
 

 

Πρώτη συνάντηση Προέδρων ΟΕΕ και Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων 

 

Το ζήτημα της ομαλής μετάβασης των 

δανειοληπτών στην κανονικότητα και τη διευκόλυνσή 

τους μετά τη λήξη των αναστολών πληρωμών 

συζήτησαν σε συνάντησή τους ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, 

Κωνσταντίνος Κόλλιας και ο Πρόεδρος της Ένωσης 

Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και 

Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ), Τάσος Πανούσης. 

Η διαδικτυακή συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από 

πρωτοβουλία του κ. Κόλλια, στο πλαίσιο της 

εκστρατείας, που έχει ξεκινήσει το Οικονομικό 

Επιμελητήριο της Ελλάδας για την προστασία των 

πληττόμενων δανειοληπτών, αλλά και τη διευκόλυνση των συνεπών κατόχων δανείων.  

Οι δύο Πρόεδροι συμφώνησαν να υπάρχει διαρκής ανταλλαγή απόψεων για το μείζον θέμα της διαχείρισης των 

δανείων και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτά.  

Ο κ. Κόλλιας δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της ΕΕΔΑΔΠ για την αποδοχή της πρόσκλησής μου 

σε αυτή την πρώτη συνάντηση. Στόχος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας είναι να εντείνει και να 

διευρύνει τη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα, όχι μόνο για την τρέχουσα περίοδο, αλλά σε μόνιμη βάση. Διότι 

πιστεύουμε ότι μέσα από τη διαβούλευση και τα συμπεράσματα αυτής έχουμε να κερδίσουμε όλοι: Οι πολίτες, τα 

νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και τα πιστωτικά ιδρύματα».  

Ο κ. Πανούσης δήλωσε: «Με το ξέσπασμα της πανδημίας, οι Εταιρείες Διαχείρισης ανέλαβαν σειρά πρωτοβουλιών 

για τη στήριξη δανειοληπτών που τεκμηριωμένα πλήττονται. Οι Εταιρείες Διαχείρισης θα συμβάλλουν στην 

αποκατάσταση της κανονικότητας, παρέχοντας διευκολύνσεις και βιώσιμες λύσεις ρύθμισης σε όλους τους 

συνεργάσιμους δανειολήπτες, αξιοποιώντας τις υποβοηθητικές πρωτοβουλίες της Πολιτείας». 
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Κοινή Επιστολή των Επιστημονικών Φορέων της Χώρας στον Υπουργό Εργασίας για τα 
Προβλήματα και τις Αστοχίες της ΚΥΑ των 400 Ευρώ 

Κοινή επιστολή απέστειλαν στον Υπουργό Εργασίας, Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, οι επιστημονικοί φορείς 

της χώρας στις 9 Φεβρουάριου 2021, με την οποία διαμαρτύρονται για το περιεχόμενο της ΚΥΑ 5629/22/5.2.2021 

για το χορήγημα των 400€, καθώς η ΚΥΑ κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από την κοινή θέση των επιστημονικών 

φορέων για στήριξη όλων των επιστημόνων – αυτοαπασχολουμένων που το έχουν ανάγκη, χωρίς αποκλεισμούς, 

και (σε περίπτωση που τα προς διάθεση κεφάλαια δεν επαρκούν) για χορήγηση του επιδόματος στους οικονομικά 

ασθενέστερους, κατά αύξουσα σειρά και μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου.  

Παράλληλα, η ΚΥΑ παρουσιάζει πλήθος προβλημάτων και αστοχιών που επισημαίνονται στην επιστολή που 

εστάλη.  

Συγκεκριμένα:  

1. Η ΚΥΑ αποκλείει νέους επιστήμονες που δεν έχουν κάνει έναρξη στη Δ.Ο.Υ. ή έκαναν έναρξη και στη συνέχεια 

διέκοψαν τη δραστηριότητά τους (λόγω κρίσης).  

