχολίασαν, σε συζήτηση, που ακολούθησε και συντόνισε ο δημοσιογράφος, Παύλος 
Τσίμας, οι: 

Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, πρώην Υπουργός Οικονομικών:  
«Η διάρκεια και η ένταση της ελληνικής κρίσης μπορούν να αποδοθούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
ελληνικών προγραμμάτων προσαρμογής. Σχετικά με τη διαχείριση των προγραμμάτων και τις εκταμιεύσεις των 
δόσεων, υπήρξε η εμπλοκή πολλών μερών στις διαπραγματεύσεις, με συχνά αντικρουόμενα συμφέροντα και 
πολιτικές σκοπιμότητες. Μια σημαντική διαφοροποίηση των ελληνικών προγραμμάτων προσαρμογής σε σχέση με 
αντίστοιχα προγράμματα άλλων χωρών είναι οι αιρεσιμότητες που συνδέονταν με τις εκταμιεύσεις των δόσεων. Σε 
αντίθεση με άλλες χώρες, οι αιρεσιμότητες των ελληνικών προγραμμάτων αυξάνονταν συνεχώς και γίνονταν ολοένα 
και πιο λεπτομερείς, συχνά με πολύ περιορισμένο χρονικό ορίζοντα υλοποίησης, υπερεκτιμώντας την ικανότητα της 
δημόσιας διοίκησης. Από δε την πλευρά των πιστωτών, κυριάρχησαν συχνά οι εσφαλμένες εκτιμήσεις, οι εμμονές 
και η καχυποψία και υπήρχε έντονη η διάθεση μικροδιαχείρισης των προαπαιτούμενων δράσεων. Η δημοσιονομική 
προσαρμογή ήταν πρωτοφανής σε μέγεθος και ταχύτητα. Οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές αποδείχθηκαν 
υψηλότεροι από ότι είχε αρχικά προβλεφθεί από τους διεθνείς οργανισμούς, επιδεινώνοντας την ύφεση. Η χρονική 
σειρά με την οποία υλοποιήθηκαν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είχε ως αποτέλεσμα οι πραγματικές αποδοχές να 
μειωθούν περισσότερο από ότι είχε αρχικά σχεδιαστεί και να επιδεινωθεί η ύφεση. Η λογική των αναγκαίων 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τα μακροπρόθεσμα οφέλη τους δεν εξηγήθηκαν επαρκώς και με λεπτομέρεια 
στους πολίτες, ώστε να διαμορφωθούν ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες. Το πρόβλημα των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), απόρροια κυρίως της ύφεσης, αποδείχθηκε εξαιρετικά δυσεπίλυτο. Εκ των 
υστέρων, αν είχε υπάρξει δυναμικότερη αντίδραση τα πρώτα χρόνια της κρίσης, αν δηλαδή οι αναγκαίες νομοθετικές 
αλλαγές είχαν εφαρμοστεί πολύ νωρίτερα και είχε θεσπιστεί μια συστημική λύση με τη μορφή μιας εταιρίας  
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διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού (bad bank) που θα αναλάμβανε την κεντρική διαχείριση των ΜΕΔ, όπως είχε 
γίνει σε άλλα κράτη - μέλη, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα θα ήταν πιο περιορισμένο. Στην 
καθυστέρηση της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο και οι πολιτικές συνθήκες 
και αντιπαραθέσεις σε επίπεδο ζώνης του ευρώ». 
 

 
 
Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών: 
«Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι στο 2ο Πρόγραμμα, το 2012, διορθώθηκαν πολλά 
από τα λάθη και τις καθυστερήσεις του 1ου Μνημονίου. Λάθη που είχαν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη από την 
αναμενόμενη ύφεση, απόκλιση από τους στόχους, σημαντικές αστοχίες στην αποτελεσματικότητα των μέτρων, και 
πλήγμα στην αξιοπιστία της χώρας, αλλά και του εγχειρήματος. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, τα λάθη δεν 
προήλθαν μόνο από την ελληνική πλευρά, αλλά και από την πλευρά των δανειστών. «Όπως τονίζεται και στη 
μελέτη, υπάρχει πλέον μια γενική συναίνεση, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των θεσμών, ότι ο χρόνος, 
η ποιότητα, η διάρκεια και η ισορροπία της προσαρμογής, καθώς και οι στόχοι των προγραμμάτων, δεν ήταν 
απολύτως κατάλληλοι. Όμως, κατά τη διάρκεια του 2ου Προγράμματος επιμηκύνθηκε η περίοδος προσαρμογής, 
τροποποιήθηκε το μείγμα της δημοσιονομικής πολιτικής, μειώθηκε σημαντικά το ύψος και βελτιώθηκε το "προφίλ" 
του χρέους, αποπληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών του Δημοσίου, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές 
διαρθρωτικές αλλαγές και ενισχύθηκε η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και υλοποιήθηκαν μειώσεις 
φορολογικών συντελεστών, παρά τις αντιρρήσεις των δανειστών.  
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Η ιδιοκτησία του Προγράμματος είναι σημαντική για την επιτυχία του. Κανένα πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής 
δεν είναι άκαμπτο και ανελαστικό (...). Η δημοσιονομική πειθαρχία, αν και αναγκαία, δεν είναι από μόνη της ικανή 
για την έξοδο από την κρίση (...). Οι σωστοί δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές και το κατάλληλο μείγμα πολιτικής 
είναι σημαντικά για την επίτευξη δημοσιονομικής ισορροπίας (...). Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, λόγω 
του υψηλού πολλαπλασιαστή, είναι κρίσιμο για την αναπτυξιακή προοπτική μίας χώρας (...). Η εξασφάλιση της 
κοινωνικής συνοχής, η οποία απειλείται από την αύξηση της φτώχειας και την ανισοκατανομή του εισοδήματος 
κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχία των προγραμμάτων». 

