
       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

4η Βιομηχανική
Επανάσταση και
προοπτική του κλάδου της
λογιστικής, ελεγκτικής και
χρηματοοικονομικής

FINTECH

Τον πολύ σημαντικό ρόλο του FinTech στην
οικονομία, τις θέσεις εργασίας, αλλά και την
οικονομική επιστήμη, εξετάζει μελέτη, που
εκπονήθηκε από την Επιστημονική Επιτροπή
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Η μελέτη θέτει τους προβληματισμούς και
επιχειρεί να απαντήσει σε σημαντικά θέματα
και προκλήσεις, όπως οι επιδράσεις στην
αγορά εργασίας, και δεοντολογικά ζητήματα,
που προκύπτουν από τη χρήση μαζικών
δεδομένων και την ανάπτυξη αλγορίθμων.

«Πώς θα στρέψουμε τις τεχνολογικές αυτές
μεταβολές προς την κατεύθυνση της
ενίσχυσης των θέσεων εργασίας και των
αμοιβών που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι,
ενώ παράλληλα θα προστατευτούν τα
προσωπικά δεδομένα των πολιτών;»,
διερωτώνται οι ερευνητές.

Διαβάστε περισσότερα για τη μελέτη του ΟΕΕ
εδώ.

ΜΕΛΕΤΗ ΟΕΕ:
Πώς τεχνητή νοημοσύνη και blockchain
οδηγούν σε αύξηση των θέσεων εργασίας
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https://oe-e.gr/2021/09/21/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%cf%80%cf%8e%cf%82-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%ae-%ce%bd%ce%bf%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-blockch/


Η οικονομία, οι προοπτικές της, η επόμενη μέρα μετά την πανδημία και ο ρόλος των
οικονομολόγων και των λογιστών-φοροτεχνικών συζητήθηκαν μεταξύ του
Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνου Κόλλια, στη συνάντηση τους στο Μέγαρο
Μαξίμου στις 16 Σεπτεμβρίου.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ μετέφερε αναλυτικά στον Πρωθυπουργό τα θέματα, που
αντιμετωπίζει ο κλάδος των οικονομολόγων και των λογιστών-φοροτεχνικών, σε ό,τι
αφορά την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεών τους, αλλά και των πελατών τους.
Επίσης, συζητήθηκε η ανοδική πορεία της οικονομίας, μετά και τα επικαιροποιημένα
στοιχεία για την ανάπτυξη τη φετινή χρονιά, που προβλέπουν υψηλότερους ρυθμούς
από τις αρχικές εκτιμήσεις. 

Ο κ. Κόλλιας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα μέτρα ελάφρυνσης για νοικοκυριά και
επιχειρήσεις, που εξαγγέλθηκαν από τον κ. Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης, πολλά εκ των οποίων περιλαμβάνονται στις προτάσεις του ΟΕΕ, όπως
αυτές είχαν αποσταλεί στον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους Υπουργούς.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΕΕ ΜΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ



Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας
έδωσε το παρόν στο μεγαλύτερο εκθεσιακό
γεγονός της χώρας, την 85η Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε με
φυσική παρουσία στο Διεθνές Εκθεσιακό
Κέντρο Θεσσαλονίκης, με την τήρηση όλων
των προβλεπόμενων υγειονομικών
πρωτοκόλλων. 

Η 85η ΔΕΘ ξεκίνησε το Σάββατο 11
Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε την Κυριακή
19 Σεπτεμβρίου. Το περίπτερο του ΟΕΕ
εγκαινίασαν ο Υπουργός Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο
Αναπληρωτής Υπουργός, Νίκος
Παπαθανάσης. 

Στο περίπτερο του ΟΕΕ παρουσιάστηκαν τα
αποτελέσματα από την αξιολόγηση του
έργου: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων
και δεξιοτήτων εργαζομένων μελών του ΟΕΕ
σε τομείς προτεραιότητας του ιδιωτικού
τομέα, η οποία έχει ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020».

ΤΟ ΟΕΕ ΣΤΗΝ 85 
ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Την πιλοτική εφαρμογή των
ηλεκτρονικών βιβλίων από

την 1η Ιανουαρίου του
2022, ζητά, με επιστολή του

προς την ηγεσία του
Υπουργείου Οικονομικών

και τον Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων, ο
Πρόεδρος του Οικονομικού

Επιμελητηρίου Ελλάδος,
Κωνσταντίνος Κόλλιας.

 
Όπως αναφέρει, το ΟΕΕ

υπήρξε ανέκαθεν αρωγός σε
κάθε προσπάθεια
αναβάθμισης του
επαγγέλματος, οι

δυσλειτουργίες, όμως και
τα προβλήματα, που έχουν

εντοπίσει από την έναρξη
της δοκιμαστικής

λειτουργίας του myDATA,
δεν έχουν επιλυθεί πλήρως.