2. Για πρώτη φορά τίθεται ως προϋπόθεση ενίσχυσης το οικογενειακό εισόδημα. Η εν λόγω προϋπόθεση δημιουργεί 

πλήθος προβλημάτων και συγκεκριμένα:  

α) δεν είναι σαφές εάν ως οικογενειακό εισόδημα νοείται αυτό του 2019 ή του 2020,  

β) δεν υφίστανται στοιχεία για το οικογενειακό εισόδημα του έτους 2020, ούτε οι δικαιούχοι μπορούν να το 

γνωρίζουν επακριβώς, αφού δεν έχουν ληφθεί οι βεβαιώσεις των (μισθωτών ή συνταξιούχων) συζύγων, ούτε είναι 

γνωστό εκ των προτέρων το εισόδημα,  

γ) υπάρχουν σημαντικές πρακτικές δυσχέρειες υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών στις περιπτώσεις που 

υποβάλλονται χωριστές φορολογικές δηλώσεις των μελών της οικογένειας,  

δ) δεν υπάρχει πρόβλεψη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων (πλην του αιτούντος), 

ε) εγείρονται ζητήματα συνταγματικότητας, άνισης μεταχείρισης, καθώς ενδεικτικά έγγαμος με 3 παιδιά και 

οικογενειακό εισόδημα 30.000 € δεν λαμβάνει το επίδομα, ενώ άγαμος χωρίς παιδιά και ατομικό εισόδημα 29.999 

€ το λαμβάνει.  

3. Το κριτήριο της μείωσης του κύκλου εργασιών (τζίρου) οδηγεί σε άνιση μεταχείριση μεταξύ των δικαιούχων. 

Ενδεικτικά, άγαμος με κύκλο εργασιών το 2019 50.000€, κύκλο εργασιών το 2020 40.000 € και καθαρά κέρδη 

29.900€ δικαιούται το επίδομα, ενώ έγγαμος με 2 τέκνα και κύκλο εργασιών 10.000€ το 2019, κύκλο εργασιών 

9.000 € το 2020 και καθαρά κέρδη 6.000 € δεν το δικαιούται.  

4. Στους δικαιούχους εταίρους ή διαχειριστές εταιριών δεν περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εταιριών, στις 

οποίες μετέχουν επιστήμονες (όπως θα έπρεπε), παρά μόνον οι περιοριστικώς κατονομαζόμενες στην ΚΥΑ. (Πρέπει 

να ενταχθούν οι εταίροι όλων των εταιρειών που υπάγονται στους πληττόμενους ΚΑΔ).  
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5. Υπάρχει προφανές λάθος στην αναφορά για τα 2/3 των ακαθάριστων εσόδων στη σύγκριση με τα εισοδήματα 

του 2019 έναντι του ορθού εκ 3/4 (καθώς οι μήνες 4ος-12ος αντιστοιχούν στα 9/12 ή στα 3/4 του έτους και όχι στα 

2/3 που αναφέρει η ΚΥΑ).  

6. Ενώ αναφέρεται ότι εξαιρούνται οι έχοντες "αναλάβει" έμμισθη σχέση εντός του χρονικού διαστήματος Απριλίου-

Δεκεμβρίου 2020, λόγω προφανώς του ότι είχαν λάβει το μισθό τους κατά το άνω χρονικό διάστημα δίδεται το 

χορήγημα σε όσους έμμισθους έχουν κάνει έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την 1.1.2017(!!!).  

7. Η διατύπωση της εξαίρεσης των εχόντων παράλληλη έμμισθη απασχόληση («ανέλαβαν») είναι όλως ατυχής, 

καθόσον δεν ορίζει τι γίνεται σε όσους απώλεσαν την έμμισθη σχέση κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα. 

Υφίσταται διακριτική μεταχείριση μεταξύ εμμίσθων δικηγόρων και εξαιρούνται μόνο όσοι έκαναν έναρξη 

επαγγέλματος μέχρι στις 31.12.2016, ενώ δεν εξαιρούνται οι λοιποί. 

8. H υπεύθυνη δήλωση (που πρέπει να υποβληθεί) δεν συμπίπτει με όσα ορίζει η ΚΥΑ (π.χ. όλοι καλούνται να 

δηλώσουν ότι δεν έχουν μισθωτή απασχόληση, ενώ αυτό δεν προβλέπεται στην ΚΥΑ). 

9. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την ομόφωνη πρότασή μας για ενίσχυση όσων επιστημόνων νόσησαν από τον 

COVID-19, ή των οικογενειών αποβιωσάντων λόγω COVID-19 επιστημόνων χωρίς κριτήρια. 

Για να διαβάσετε την επιστολή, πατήστε εδώ.  