Ευκλείδης Τσακαλώτος, πρώην Υπουργός Οικονομικών:  
«Το λάθος της ελληνικής κρίσης είναι ότι το 2010 μπήκαμε στα μνημόνια χωρίς να έχει προηγηθεί η αναδιάρθρωση 
του χρέους. Γιατί κάθε φορά που οι θεσμοί και κράτη - μέλη παρέπεμπαν στο μέλλον την αναδιάρθρωση του χρέους 
οι επενδυτές παρέπεμπαν στο μέλλον τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Θα έπρεπε να αναλυθούν σε βάθος οι 
επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας και στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, το αποτέλεσμα 
των μεταρρυθμίσεων σε κάθε προϊόν ξεχωριστά, αλλά κυρίως το αποτέλεσμα που είχε η απορρύθμιση της εργασίας 
στην εμβάθυνση της λιτότητας. Και πρέπει να γίνει κριτική στις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας γιατί το 
αποτέλεσμα τους ήταν η μείωση των μισθών, αλλά και η χειροτέρευση της ποιότητας των θέσεων εργασίας». 

Ευάγγελος Βενιζέλος, πρ. Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης & πρ. Υπουργός Οικονομικών:   
«Η αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης της πανδημίας και των οικονομικών επιπτώσεων από πλευράς ΕΕ είναι 
αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της εμπειρίας, που αποκτήθηκε από την αντιμετώπιση της ελληνικής κρίσης, όταν 
εκείνη την περίοδο δεν υπήρχαν ακόμη οι κατάλληλοι μηχανισμοί και τα εργαλεία αντιμετώπισής της. Η στάση των 
εταίρων μας την περίοδο εκείνη ήταν καλύτερη από την ρητορική τους, αλλά η ρητορική είναι εκείνη που τελικά 
είχε μεγάλη επιρροή και έδινε σήμα στις διεθνείς αγορές, τους οίκους αξιολόγησης, με ό,τι αρνητικό συνεπάγονταν 
αυτό. Οι σημαντικές αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο την εποχή των προγραμμάτων ήταν τελικά πολιτικές και όχι 
οικονομικές. Δεν υπήρχε ουσιαστικό αντίβαρο στις αποφάσεις της Γερμανίας». 

Προλογίζοντας την εκδήλωση, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, 
δήλωσε, μεταξύ άλλων:  

«Πρώτον, το βασικό λάθος των προγραμμάτων προσαρμογής ήταν ότι έριξαν το βάρος στην αύξηση των φόρων και 
τη μείωση των δαπανών, και όχι στις επενδύσεις, τόσο τις δημόσιες - τις οποίες και μείωσαν σημαντικά -, όσο και 
στις ιδιωτικές, για τις οποίες ελάχιστα έγιναν σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνσή τους. 

Δεύτερον, στο πλαίσιο της εφαρμογής των προγραμμάτων προσαρμογής, έπρεπε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία 
και να καθιερώσουμε ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, ευέλικτο, το οποίο θα έδινε τη δυνατότητα στους 
υποψήφιους επενδυτές να κάνουν μεσο-μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, χωρίς να υπόκεινται σε δυσάρεστες εκπλήξεις 
της τελευταίας στιγμής. 
 
Τρίτον, δεν προχωρήσαμε ταχύτερα και αμεσότερα στο μείζον θέμα της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
ώστε και τα νοικοκυριά να διευκολυνθούν με ρυθμίσεις, σε μια πολύ πιεσμένη περίοδο για τα οικονομικά τους, και 
οι επιχειρήσεις να ανασάνουν και να επιβιώσουν – όσες είχαν πραγματική αδυναμία αποπληρωμής –, και οι τράπεζες 
να καθαρίσουν τους ισολογισμούς τους και να δώσουν περισσότερη ρευστότητα στην αγορά. 
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Τέταρτον, και σημαντικότερο, τα προγράμματα προσαρμογής, με τα όποια λάθη και εμμονές από πλευράς 
Ευρωπαίων και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και αν εφαρμόστηκαν, συνόδευαν την οικονομική βοήθεια, που 
χρειάστηκε η χώρα. Μια οικονομική βοήθεια, η οποία επιβεβαίωσε – για πολλοστή φορά – τη σημασία που έχει για  

την Ελλάδα η παραμονή της στο Ευρώ, σε μια περίοδο, μάλιστα, όπου κάποιοι, με περισσή ευκολία υποστήριζαν 
την έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη, ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση». 
 