 
Διαβάστε αναλυτικά τις

προτάσεις του ΟΕΕ για το
myDATA εδώ και δείτε το

πλήρες κείμενο της
επιστολής εδώ.

 

Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο
Σταϊκούρα,  πραγματοποίησε στις 8 Σεπτεμβρίου το
Προεδρείο και εκπρόσωποι της Διοίκησης του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Η συζήτηση
διεξήχθη σε κλίμα έντονου διαλόγου και διαπιστώθηκε
απόκλιση απόψεων, μετά τις επιστολές που απέστειλε
το ΟΕΕ προς τον Πρωθυπουργό, τους πολιτικούς
αρχηγούς και την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών,
για τις φορολογικές δηλώσεις και το myDATA.

Από την πρώτη στιγμή, φέτος, το ΟΕΕ επισήμανε τα
προβλήματα, που προέκυψαν κατά την υποβολή των
φορολογικών δηλώσεων από τους λογιστές-
φοροτεχνικούς, ενώ ανέφερε στον Υπουργό ότι γίνεται
δέκτης καθημερινά των παραπόνων των λογιστών-
φοροτεχνικών για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
στην καθημερινή λειτουργία του συστήματος για
λογαριασμό πελατών τους, που έχουν ήδη εγγραφεί στο
myDATA.

Δείτε περισσότερα για τη συνάντηση με τον Υπουργό
Οικονομικών εδώ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
για φορολογικές δηλώσεις και myDATA

για προαιρετικά
ηλεκτρονικά βιβλία

για το έτος 2021

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΕΕ
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https://oe-e.gr/2021/09/06/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf/
https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2021/09/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97-%CE%9F%CE%95%CE%95-06-09-2021.pdf
https://oe-e.gr/2021/09/08/%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%cf%8c-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9/


Διαγωνισμός
Πιστοποίησης
Διαχειριστών
Αφερεγγυότητας 2021

Σύμφωνα με την υπ’
αριθμόν 5/23.7.2021

απόφαση – ΦΕΚ Τεύχος B’
3451/29.07.2021 –

προκηρύχθηκαν
πανελλήνιες εξετάσεις για

την απόκτηση
πιστοποίησης διαχειριστή

αφερεγγυότητας, που θα
διεξαχθούν με ηλεκτρονικό

τρόπο την Πέμπτη 30
Σεπτεμβρίου 2021, 

στις 6 μ.μ..
 

Οι διαχειριστές
αφερεγγυότητας ασκούν

συγκεκριμένα καθήκοντα
σχετικά με τη ρύθμιση

οφειλών και την παροχή
2ης ευκαιρίας, στο πλαίσιο
του Νόμου 4738/2020. Για

περισσότερες πληροφορίες
επιλέξτε εδώ.

 

Με πέντε στοιχειοθετημένες προτάσεις, το Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος απευθύνθηκε στον Πρωθυπουργό
και τους πολιτικούς αρχηγούς, σχετικά με το θέμα του
χρόνου και των διαδικασιών υποβολής των φορολογικών
δηλώσεων.

Με επιστολή του, ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος
Κόλλιας, επισήμανε ότι ήταν αδύνατον να ολοκληρωθεί η
υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 10
Σεπτεμβρίου, δεδομένου και ότι δεν είχαν 
υποβληθεί ακόμη οι «δύσκολες περιπτώσεις δηλώσεων».
Επίσης, λόγω προβλημάτων και έλλειψης διευκρινίσεων/
οδηγιών, ήταν αδύνατη η υποβολή ειδικών περιπτώσεων
φορολογικών δηλώσεων.

Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε την επιστολή. 

Κατόπιν της σχετικής επιστολής του ΟΕΕ στις 3 Σεπτεμβρίου,
το Υπουργείο Οικονομικών απάντησε στις 8 Σεπτεμβρίου με
ανακοίνωση ολιγοήμερης παράτασης της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 
(δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ).