 

Επιστολή Επιστημονικών Φορέων προς τον Πρωθυπουργό 
 
 

 Οι Επιστημονικοί Φορείς της Χώρας με κοινή τους 

επιστολή στις 11 Φεβρουαρίου 2021, ζητάνε άμεσα συνάντηση 

με τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να τον ενημερώσουν 

αναλυτικά για την κατάσταση που επικρατεί στους κλάδους τους 

και να του παρουσιάσουν συγκεκριμένες και λυσιτελείς 

προτάσεις, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

επιστήμονες - ελεύθεροι επαγγελματίες. 

Για να διαβάσετε την επιστολή, πατήστε εδώ. 

 

 

 

 

   

https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2021/02/epistoli_foreon_pros_ypoyrgo_ergasias_kai_koinonikon_ypotheseon_9.2.2021.pdf
https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2021/02/Επιστολή-Επιστημονικών-Φορέων-προς-τον-κο-Πρωθυπουργό.pdf
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Δημιουργία Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών του νέου νόμου ρύθμισης 
οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας 

 

Στις 15/2/2021 ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων 

Αναδιάρθρωσης Οφειλών του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο μπορούν να εγγράφονται φυσικά και νομικά 

πρόσωπα που κατέχουν εξειδικευμένη εμπειρία και γνώσεις της οικονομικής επιστήμης, συμπεριλαμβανομένων των 

οικονομολόγων, λογιστών - φοροτεχνικών Α΄ τάξης και ορκωτών ελεγκτών. 

Η πλατφόρμα του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία 

Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), από την οποία υποστηρίζεται διαρκώς και φιλοξενείται στις υποδομές της. Είναι 

διασυνδεδεμένη με τις αντίστοιχες πλατφόρμες της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) και 

του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε), έτσι ώστε να γίνεται άμεσα η διασταύρωση των στοιχείων και 

οι υποψήφιοι να μην χρειάζεται να προσκομίσουν πρόσθετα δικαιολογητικά. 

Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη, μέσω της ιστοσελίδας του gov.gr: 

ofeiles.gov.gr > Μητρώο Εμπειρογνωμόνων ΕΓΔΙΧ 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφθούν στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών, 

μπορούν, από τις 15/2/2021, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση, 

στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους: 

www.keyd.gov.gr > Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας 

ή http://www.keyd.gov.gr/ryumish_ofeilvn/ 

Τα μέλη του εν λόγω Μητρώου θα επιλέγονται από επιχειρήσεις που επιθυμούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, είτε 

μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης, είτε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, κατ’ εφαρμογή του νέου Νόμου 

4738/2020 για τη ρύθμιση οφειλών και παροχή 2ης ευκαιρίας. 

Η διαδικασία της εξυγίανσης, κατ’ εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1023/2019, είναι ένα καινοτόμο εργαλείο 

διαχείρισης οφειλών στο οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να προσφύγουν, έτσι ώστε να αποφύγουν την πτώχευση. Οι 

επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα, από 1 Μαρτίου 2021, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, μέσω δικαστικής 

επικύρωσης συνεχίζοντας έτσι τη δραστηριότητά τους. Η σύνταξη ειδικής οικονομο - τεχνικής μελέτης, η οποία 

τεκμηριώνει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, είναι υποχρεωτική στο στάδιο της εξυγίανσης. Η εν λόγω μελέτη 

συντάσσεται αποκλειστικά και μόνο από εμπειρογνώμονες, που είναι μέλη του ανωτέρω Μητρώου και συνοδεύει 

υποχρεωτικά την αίτηση εξυγίανσης της επιχείρησης προς το δικαστήριο. Με την υποβολή της αίτησης στο 

δικαστήριο παρέχεται αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών από όλους τους πιστωτές. 

 

 

   

https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/metroo-empeirognomonon-eidikes-grammateias-diakheirises-idiotikou-khreous-egdikh
http://www.keyd.gov.gr/
http://www.keyd.gov.gr/ryumish_ofeilvn/
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Οι εργασίες που υποχρεούται να εκπονεί ο εμπειρογνώμονας (π.χ. διερευνά εναλλακτικές λύσεις ρύθμισης των 

οφειλών της επιχείρησης, διενέργεια ελέγχων κλπ.), καθώς και το περιεχόμενο - προδιαγραφές της μελέτης που 

εκπονεί, θα καθοριστούν αναλυτικά σε ειδική Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί για το σκοπό αυτό, εντός 

Φεβρουαρίου 2021. 

Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο αποτελεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τη δημιουργία Μητρώου 

Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών στο Υπουργείο Οικονομικών. Με την ΚΥΑ ρυθμίζονται ειδικά 

θέματα, όπως ο τρόπος εγγραφής στο μητρώο, η διαδικασία επιλογής και ο έλεγχος των μελών, καθώς και η αμοιβή 

αυτών.  