Τροπολογία για παράταση προθεσμιών όταν λογιστές πάσχουν από Covid-19 

 Το μείζον θέμα της κάλυψης των πελατών 
των λογιστών – φοροτεχνικών, σε περίπτωση, που οι 
τελευταίοι ασθενούν από Covid-19, και αδυνατούν να 
εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις των πελατών τους, 
όταν είναι εξουσιοδοτημένοι για αυτό, επιδιώκει να 
λύσει, με νέα του παρέμβαση, το Οικονομικό 
Επιμελητήριο της Ελλάδας. 

Με επιστολή του Προέδρου του ΟΕΕ, Κωνσταντίνου 
Κόλλια, προς τους συναρμόδιους Υπουργούς, το 

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος προτείνει την 
προώθηση προς ψήφιση της παρακάτω τροπολογίας: 

«Σε περίπτωση, που λογιστής – φοροτεχνικός βεβαιωμένα πάσχει από COVID – 19, μετατίθενται για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός οι προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσεως δηλώσεών του και των εντολέων – 
πελατών του, για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί μέσω των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου, 
καθώς και η εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του γραφείου του και των πελατών του. 

Ειδικά για την περίπτωση θανάτου λογιστή – φοροτεχνικού, η παραπάνω παράταση ισχύει μέχρι την εξουσιοδότηση 
του πελάτη του σε άλλο λογιστή – φοροτεχνικό». 

Παράλληλα, με άλλη επιστολή του, ο κ. Κόλλιας ζητά να συμπεριληφθούν ως δικαιούχοι της 
Επιτρεπτέας Προκαταβολής 4 και οι λογιστές – φοροτεχνικοί, που – λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους – δεν 
είχαν μείωση τζίρου. 

Πατήστε εδώ για την πρώτη επιστολή και εδώ για τη δεύτερη επιστολή. 
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Επτά προτάσεις – λύσεις σε φορολογικά, ασφαλιστικά και εργατικά προβλήματα 

Λύσεις στα προβλήματα, που έχουν 
διαπιστωθεί τις τελευταίες ημέρες, αναφορικά με 
φορολογικά, ασφαλιστικά, εργατικά και 
οικονομικά θέματα, τα οποία αντιμετωπίζουν οι 
λογιστές – φοροτεχνικοί, στην καθημερινότητά 
τους με τις υπηρεσίες του Δημοσίου, επιχειρεί εκ 
νέου να δώσει το Οικονομικό Επιμελητήριο της 
Ελλάδας. 

Για το σκοπό αυτό, ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, 
Κωνσταντίνος Κόλλιας, του Φορέα των 
οικονομολόγων και λογιστών – φοροτεχνικών, που 

βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την υλοποίηση 
και επιτυχία των οικονομικών μέτρων της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, απέστειλε επιστολή 
στον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, τον Υπουργό 
Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, τον Yφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο και τον Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, με την οποία καταθέτει επτά προτάσεις – λύσεις στα 
συγκεκριμένα προβλήματα. Αυτές είναι οι εξής: 

1. Υποβολή δηλώσεων αναστολής 

Να ανοίξει η πλατφόρμα εκ νέου και να παραμείνει ανοικτή για υποβολή νέων δηλώσεων ή διορθώσεων μέχρι τις 
7 Δεκεμβρίου 2020, δεδομένου ότι ήταν ανοιχτή μόνο για μία εβδομάδα, ενώ για τις δηλώσεις των αναστολών για 
τους προηγούμενους μήνες η πλατφόρμα ήταν ανοιχτή από 10 έως 25 του τρέχοντος μήνα. Έτσι, πολλοί λογιστές – 
φοροτεχνικοί δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τις δηλώσεις, διότι τα περισσότερα γραφεία υπολειτουργούν και κάποια 
έκλεισαν λόγω της πανδημίας, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να μην λάβουν οι εργαζόμενοι την ειδική αποζημίωση 
που δικαιούνται. 

Η ίδια ημερομηνία να ισχύσει και για νέες δηλώσεις ή ορθές επαναλήψεις των δηλώσεων αναστολής Αυγούστου – 
Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου με οδηγίες σαφείς για την καταχώρηση των διορθώσεων, για όσες επιχειρήσεις έχουν 
έδρα σε Περιφερειακές Ενότητες, που είχαν κηρυχθεί σε επίπεδο 4. 

2. Παρατάσεις Δηλώσεων 

• Της προθεσμίας για την υποβολή των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 
Περιουσίας», αρχικών ή τροποποιητικών και μισθώσεων, οι οποίες είχαν συναφθεί πριν την 01.01.2014, 
μέχρι την ημερομηνία ανοίγματος της εφαρμογής για τις φορολογικές δηλώσεις του έτους 2020. 

• Της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο έως την 7-12-2020. 
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3. Πρόσβαση στις ΔΟΥ 

Η εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σχετικά με την εξυπηρέτηση του κοινού μόνο με ραντεβού, ίσως δεν έχει 
κοινοποιηθεί σε όλες τις ΔΟΥ ή δεν την ακολουθούν οι υπάλληλοι, δεδομένου ότι το θέμα της πρόσβασης των 
λογιστών – φοροτεχνικών στις ΔΟΥ είναι καθημερινό και είναι πολλές οι διαμαρτυρίες που δεχόμαστε για τη μη 
εξυπηρέτησή τους. 

