
       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 
Ενημερωτικό Δελτίο | Newsletter

OEE  |  1

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021, ΤΕΥΧΟΣ 69

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος συμμετέχει στο εθνικό πένθος, τιμώντας τη μνήμη της
Φώφης Γεννηματά.

Με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του Επιμελητηρίου, κατά τη συνεδρίαση της οποίας
τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, κατατέθηκε συμβολικό ποσό στο Χαμόγελο του Παιδιού, αντί
στεφάνου, όπως ζήτησε η οικογένεια της εκλιπούσης.

Η πολιτική ζωή του τόπου έχασε μία προσωπικότητα, η οποία είχε λάμψει για την
αγωνιστικότητα, το ήθος και το πάθος της για την πολιτική, τον κοινοβουλευτισμό και τη
δημοκρατία. Η Φώφη Γεννηματά κινούνταν πάντα πολιτικά στο πλαίσιο της απαιτούμενης
ευγένειας, σεβόμενη τους αντιπάλους της και συμβάλλοντας τα μέγιστα στην διατήρηση του
πολιτικού διαλόγου σε υψηλό επίπεδο. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΜΑ 
ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ 
ΦΩΦΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
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Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας προκηρύσσει
επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Τοπικής Διοίκησης (ΤΔ) του
Περιφερειακού Τμήματος (ΠΤ) Ιονίων Νήσων του ΟΕΕ. Οι εκλογές θα διενεργηθούν την
Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021 από 08:00 μέχρι 18:00.

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 2020, καθώς και όσοι
εγγραφούν στο ΟΕΕ μέχρι την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021.

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
2020, καθώς και όσοι εγγραφούν στο ΟΕΕ μέχρι τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα υποβληθούν στην Κ.Δ. του ΟΕΕ μέχρι τη Δευτέρα 15
Νοεμβρίου 2021 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.

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. 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 ΚΔ.

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ EΚΛΟΓΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ  
των μελών της Τοπικής Διοίκησης
του ΠΤ Ιονίων Νήσων



Την ώρα που η οικονομία επανέρχεται στην
κανονικότητα και εισέρχεται σε έναν ανοδικό
κύκλο ανάπτυξης, οι ελληνικές μικρομεσαίες
επιχειρήσεις έχοντας «χτυπηθεί» από την κρίση
της πανδημίας προσπαθούν να σταθούν στα
πόδια τους και να αντιμετωπίσουν τα
προβλήματα για την επιβίωση και την ανάπτυξή
τους. Οι κρατικές παρεμβάσεις για τη στήριξη
των επιχειρήσεων και της απασχόλησης που
εφαρμόστηκαν την περίοδο της πανδημίας,
επέτρεψαν στις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις να παραμείνουν «ζωντανές».
Ωστόσο, μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα
βιωσιμότητας. Η έλλειψη ρευστότητας
παραμένει νούμερο ένα ζητούμενο για τις ΜμΕ
για να αντιμετωπίσουν  τις οικονομικές
επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης. Ένα
μεγάλο ποσοστό μικρών επιχειρήσεων εκφράζει
φόβους για ενδεχόμενη διακοπή
δραστηριότητας το επόμενο χρονικό διάστημα. 

Τα «Οικονομικά Χρονικά», στο νέο τεύχος,
παρουσιάζουν τις προκλήσεις που θα κληθούν
να αντιμετωπίσουν οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις την επόμενη μέρα της πανδημίας,
αλλά και τις ευκαιρίες που υπάρχουν για
χρηματοδότηση και ενίσχυση της ρευστότητάς
τους, μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων και
προγραμμάτων. 

Διαβάστε το περιοδικό εδώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 173
ΜμΕ χρηματοδοτήσεις και ρευστότητα
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η κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης, που θα προβλέπει ένα αυστηρό χρονικό πλαίσιο για
την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, με καταλογισμό ευθυνών σε περίπτωση μη
τήρησής του,
η κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας σε ένα πλαίσιο απλών και κατανοητών
διατάξεων για όλα τα καθ’ ύλη φορολογικά αντικείμενα, ώστε να μην απαιτείται η
περαιτέρω ερμηνεία τους μέσω εγκυκλίων και οδηγιών.