 

Αίτημα ΟΕΕ: Να μην ισχύσει για το 2020 το 30% των πληρωμών με ψηφιακά μέσα 
 
 

 Την πρόταση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της 

Ελλάδας, να μην ισχύσει για το 2020 η υποχρέωση των 

φορολογουμένων να έχουν κάνει με κάρτες και άλλα ψηφιακά μέσα, 

αγορές που φτάνουν έως το 30% των ετήσιων πραγματικών 

εισοδημάτων τους, επανέφερε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος 

Κόλλιας. Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για το 

νομοσχέδιο «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού COVID-

19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», ο κ. Κόλλιας είπε ότι, «μετά από 

το δεύτερο κύμα του κορωνοϊού και τη συνεχή μείωση της παραγωγής και κατανάλωσης, είναι λογικό πολλά 

νοικοκυριά να μην μπορούν να συγκεντρώσουν δαπάνες στο 30% των ετήσιων πραγματικών εισοδημάτων τους. 

Έτσι, τα νοικοκυριά αυτά κινδυνεύουν με σημαντική φορολογική επιβάρυνση». Αναμένεται, λοιπόν, η σχετική 

απόφαση από το υπουργείο Οικονομικών. 

Επιπλέον, έθεσε το θέμα της επιβολής προστίμων για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη 

διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ). 

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ χαρακτήρισε τα πρόστιμα εξοντωτικά. Πρόσθεσε ότι δεν έχει ακόμη εκδοθεί η σχετική 

εγκύκλιος, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν επιχειρήσεις με επιβολή προστίμων, καθώς δεν έχουν δοθεί σχετικές 

οδηγίες στις ΔΟΥ. «Το ΟΕΕ καταθέτει εκ νέου τη θέση του για τη κατάργηση του άρθρου 54 Ε και την 

επαναδιατύπωσή του, μετά από διαβούλευση με τη συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου, ο οποίος εν μέσω 

πανδημίας προσπαθεί να διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας του». 

Περισσότερα εδώ. 

Για να διαβάσετε την πλήρη τοποθέτηση του Προέδρου του ΟΕΕ στην Επιτροπή της Βουλής πατήστε εδώ. 

 

   

https://bit.ly/3bC2YFH
https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2021/02/Βουλή_Κ.Κόλλιας.pdf
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Ανακοίνωση προς τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς και τους Νόμιμους Εκπροσώπους των 
Νομικών Προσώπων Παροχής Λογιστικών – Φοροτεχνικών Υπηρεσιών για την Παράταση της 

Υποβολής της Υ.Δ. του Έτους 2021 
 

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού, το 

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας μετά το τέλος του πρώτου διμήνου κάθε έτους υποχρεούται να διαβιβάσει 

στην ΑΑΔΕ το αρχείο των λογιστών – φοροτεχνικών, που πληρούν τις προϋποθέσεις, για την ηλεκτρονική υποβολή 

των φορολογικών δηλώσεων. Στο αρχείο είναι καταχωρημένοι οι λογιστές – φοροτεχνικοί που έχουν υποβάλει εντός 

του πρώτου διμήνου κάθε έτους την προβλεπόμενη, από την παρ. 7 του ΠΔ 340/1998 όπως ισχύει, Υπεύθυνη 

Δήλωση. 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΠΔ 340/1998, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 4712/2020 και 

ισχύει, ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών 

υποχρεούται να υποβάλει στο Ο.Ε.Ε., εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του 

Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει το πρόσωπο, που είναι εξουσιοδοτημένο να υπογράφει για λογαριασμό του 

νομικού προσώπου πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του λογιστή – φοροτεχνικού, τη μορφή της 

εργασιακής σχέσης που τους συνδέει, καθώς και αλλαγές στα δηλωθέντα στοιχεία του νομικού προσώπου προς 

επικαιροποίηση αυτών. Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση εντός του πρώτου διμήνου, 

το νομικό πρόσωπο δεν εντάσσεται στο Μητρώο των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών 

υπηρεσιών, που διασυνδέεται με τα αντίστοιχα αρχεία του Υπουργείου Οικονομικών. 

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της 

προβλεπόμενης Υπεύθυνης Δήλωσης μέχρι τη Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021. 