Ζητείται η παρέμβαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ για την άμεση γνωστοποίηση της εγκυκλίου σε όλες τις ΔΟΥ. 

4. Έγκριση αδειών λόγω covid-19 

Να δοθεί λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει με την μη έγκριση των αδειών λόγω covid-19 κατόπιν μοριακού 
ελέγχου, που δίνουν οι γιατροί οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΦΚΑ στους εργαζόμενους και δεν 
αναγνωρίζεται από τους ελεγκτές του ΕΦΚΑ. Δημιουργείται πρόβλημα με την πληρωμή της ασθένειας τους και την 
αποτύπωση των σχετικών υποχρεωτικών δηλώσεων (ΑΠΔ). 

5. Διορθώσεις λαθών στα στοιχεία δηλώσεων για οικονομική ενίσχυση 

Οι πλατφόρμες των δηλώσεων για οικονομική ενίσχυση (όπως αποζημίωση ειδικού σκοπού, επιστρεπτέα 
προκαταβολή, επιδότηση ενοικίου κλπ) να παραμείνουν ανοιχτές για διορθώσεις σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, 
καθώς παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις και λόγω των γνωστών τεχνικών δυσκολιών που προέκυψαν από τη 
λειτουργία των σχετικών εφαρμογών οι δικαιούχοι μέχρι σήμερα να μην έχουν λάβει την αντίστοιχη ενίσχυση. 

6. Δηλώσεις αναστολών εργοδοτών και εργαζομένων 

Προτείνεται το άνοιγμα εκ νέου της πλατφόρμας για τις δηλώσεις των αναστολών εργοδοτών και εργαζομένων 
μηνών Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020 μέχρι 31/12/2020, ώστε να δοθεί η δυνατότητα για 
διορθώσεις ή συμπληρώσεις.  

Σχετικά με τις δηλώσεις αναστολής του Νοεμβρίου 2020 και των επόμενων μηνών προτείνεται η τήρηση της 
προβλεπόμενης προθεσμίας για την υποβολή, με το άνοιγμα της πλατφόρμας εν συνεχεία για ορθές επαναλήψεις 
μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας.  

7. Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 

Προτείνεται να παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επιστρεπτέα 
Προκαταβολή 4 μέχρι τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης του επόμενου κύκλου Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής και επιπλέον τα έσοδα να μπορούν να καταχωρηθούν στο τέλος του επόμενου μήνα αντί της 10ης του 
επόμενου μήνα. 
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Επιστολή του Προέδρου με 9 άμεσα μέτρα για τη διευκόλυνση & προστασία λογιστών & 
φορολογουμένων 

Ένα ολιστικό πλέγμα μέτρων, για τη 
διευκόλυνση της επιβαρυμένης – λόγω 
κορωνοϊού – καθημερινότητας των λογιστών – 
φοροτεχνικών και την προστασία της υγείας 
τους, προτείνει το Οικονομικό Επιμελητήριο της 
Ελλάδας, με σημερινή επιστολή του Προέδρου 
του, Κωνσταντίνου Κόλλια, προς τους 
αρμόδιους Υπουργούς και επικεφαλής 
οργανισμών. 

Στόχος είναι να μπορούν να λειτουργούν 
αποτελεσματικότερα και ασφαλέστερα. 

Αναλυτικά, προτείνονται τα εξής: 

1. Λειτουργία λογιστικών – φοροτεχνικών γραφείων 

Τα λογιστικά γραφεία να λειτουργούν με κλειστές τις πόρτες των γραφείων τους και η επικοινωνία με τους πελάτες 
τους να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεφωνικά. 

Σε έκτακτες περιπτώσεις, η προσέλευση να γίνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης και ραντεβού με τον 
λογιστή και μόνο όταν δεν δύναται να εξυπηρετηθεί ο ενδιαφερόμενος ηλεκτρονικά. 

Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΔΥ να ορίσουν ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας των γραφείων παροχής 
λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών και το ΟΕΕ – Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακά Τμήματα – να είναι ο 
αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή τους. 

2. Ασθένεια – θάνατος λογιστών – φοροτεχνικών λόγω COVID-19 

Στις περιπτώσεις ασθένειας του λογιστή – φοροτεχνικού να προβλεφθεί παράταση υποβολής όλων των δηλώσεων 
των εντολέων – πελατών του, που εξυπηρετούν μέσω των κωδικών του ΟΕΕ και των εξουσιοδοτήσεων του Taxis, 
για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ασθένειας του λογιστή – φοροτεχνικού ή μέχρι νέας εξουσιοδότησης σε 
περίπτωση θανάτου. 