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΕΕ ΠΡΟΣ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
για άμεση παράταση στις φορολογικές δηλώσεις

διαχειριστών
αφερεγγυότητας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
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https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2021/09/%CE%A6%CE%95%CE%9A_3451.pdf
https://oe-e.gr/2021/09/01/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%8e/
https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2021/09/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97-%CE%9F%CE%95%CE%95.pdf
https://www.minfin.gr/web/guest/deltia-typou/-/asset_publisher/4kjvD0lBldee/content/d-t-paratase-tes-prothesmias-ypoboles-ton-phorologikon-deloseon?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.minfin.gr%2Fweb%2Fguest%2Fdeltia-typou%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4kjvD0lBldee%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_4kjvD0lBldee_struts_action%3D%252Fasset_publisher%252Fview


Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος συνεχίζει τις
παρεμβάσεις του, με στόχο η πλειονότητα των
μαθητών να έρχεται σε επαφή με την οικονομική
σκέψη, σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου 2 στους 3
μαθητές, που αποφοιτούν από το Γενικό Λύκειο, δεν
γνωρίζουν καν την ύπαρξη της Οικονομικής
Επιστήμης, αφού αυτή διδάσκεται μόνο στους μαθητές
της Γ' Λυκείου, που ακολουθούν τον Προσανατολισμό
Οικονομίας και Πληροφορικής.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Πρόεδρος του ΟΕΕ,
Κωνσταντίνος Κόλλιας, κατέθεσε, με επιστολή του
προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, την
πρόταση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
ώστε οι μαθητές της Β’ λυκείου να διδάσκονται, 2 ώρες
την εβδομάδα, από το προσεχές σχολικό έτος, το
μάθημα «Οικονομικά», μέσω του αντίστοιχου
κυπριακού σχολικού εγχειριδίου της Β’ Λυκείου, με
τίτλο Οικονομικά (Πολιτική Οικονομία).

Μάθετε περισσότερα για την πρόταση του ΟΕΕ εδώ.
Επιλέξτε εδώ για να δείτε την επιστολή.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
για την Εισαγωγή Οικονομικού Μαθήματος
στη Β’ Λυκείου

για το θάνατο του
Προέδρου της ΚΕΕΕ 
και του ΕΒΕΑ, 
Κωνσταντίνου Μίχαλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΕΕ
Ο Πρόεδρος και η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος εκφράζουν τη βαθιά θλίψη τους
για τον ξαφνικό θάνατο του Προέδρου της ΚΕΕΕ και του
ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνου Μίχαλου. Το πένθος είναι βαρύ για
όλη την επιμελητηριακή κοινότητα. Εκφράζουμε τα
ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του 
και τους οικείους του.
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http://archeia.moec.gov.cy/sm/379/oikonomika_politiki_oikonomia_b_lykeiou.pdf?fbclid=IwAR1rc73z_MOPp3wcAcfN2d5h5nxzYlELupXkpHPLwU7JzHHJ-hpnXvCjCCA
https://oe-e.gr/2021/08/03/%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82/
https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2021/08/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97-%CE%9F%CE%95%CE%95-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3-%CE%A5%CE%A0.%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3.pdf


 

Πώς τεχνητή
νοημοσύνη και
blockchain οδηγούν
σε αύξηση των
θέσεων εργασίας

ΜΕΛΕΤΗ ΟΕΕ:

21/9 16/9

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Συνάντηση
Προέδρου ΟΕΕ
με Πρωθυπουργό

9/9
Το ΟΕΕ στην 85η
Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης 8/9

6/9

Συνάντηση με τον 
Υπουργό
Οικονομικών για 
φορολογικές 
δηλώσεις και
myDATA

Μητροπόλεως 12-14 Αθήνα, ΤΚ 10563 Τηλ: 2132141867
Φαξ: 2132141874 Email: press@oe-e.gr

 

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Περιφερειακά Τμήματα Κεντρική Υπηρεσία

3/9
Επιστολή ΟΕΕ για
προαιρετικά
ηλεκτρονικά
βιβλία για το
έτος 2021

Επιστολή ΟΕΕ προς
Πρωθυπουργό για
άμεση παράταση
στις φορολογικές
δηλώσεις

www.oe-e.gr

Διαγωνισμός
Πιστοποίησης
Διαχειριστών
Αφερεγγυότητας
2021

1/9
Ανακοίνωση ΟΕΕ
για το θάνατο του
Προέδρου της
ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ,
Κωνσταντίνου
Μίχαλου

7/8

Πρόταση βιβλίου και
προγράμματος
σπουδών για την
εισαγωγή οικονομικού
μαθήματος στη 
Β  ́Λυκείου

3/8
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https://www.linkedin.com/groups/3079393/
https://www.youtube.com/user/oikonee
https://www.facebook.com/oikoneegr/
https://twitter.com/oikonomiko_epim
https://oe-e.gr/2021/09/21/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%cf%80%cf%8e%cf%82-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%ae-%ce%bd%ce%bf%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-blockch/
https://oe-e.gr/2021/09/16/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%ce%ba-%ce%ba-%ce%ba%cf%8c%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%80/
https://oe-e.gr/2021/09/16/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%ce%ba-%ce%ba-%ce%ba%cf%8c%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%80/
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