 

Επιστολή ΟΕΕ για Πρόσβαση για τους λογιστές – φοροτεχνικούς στις δημόσιες υπηρεσίες 

 

 Την άμεση μέριμνα της Πολιτείας για πρόσβαση των 

λογιστών – φοροτεχνικών στις δημόσιες υπηρεσίες, όταν απαιτείται, 

ζητά ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, 

Κωνσταντίνος Κόλλιας.  

Με επιστολή του προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας, τον 

Υφυπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, ο κ. Κόλλιας 

επικαλείται την εγκύκλιο 2343/8-2-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, 

που προβλέπει ότι «οι δικηγόροι εξυπηρετούνται στις δημόσιες υπηρεσίες 

κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, σε κάθε περίπτωση όμως οι Υπηρεσίες κατά τον καθορισμό των ραντεβού θα 

πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των δικηγόρων. Σε περιπτώσεις δε, που δικηγόροι προσέρχονται  
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στις δημόσιες υπηρεσίες χωρίς προηγούμενο ραντεβού, θα εξυπηρετούνται μόνο εφόσον διασφαλίζεται η 

απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας». 

Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, «στη συγκεκριμένη εγκύκλιο δεν γίνεται καμία πρόβλεψη 

για τους λογιστές – φοροτεχνικούς, τους επιστήμονες οι οποίοι κατόρθωσαν να υλοποιήσουν μέσω της δικής τους 

υπερπροσπάθειας όλα τα μέτρα που αποφάσισε η Πολιτεία, βοηθώντας έτσι τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους 

όλης της χώρας. Λόγω της πανδημίας και της συνεχούς θεσμοθέτησης νέων μέτρων για την οικονομική ενίσχυση 

των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, είναι επιτακτική ανάγκη η επικοινωνία και σε πολλές περιπτώσεις η 

μετάβασή τους στις υπηρεσίες πρώτης γραμμής (ΔΟΥ, ΚΕΠ, ΟΑΕΔ, υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ κ.α.)». 

Ο κ. Κόλλιας ξεκαθαρίζει, μάλιστα, ότι βασικός κανόνας για την ικανοποίηση του συγκεκριμένου αιτήματος είναι 

να διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και να μην υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας. 

«Είναι ένα δίκαιο αίτημα που πρέπει να ικανοποιηθεί, προκειμένου οι λογιστές – φοροτεχνικοί να διεκπεραιώσουν 

απρόσκοπτα και αποτελεσματικά τις αυξανόμενες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των φορολογουμένων», 

καταλήγει. Για να διαβάσετε την επιστολή, πατήστε εδώ. 

 

Νέα προθεσμία υποβολής ΑΠΔ Ιανουαρίου 2021 

 

Κατατέθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2021, η 

τροπολογία για την παράταση της προθεσμίας υποβολής 

δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης μέχρι την 31η 

Μαρτίου 2021.  

Μετά από επικοινωνία του Προέδρου του ΟΕΕ με το 

Διοικητή του ΕΦΚΑ αναμένεται η ανακοίνωση για νέα 

προθεσμία υποβολής ΑΠΔ Ιανουαρίου 2021, όπου θα 

ορίζεται η 10η Μαρτίου 2021.  

Και οι δυο αποφάσεις ακολούθησαν σχετικά αιτήματα 

του ΟΕΕ, τα οποία έγιναν αποδεκτά. 

 

 

 

 

   

https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2021/02/ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΟΕΕ-18.2.2021.pdf
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Επιτροπή «ΕΛΛΑΔΑ 2021» 

Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» συστάθηκε με απόφαση του Πρωθυπουργού, στον οποίο υπάγεται, με σκοπό 

το συντονισμό για τη διαμόρφωση του επετειακού προγράμματος για τον εορτασμό των 200 χρόνων μετά την 

Επανάσταση του 1821. Η Επιτροπή λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ειδικού 

κοινωφελούς σκοπού. Όλοι της οι πόροι προέρχονται από ιδιωτικές δωρεές, χορηγίες, και έσοδα από πωλήσεις 

προϊόντων, χωρίς καμία επιβάρυνση του ελληνικού δημοσίου. 

Για την υλοποίηση του σκοπού της, η Επιτροπή επέλεξε ως στρατηγική να απευθύνει σε όλο τον κόσμο ανοιχτή 

πρόσκληση προκειμένου ο κάθε ένας – φορέας, σύλλογος, οργανισμός, εταιρεία, ιδιώτης – να προτείνει πώς θέλει 

να γιορτάσει την μοναδική αυτή επέτειο. 