3. Επιστημονικό επίδομα 

Στην κατηγορία των δικαιούχων επιστημόνων για ειδική επιχορήγηση που θα ανακοινώσει η Κυβέρνηση, να 
συμπεριληφθούν οι οικονομολόγοι και οι λογιστές – φοροτεχνικοί ανεξαρτήτου μορφής εταιρείας. 
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4. Πρόσβαση στις Δημόσιες Υπηρεσίες 

Οι λογιστές – φοροτεχνικοί, οι συνεργάτες της Πολιτείας για τη διασφάλιση των κρατικών εσόδων, να έχουν 
ελεύθερη είσοδο στις δημόσιες υπηρεσίες, με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κατόπιν 
προηγούμενου ραντεβού με προτεραιότητα και σε περίπτωση που δεν έχει προγραμματιστεί ραντεβού να 
εξυπηρετούνται μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της 
Υπηρεσίας (ενάρξεις οντοτήτων). 

Η αποστολή e-mail από τον λογιστή – φοροτεχνικό προς οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία για λογαριασμό πελάτη 
του (ΔΟΥ, ΕΦΚΑ ΟΑΕΕ, ΕΦΚΑ ΙΚΑ, ΟΑΕΔ) να λαμβάνει πρωτόκολλο από την αρμόδια υπηρεσία ώστε να είναι 
κατοχυρωμένο το εμπρόθεσμο της συναλλαγής ανεξάρτητα από το πότε θα ολοκληρώνεται αυτή. 

5. Ενδικοφανείς προσφυγές 

Μετάθεση των προθεσμιών για την υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών και των υποβολών προσφυγών στα 
Διοικητικά Δικαστήρια. 

6. Υποβολή αίτησης Επιστρεπτέας προκαταβολής 

Να παραμείνει ανοικτή η πλατφόρμα για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τη συμπλήρωση ή τροποποίηση 
των στοιχείων του επόμενου μήνα και την υποβολή της αίτησης, μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου για τον τέταρτο 
κύκλο και μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου για τον πέμπτο κύκλο. 

7. Διορθώσεις λαθών στα στοιχεία αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση 

Παρά τη διόρθωση στοιχείων στις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για οικονομική ενίσχυση όπως αποζημίωση ειδικού 
σκοπού, επιστρεπτέας προκαταβολής, παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις χωρίς λόγο η μη καταβολή της στους 
δικαιούχους. 

8. Μετάθεση ισχύος του άρθρου 7 του Ν.4646/2019 από το έτος 2021 

Να μετατεθεί η εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν.4646/2019 από το 2021, που προβλέπει τη συγκέντρωση δαπανών 
στο 30% των ετήσιων πραγματικών εισοδημάτων τους και να ισχύσει το ίδιο καθεστώς φορολόγησης με του έτους 
2019. 

9. Μετάθεση της προθεσμίας του Πόθεν Έσχες 

Λόγω του νέου lock down, με τις δυσκολίες των υπόχρεων στη μετακίνηση και τον περιορισμό της αυτοπρόσωπης 
παρουσίας στις Τράπεζες, για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων, να μετατεθεί η προθεσμία υποβολής της 
Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) 2020 μέχρι 31/1/2021. 

Για να διαβάσετε την επιστολή πατήστε εδώ. 
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ΟΕΕ: 21 παρεμβάσεις για επιβράβευση των συνεπών φορολογούμενων 

 
Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, που σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία παραμένουν συνεπείς στις υποχρεώσεις 

τους προς το Δημόσιο και τις τράπεζες, πρέπει να επιβραβευτούν, παράλληλα με τις διευκολύνσεις, που παρέχονται 
σε όσους αδυνατούν να πληρώσουν. 

Με αυτό το σκεπτικό, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας για 
θέματα οικονομίας, καταθέτει μια ολοκληρωμένη πρόταση για την επιβράβευση των συνεπών φορολογουμένων και 
δανειοληπτών, ως πράξη, που ενισχύει την αξιοπιστία της διοίκησης, αλλά και ως ένδειξη ανταποδοτικότητας για 
την περαιτέρω καλή συνεργασία των δύο μερών. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

Για τους συνεπείς δανειολήπτες προς τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (αυτοί που την τελευταία πενταετία δεν έχουν 
καθυστερήσει τις πληρωμές για το στεγαστικό τους δάνειο περισσότερο από 60 μέρες), το ΟΕΕ προτείνει: 

1. Έκπτωση των τόκων των στεγαστικών δανείων από το φορολογητέο εισόδημα: Οι τόκοι στεγαστικού 
δανείου που έχουν πληρωθεί στην τράπεζα να εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα. 

2. Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών με προβλεπόμενη μεσοσταθμική μείωση επιτοκίου έως και 1%. 
3. Θα μπορούσε να εξεταστεί κατά περίπτωση η επιβράβευση να έχει και αναδρομική ισχύ για την τελευταία 

10ετία, με αποτέλεσμα να μειώνει και το κεφάλαιο του δανείου. 
4. Επιστροφή 10% επί του συνόλου των τόκων που πληρώνουν σε ετήσια βάση. Η επιστροφή αυτή να 

αποδίδεται απολογιστικά τον Ιανουάριο κάθε έτους για το έτος που πέρασε. 
5. Μείωση 20% στα ασφάλιστρα της ενυπόθηκης κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης, σε συνεργασία με την 

ασφαλιστική εταιρεία του εκάστοτε ομίλου. 
6. Δυνατότητα επιμήκυνσης των ετών του δανείου κατά 5 έτη σε περίπτωση που ο δανειολήπτης βρεθεί σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 
7. Για λήψη νέου στεγαστικού δανείου χορηγείται έκπτωση στο επιτόκιο κατά 0,50% σε σχέση με την εκάστοτε 

ισχύουσα επιτοκιακή πολιτική των στεγαστικών δανείων (με πρόγραμμα σταθερού ή κυμαινομένου 
επιτοκίου). 
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8. Χορήγηση έκπτωσης έως 50% στο επιτόκιο αγορών της πιστωτικής τους κάρτας. Η έκπτωση ισχύει τόσο 
για υφιστάμενους, όσο και νέους κατόχους πιστωτικής κάρτας. 