Το έτος 2021 να χαρακτηριστεί ως έτος προαιρετικό για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών
βιβλίων.
Το έτος 2022 η λειτουργία της εφαρμογής να είναι πιλοτική, 

Την υποχρεωτική εφαρμογή από το έτος 2023, εφόσον γίνουν οι 

Αναφερόμενος στο myDATA, ο κ. Κόλλιας είπε ότι το ΟΕΕ επιδιώκει διαρκώς τον
εκσυγχρονισμό και την επικαιροποίηση, τόσο των κάθε είδους διαδικασιών στη φορολογία,
όσο και του ίδιου του φορολογικού συστήματος.
«Δεδομένου, όμως, του αυξημένου φόρτου εργασίας, που έχει το σύνολο της λογιστικής
κοινότητας, για λόγους, τους οποίους όλοι γνωρίζουμε και προανέφερα, απαιτείται η
μέγιστη δυνατή περίοδος προσαρμογής, ώστε η μετάβαση στο νέο αυτό σύστημα να είναι η
ομαλότερη δυνατή. Γι ́αυτό και ζητήσαμε:

δίνοντας ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις, που θα επιλέξουν την 
ψηφιακή διαβίβαση.

αναγκαίες προσαρμογές και οι απαραίτητες ρυθμίσεις και είναι 
σε πλήρη λειτουργία η σχετική πλατφόρμα.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Την ανάληψη πρωτοβουλίας, σε συνέχεια της
σχετικής επιστολής της 3ης Σεπτεμβρίου προς
τον Πρωθυπουργό, για την ομαλή, έγκαιρη και
σε συγκεκριμένο και αυστηρό χρονοδιάγραμμα
υποβολή των φορολογικών δηλώσεων,
ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.
Μιλώντας στο Law Forum on Taxation, ο κ.
Κόλλιας περιέγραψε τα δύο βασικά μέτρα, που
προτείνει το ΟΕΕ. 
Αυτά είναι:
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ OEE ΓΙΑ ΤΗΝ
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https://oe-e.gr/2021/10/19/%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ad%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%84/


Πρόγραμμα ψηφιακής αναβάθμισης λογιστών–φοροτεχνικών εντάσσεται και
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα –
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-20, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης
& Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης σε συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ), κ. Κωνσταντίνο Κόλλια.

Μετά τη συνάντηση, ο Υπουργός, κ. Άδωνις Γεωργιάδης επισήμανε:
«Οι λογιστές κατά τη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας απετέλεσαν έναν από τους πιο
βασικούς συνεργάτες του κράτους και βοήθησαν να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και με
διαφάνεια να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στους αναγκαίους
οικονομικούς πόρους για την επιβίωσή τους. Τώρα έχουν να επιτελέσουν και ένα ακόμη
σημαντικό έργο, που λέγεται «MyDATA», που θα επιταχύνει όλη τη διαδικασία της
φορολογικής συμμόρφωσης στην Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτά είμαι περήφανος που οι
υπηρεσίες του ΕΠΑνΕΚ και του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων κατάφεραν να
εξασφαλίσουν, με διαφάνεια και με γρήγορες διαδικασίες, το συγκεκριμένο πρόγραμμα
που θα ενισχύσει τους λογιστές για να επιτύχουν την άμεση ψηφιακή τους αναβάθμιση
και να είναι έτοιμοι να προσφέρουν καλές υπηρεσίες στους πολίτες».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, κ. Κ. Κόλλιας, δήλωσε:
«Στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, είναι κάτι παραπάνω από αυτονόητη η διαρκής
στήριξη των λογιστών-φοροτεχνικών. Ειδικά αυτή την περίοδο, όπου όλοι γνωρίζουμε
πόσο βάρος έχει σηκώσει ο κλάδος για να υλοποιήσει τα μέτρα στήριξης για την
πανδημία, μαζί με τις τρέχουσες υποχρεώσεις και τις καινούργιες, όπως είναι η εφαρμογή
του MyDATA. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Υπουργό Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη,
και στις υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ για τη
συνεργασία μας, ώστε να υλοποιηθεί ένα σημαντικό πρόγραμμα για τους συναδέλφους.
Θα συνεχίσουμε πιστά σε αυτή την κατεύθυνση, πάντα στο πλευρό των οικονομολόγων
και των λογιστών–φοροτεχνικών».
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Συνάντηση του Υπουργού
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Α.
Γεωργιάδη με τον Πρόεδρο του
ΟΕΕ, Κ. Κόλλια

ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 



Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της
Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη
δήλωση:

«Το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού του
2022, παρά τις συνεχείς αβεβαιότητες εξαιτίας της
πανδημίας και των διεθνών εξελίξεων στις τιμές,
επιβεβαιώνει τη θετική πορεία της ελληνικής
οικονομίας.

Η αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης στο 6,1% για το
2021 και σωρευτικής ανάπτυξης 10,8% για τη διετία
2021-2022, σηματοδοτεί την ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας ταχύτερα του αναμενόμενου.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, καταλυτικό ρόλο
διαδραματίζουν οι άμεσες οικονομικές παρεμβάσεις
της Κυβέρνησης, που αναμένονται να ξεπεράσουν τα
42 δισ. ευρώ για το διάστημα 2020–2022.

Όμως, η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας είναι
άμεσα συνυφασμένη με την αποτελεσματική
αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας, για την επίτευξη του στόχου της
αύξησης των επενδύσεων κατά 23,4% το 2022 και
μείωσης της ανεργίας στο 14,3%.

Εξίσου σημαντική είναι και η πρόβλεψη για αύξηση
των εξαγωγών των αγαθών και υπηρεσιών με
ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με τις εισαγωγές.
Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει τάχιστα και τώρα
είναι η ευκαιρία να καλύψει το κενό της προηγούμενης
δεκαετίας, με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΕ: ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
επιβεβαιώνει την ταχύτερη επιστροφή στην
ισχυρή ανάκαμψη
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joboffer.oe-e.gr

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-
ΖΗΤΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

FINANCIAL CONTROLLER (Κρήτη)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ (Κεντρική Μακεδονία)

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ (Αττική)

SALES REPRESENTATIVE RETAIL (Αττική)

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ (Αττική)

ΛΟΓΙΣΤΗΣ (Κεντρική Μακεδονία)

FINANCIAL CONTROLLER (Ζάκυνθος)

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ (Νότιο Αιγαίο)

ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ (Αττική)

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ (Αττική)

http://joboffer.oe-e.gr/
https://joboffer.oe-e.gr/
https://joboffer.oe-e.gr/job/financial-controller/
https://joboffer.oe-e.gr/job/%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf/
https://joboffer.oe-e.gr/job/%ce%b2%ce%bf%ce%b7%ce%b8%cf%8c%cf%82-%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae-4/
https://joboffer.oe-e.gr/job/sales-representative-retail/
https://joboffer.oe-e.gr/job/%ce%b2%ce%bf%ce%b7%ce%b8%cf%8c%cf%82-%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae-2/
https://joboffer.oe-e.gr/job/%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%83-2/
https://joboffer.oe-e.gr/job/financial-controller-2/
https://joboffer.oe-e.gr/job/%ce%b2%ce%bf%ce%b7%ce%b8%ce%bf%cf%83-%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7/
https://joboffer.oe-e.gr/job/%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%81%ce%b9%ce%b1/
https://joboffer.oe-e.gr/job/%ce%b2%ce%bf%ce%b7%ce%b8%cf%8c%cf%82-%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae-5/
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esupport.oe-e.gr joboffer.oe-e.gr

26/10
Το Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος
τιμά τη μνήμη της
Φώφης Γεννηματά

26/10
Eπαναληπτικές Eκλογές
για την Aνάδειξη των
Mελών της Τοπικής
Διοίκησης του Π.Τ.
Ιονίων Νήσων
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