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος θα αποτελέσει μέλος της Επιτροπής και θα 

αναλάβει μελέτη την οποία και θα παρουσιάσει στο συνέδριο που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 

«Ελλάδα 2021». 

Η Επιτροπή υποστηρίζει προτάσεις και υλοποιεί εμβληματικές δράσεις, ώστε η συμμετοχή στην επέτειο να είναι 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερη. 

Μεταξύ αυτών των δράσεων είναι το Νομισματικό Πρόγραμμα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», το οποίο ήδη 

ξεκίνησε. 

 

 

 

Το Νομισματικό Πρόγραμμα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» ξεκίνησε! 

 

Από τις 18 Ιανουαρίου κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας μπορεί να αγοράσει τα δικά του νομίσματα ή συλλογές 

νομισμάτων, μέσα από το e-shop της Επιτροπής https://shop.greece2021.gr. 

 

14 νομίσματα σπάνιας ομορφιάς και αριστουργηματικής τεχνοτροπίας, εκδόθηκαν σε περιορισμένο αριθμό 

αντιτύπων, ενώ οι μήτρες για την παραγωγή τους θα καταστραφούν αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η παραγωγή τους, 

προσδίδοντας τους έτσι μία ανεκτίμητη συλλεκτική αξία! 

 

Αναμφισβήτητα, η απόκτηση νομισμάτων από τη συλλογή του προγράμματος είναι μία επένδυση που η αξία της 

θα μεγαλώνει με το χρόνο. Επιπλέον, είναι το ιδανικό δώρο για να το προσφέρουμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα, 

ένα δώρο που θα μείνει για πάντα και θα περνάει από γενιά σε γενιά. 

 

 

   

https://greece2021.us17.list-manage.com/track/click?u=fdbe21d979a2e9d5d2814319d&id=d802c1b9a3&e=8d1c97db87
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Ήδη χιλιάδες Έλληνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό αγκαλιάζουν τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία της 

Επιτροπής «Ελλάδα 2021». 

 

Έτσι, όχι μόνο συμμετέχουν στη μοναδική αυτή επέτειο της Πατρίδας μας, αλλά ταυτόχρονα, καθώς η Επιτροπή 

δεν λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση, συμβάλλουν ενεργά στην υλοποίηση εμβληματικών δράσεων και 

εκδηλώσεων, που θα αφήσουν ένα αποτύπωμα στο μέλλον. Συνεπώς τα οφέλη θα επιστρέψουν στην κοινωνία. 

 

Αναλυτικά υπάρχουν διαθέσιμα προς πώληση τα παρακάτω νομίσματα – περισσότερες πληροφορίες για τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των νομισμάτων μπορείτε να βρείτε στο e-shop της Επιτροπής: https://shop.greece2021.gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://greece2021.us17.list-manage.com/track/click?u=fdbe21d979a2e9d5d2814319d&id=4937ae2666&e=8d1c97db87
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

 

Πρώτη συνάντηση Προέδρων ΟΕΕ και Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων 

 
Ανακοίνωση προς τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς και τους Νόμιμους Εκπροσώπους των Νομικών Προσώπων Παροχής Λογιστικών – 

Φοροτεχνικών Υπηρεσιών για την Παράταση της Υποβολής της Υ.Δ. του Έτους 2021 

 

Νέα προθεσμία υποβολής ΑΠΔ Ιανουαρίου 2021 

 

Νομισματικό Πρόγραμμα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» 

 

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

 

Επιστολή ΟΕΕ για Πρόσβαση για τους λογιστές – φοροτεχνικούς στις δημόσιες υπηρεσίες 

 

 

17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

 

Δημιουργία Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών του νέου νόμου ρύθμισης οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας 

 

 

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

 

Επιστολή Επιστημονικών Φορέων προς τον Πρωθυπουργό 

 

 

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

 

Κοινή Επιστολή των Επιστημονικών Φορέων της Χώρας στον Υπουργό Εργασίας για τα Προβλήματα και τις Αστοχίες της ΚΥΑ των 400 

Ευρώ 

 

 

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

 

Αίτημα ΟΕΕ: Να μην ισχύσει για το 2020 το 30% των πληρωμών με ψηφιακά μέσα 
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ΤΚ 10563 
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                    Email: press@oe-e.gr 
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