9. Διπλασιασμός των πόντων στα προγράμματα επιβράβευσης που έχει θεσπίσει η κάθε τράπεζα με τις 
συνεργαζόμενες εταιρείες. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

Για τις επιχειρήσεις που μπόρεσαν τα χρόνια της κρίσης να είναι ενήμερες (τουλάχιστον μέχρι τις 31.12.2019) στα 
δάνειά τους προς τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, το ΟΕΕ προτείνει: 

1. Να επεκταθεί ή να δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για το πρόγραμμα «επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού 
COVID-19», με ισχύ επιδότησης μέχρι το τέλος του έτους. Η προηγούμενη δράση, που είχε θετικό αντίκτυπο 
στους επιχειρηματίες, αφορούσε στην ενίσχυση 5 μηνών μέχρι τα τέλη Αυγούστου και το ΟΕΕ προτείνει 
την επέκταση της επιδότησης για άλλους 4 μήνες. 

2. Νέα μειωμένη τιμολόγηση στα προγράμματα κυμαινομένου επιτοκίου για χορήγηση νέων επιχειρηματικών 
δανείων και αναδιάρθρωσης των υπαρχόντων. 

3. Επιμήκυνση των δόσεων κατά 10 έτη. 
4. Προβλεπόμενη μεσοσταθμική μείωση επιτοκίου του επιχειρηματικού δανείου που θα είναι της τάξεως του 

1%. Μάλιστα η επιβράβευση θα έχει και αναδρομική ισχύ για την τελευταία 5ετία με αποτέλεσμα να μειώνει 
και το κεφάλαιο του δανείου. 

5. Προνομιακή χρηματοδότηση έως 80% της αξίας της επένδυσης ή του ακινήτου για αγορά, ανέγερση ή 
αποπεράτωση ακινήτου με τις αντίστοιχες εμπράγματες και ενοχικές εγγυήσεις. 

6. Επιδότηση επιτοκίου έως 50% στη χορήγηση νέων επιχειρηματικών δανείων για την ίδρυση νέας 
επιχείρησης ή τον εκσυγχρονισμό της ήδη υπάρχουσας. 

7. Ευελιξία στον τρόπο αποπληρωμής για άντληση ρευστότητας κεφαλαίου κίνησης και υλοποίησης 
επενδυτικών σχεδίων σε συνεργασία με αξιόπιστους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ/ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 

Για τους συνεπείς φορολογουμένους και ασφαλισμένους, (με σημείο αναφοράς τις 29.2.2020), το ΟΕΕ προτείνει: 

1. Διπλασιασμό του ποσού (2.000 ευρώ) της μηνιαίας κλήρωσης της φορολοταρίας από την ΑΑΔΕ, και να 
μπαίνουν στην κλήρωση μόνο οι συνεπείς φορολογούμενοι. 

2. Από το 2022 απονομή μερίσματος από τον ΕΦΚΑ στους ελεύθερους επαγγελματίες. Μετά το πέρας του 
έτους μπορεί ο ΕΦΚΑ από το πλεόνασμά του, αν υπάρχει, να δίνει με τη μορφή μερίσματος ένα χρηματικό 
ποσό στο συνεπή φορολογούμενο ή να το πιστώνει στην ασφαλιστική καρτέλα του για μελλοντική χρήση. 

3. Μείωση του επιτοκίου στο 0,5% από 1% για μελλοντικές οφειλές προς το δημόσιο. 
4. Να κληρώνονται τα κινητά και ακίνητα στοιχεία που έχουν κατασχεθεί από την ΑΑΔΕ και δεν έχει 

εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την αγορά τους. Το δημόσιο δεν έχει κάποιο όφελος από τη διατήρηση ενός 
χαρτοφυλακίου με μηδενικά έσοδα για μεγάλο διάστημα. Η παραχώρηση και η εκμετάλλευση αυτών των 
περιουσιακών στοιχείων μόνο αύξηση των δημοσίων εσόδων θα αποφέρει. Μάλιστα να δίνεται η δυνατότητα 
να τα χρησιμοποιήσει ο φορολογούμενος και για επιχειρηματική χρήση. 

5. Επιστροφή και αύξηση της έκπτωσης φόρου στο 5%, για όσους εξοφλούν το φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και 
τις ασφαλιστικές εισφορές με εφάπαξ καταβολή. 
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Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας, δήλωσε: «Οι παρεμβάσεις, που 
προτείνουμε, δεν έχουν υψηλό δημοσιονομικό κόστος, το οποίο δύναται να καλυφθεί από τις θετικές επιπτώσεις της 
ρύθμισης τόσο στη κατανάλωση όσο και στα φορολογικά έσοδα. Η επιβράβευση των συνεπών πολιτών και 
επιχειρήσεων θα συμβάλει στη διατήρηση της κουλτούρας πληρωμών που τόσο έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία. 
Υπό αυτό το πρίσμα, οι επιχειρηματίες, ανεξαρτήτως μεγέθους, θα λάβουν το θετικό μήνυμα της ανταμοιβής των 
θυσιών τους και θα επενδύσουν στη χώρα με απώτερο σκοπό την ταχεία ανάκαμψη και τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας. Επιπρόσθετα, οι συνεπείς φορολογούμενοι θα σταματήσουν να αισθάνονται αδικημένοι και θα 
συνεχίσουν με μεγαλύτερο ζήλο την έγκυρη αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους». 

Το πλήρες κείμενο με τις προτάσεις του ΟΕΕ θα το βρείτε εδώ. 

 

Αίτημα ΟΕΕ για ακύρωση προστίμων στις εκπρόθεσμες ΜΥΦ 2014 – Άμεση λύση και για τους 
ασθενείς λογιστές 

Το μείζον θέμα των προστίμων, που 
καλούνται να πληρώσουν οι λογιστές – φοροτεχνικοί 
και οι φορολογούμενοι, για εκπρόθεσμη υποβολή 
των συγκεντρωτικών καταστάσεων (ΜΥΦ) του 
2014, έθεσε εκ νέου ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, 
Κωνσταντίνος Κόλλιας, με σημερινή αναφορά, που 
έκανε, στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της 
Βουλής, κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου για την 
περιστολή του λαθρεμπορίου και άλλων διατάξεων. 

Το ΟΕΕ προτείνει την άμεση ψήφιση τροπολογίας, η 
οποία να προβλέπει τη διαγραφή των προστίμων 

αυτών και ο Πρόεδρος είναι σε συνεχή επικοινωνία με 
τον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο, αλλά και τον πρ. Υφυπουργό Οικονομικών, Τρύφωνα 
Αλεξιάδη, για την οριστική λύση του θέματος που έχει προκύψει. 

Παράλληλα, ο κ. Κόλλιας επανέφερε το θέμα της παράτασης κατά τουλάχιστον ένα μήνα των υποχρεώσεων των 
φορολογουμένων εκείνων, των οποίων οι εξουσιοδοτημένοι λογιστές έχουν αποδεδειγμένα προσβληθεί από 
κορωνοϊό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους και αυτοί να κινδυνεύουν με 
πρόστιμα. Το ΟΕΕ έχει συντάξει και αποστείλει στους συναρμόδιους Υπουργούς κείμενο τροπολογίας και 
αιτιολογικής έκθεσης και αναμένει την άμεση λύση και αυτού του μείζονος ζητήματος. 

Ο δε Πρόεδρος της επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων παρενέβη και αυτός προσωπικά με σχετική παρότρυνση 
προς τον παριστάμενο Υπουργό, ώστε να ικανοποιηθεί αυτό το δίκαιο αίτημα του ΟΕΕ και της λογιστικής 
κοινότητας. 
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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, θα γίνεται ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού καθημερινά από τις 9:00 π.μ. έως 
τις 4:00 μ.μ. μέχρι νεωτέρας. 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.  

Περισσότερα εδώ. 

Μετάθεση της Ημερομηνίας Διεξαγωγής των Επαναληπτικών Εκλογών για την ανάδειξη των 
Μελών της Τ.Δ. του Π.Τ. Ιονίων Νήσων 

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της 
Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη τα νέα περιοριστικά μέτρα για την 
ανάσχεση του δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού, 
αποφάσισε τη μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής των 
επαναληπτικών εκλογών για την ανάδειξη των μελών της Τοπικής 
Διοίκησης (Τ.Δ.) του Περιφερειακού Τμήματος (Π.Τ.) Ιονίων Νήσων 
του Ο.Ε.Ε. και την πραγματοποίησή τους την Κυριακή 20 
Δεκεμβρίου 2020. 

Δικαίωμα ψήφου θα 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 Ο.Ε.Ε. μέχρι την 
Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020. 
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https://oe-e.gr/%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b1/
https://bit.ly/3odbb8N
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Σεμινάρια Αναγκαίας Εκπαίδευσης 
 

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που 
διέπει το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού 
προβλέπεται ότι: 

«Ο λογιστής – φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει 
στο ΟΕΕ, εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην 
οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του λογιστή – 
φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως 
για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του ΠΔ 

340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό 
παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών – φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη 
την αναγκαία εκπαίδευση που παρέχεται από το ΟΕΕ». 

Το ΟΕΕ, ως αρμόδια Αρχή, που εποπτεύει το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού, υποχρεούται να παράσχει 
στους λογιστές – φοροτεχνικούς εκπαίδευση σε λογιστικά και φορολογικά θέματα, υιοθετώντας τη μέθοδο της εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευσης, με σκοπό την επικαιροποίηση των επαγγελματικών τους γνώσεων. 

Το πρόγραμμα σεμιναρίων αναγκαίας εκπαίδευσης λογιστών – φοροτεχνικών έτους 2021, είναι συνολικής διάρκειας 
90 ωρών. 

Για να δείτε το πρόγραμμα ζωντανών μεταδόσεων σεμιναρίων αναγκαίας εκπαίδευσης λογιστών – φοροτεχνικών 
έτους 2021 πατήστε εδώ. 

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Οι λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Α΄ και Β΄ τάξης (μισθωτοί ή ελεύθεροι 
επαγγελματίες ή εταίροι), προκειμένου να υποβάλουν την ΥΔ, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν την αναγκαία 
εκπαίδευση, που σύμφωνα με τον Ν.4093/2012 παρέχει το ΟΕΕ. 

Προϋποθέσεις για την παρακολούθηση είναι: 

• Να έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΕΕ, 
• Να έχουν ανανεώσει την επαγγελματική τους ταυτότητα μέχρι και το έτος 2012, 
• Όσοι είναι παράλληλα και μέλη του ΟΕΕ, θα πρέπει να έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι και το 

τρέχον έτος. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Την αναγκαία εκπαίδευση δικαιούνται να παρακολουθήσουν: 

   

https://bit.ly/3fEe7Yc
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• Οι λογιστές – φοροτεχνικοί μη μέλη του ΟΕΕ, που δεν υποβάλουν ΥΔ εφόσον έχουν ανανεώσει την 
επαγγελματική τους ταυτότητα μέχρι και το έτος 2012, 

• Οι λογιστές – φοροτεχνικοί και μέλη του ΟΕΕ, που δεν υποβάλουν ΥΔ εφόσον έχουν ανανεώσει την 
επαγγελματική τους ταυτότητα μέχρι και το έτος 2012 και έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι και το 
τρέχον έτος, 

• Τα μέλη του ΟΕΕ (μη λογιστές – φοροτεχνικοί) εφόσον έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι και το 
τρέχον έτος. 

Το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω εκπαίδευση, για το έτος 2021,  είναι 50 ευρώ. 

Για τη συμμετοχή στην αναγκαία εκπαίδευση προαπαιτείται η καταβολή του ανωτέρω ποσού, μέσω της σχετικής 
ταυτότητας πληρωμής. 

Το προαναφερθέν ποσό αφορά στην παρακολούθηση του συνόλου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που 
εντάσσονται στην ετήσια αναγκαία εκπαίδευση των λογιστών – φοροτεχνικών και καταβάλλεται από τους 
ενδιαφερόμενους λογιστές – φοροτεχνικούς ή από τα μέλη του ΟΕΕ εφάπαξ σε ετήσια βάση. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

Οι δικαιούχοι λογιστές – φοροτεχνικοί μπορούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια με τους εξής εναλλακτικούς 
τρόπους: 

• Με τη διαδικασία του Live Streaming (ζωντανή μετάδοση) την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του, μέσω της 
ιστοσελίδας του ΟΕΕ. 

• Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΕΕ. Το 
βιντεοσκοπημένο υλικό παραμένει αναρτημένο στην σχετική ιστοσελίδα του ΟΕΕ, προκειμένου οι 
δικαιούχοι να έχουν διαρκή πρόσβαση σε αυτό. 

Εκτός από το βιντεοσκοπημένο υλικό θα αναρτηθούν οι σημειώσεις και οι ερωτήσεις που θα υποβληθούν στους 
εισηγητές, κατά τη διάρκεια του LiveStreaming, με τις απαντήσεις τους. 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
 

Επτά προτάσεις – λύσεις σε φορολογικά, ασφαλιστικά και εργατικά προβλήματα 
 

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
 

Αίτημα ΟΕΕ για ακύρωση προστίμων στις εκπρόθεσμες ΜΥΦ 2014 – Άμεση λύση και για τους ασθενείς λογιστές 
 

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
 

Τα 13 βασικά συμπεράσματα της έκθεσης για τα μνημόνια 
 

19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
 

Τροπολογία για παράταση προθεσμιών όταν λογιστές πάσχουν από Covid-19 
 

“The Macroeconomic & Fiscal Path in Greece During the Economic Adjustment Programmes: 2010 – 2018”| Το 2o DigiTalk του ΟΕΕ 
 

Σεμινάρια Αναγκαίας Εκπαίδευσης 
 

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
 

Μετάθεση της Ημερομηνίας Διεξαγωγής των Επαναληπτικών Εκλογών για την ανάδειξη των Μελών της Τ.Δ. του Π.Τ. Ιονίων Νήσων 

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
 

Επιστολή του Προέδρου με 9 άμεσα μέτρα για τη διευκόλυνση & προστασία λογιστών & φορολογουμένων 

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
 

ΟΕΕ: 21 παρεμβάσεις για επιβράβευση των συνεπών φορολογούμενων 

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
 

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

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
Μητροπόλεως 12-14 Αθήνα, 

ΤΚ 10563 
Τηλ: 2132141867 
Φαξ: 2132141874 

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