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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021, ΤΕΥΧΟΣ 70

H Κεντρική Διοίκηση (Κ.Δ.) του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του ΠΔ.225/1986, ανακηρύσσει τους υποψήφιους που
συμπεριλαμβάνονται στους συνδυασμούς ως παρακάτω:

ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ  
 

ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (ΔΠΚ-Ο) 
 

ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΙΟΝΙΟΥ 
 

ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (Π.Δ.Σ.Ο.)
 

Δείτε τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών εδώ. 

Οριστική ανακήρυξη των συνδυασμών υποψηφίων

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ 
16ο Π.Τ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2021/11/%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97-%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%94%CE%A5%CE%91%CE%A3%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%CE%A0%CE%A4-%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%9D-%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%A9%CE%9D.pdf


ΣΤΟ ΟΕΕ Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Την επάρκεια των τυπικών και ουσιαστικών
προσόντων του επαγγέλματος του εσωτερικού
ελεγκτή, ώστε να εξυπηρετούνται οι βασικοί σκοποί
του εσωτερικού ελέγχου, διασφαλίζουν οι διατάξεις
του νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, με τίτλο «Αναμόρφωση και
εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου
εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου
δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην
επιμελητηριακή νομοθεσία και άλλες διατάξεις του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
Με τις ψηφισθείσες διατάξεις, ρυθμίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις της άσκησης του επαγγέλματος
του εσωτερικού ελεγκτή στις επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα και ορίζεται το Οικονομικό
Επιμελητήριο της Ελλάδας ως Δημόσια Αρχή, που θα
χορηγεί την επαγγελματική ταυτότητα εσωτερικού
ελεγκτή και θα διαχειρίζεται το αντίστοιχο μητρώο.

Με τις διαδικασίες, που θα ακολουθήσει σχετικά με
τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία θα
επισυναφθούν στην αναγγελία έναρξης του
επαγγέλματος, το ΟΕΕ διασφαλίζει ότι το επάγγελμα
του εσωτερικού ελεγκτή θα ασκείται από Φυσικά
Πρόσωπα, που έχουν τα απαραίτητα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα, προκειμένου να
εξυπηρετούνται οι βασικοί σκοποί του εσωτερικού
ελέγχου. 

Η ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης από τη συντριπτική πλειοψηφία των
βουλευτών του ελληνικού Κοινοβουλίου (Ν.Δ.,
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ , ΚΙΝ.ΑΛ., ΜΕΡΑ25), κάνει πράξη ένα
αίτημα πολλών ετών του Οικονομικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδας. 



Η χορήγηση 60.000 δωρεάν ψηφιακών
απομακρυσμένων (άυλων) υπογραφών, τριετούς
διάρκειας, την οποία ανακοίνωσε ο Υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης,
αποτελεί δικαίωση των προσπαθειών της Διοίκησης
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, όπου
επανειλημμένα είχε αιτηθεί την παροχή δωρεάν
ηλεκτρονικών υπογραφών, αλλά και έμπρακτη
αναγνώριση της πολύτιμης βοήθειας, που παρείχαν
οι οικονομολόγοι και οι λογιστές – φοροτεχνικοί
κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης.

Οι υπογραφές αυτές θα αρχίσουν να χορηγούνται
το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, με χρήση
προσωπικών κωδικών.

Το ΟΕΕ θα αναρτήσει στο site του περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χορήγησης των
νέων ψηφιακών υπογραφών, αμέσως μόλις δοθούν
οι σχετικές οδηγίες από το αρμόδιο Υπουργείο.

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, δήλωσε: «Θέλω να
ευχαριστήσω τον Υπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη για αυτή την
πρωτοβουλία, που ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημά
μας. Με την παροχή της ηλεκτρονικής υπογραφής,
το οικονομολογικό επάγγελμα εισέρχεται στην
εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, για την
καλύτερη λειτουργία του, την εξάλειψη της
γραφειοκρατίας και των χρονικών
καθυστερήσεων».

60.000 ΔΩΡΕΑΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
Υλοποιείται πάγιο αίτημα του ΟΕΕ
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Να δοθεί κίνητρο Επιχορήγησης στις Μεσαίες Επιχειρήσεις.
Να προβλεφθεί στο άρθρο 13 η ένταξη των Ατομικών Επιχειρήσεων στους
Δικαιούχους σε ορισμένα Καθεστώτα (π.χ. αγροτικός τομέας).
Αύξηση από τα 3 έτη σε 5 έτη του διαστήματος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων
των Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, από τα 4 έτη σε 5 έτη για τις Μεσαίες και
από 5 έτη σε 6 έτη για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις.
Προσθήκη ειδικής πρόβλεψης για την αύξηση των ποσοστών ενισχύσεων βάσει του
Νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, για την Υπαγωγή Επενδυτικών Σχεδίων
Επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε περιοχές, οι οποίες επλήγησαν από
σοβαρές Φυσικές Καταστροφές (φωτιές–πλημμύρες).

Την ολοκληρωμένη πρότασή του για 
το νέο αναπτυξιακό νόμο κατέθεσε 
το Οικονομικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος. 

Με ένα πλήρες και εμπεριστατωμένο 
κείμενο, το οποίο απεστάλη στην 
ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, το ΟΕΕ προτείνει 27 συγκεκριμένες παρεμβάσεις, που
θα βελτιώσουν τις προτεινόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου και θα ενισχύσουν ακόμα
περισσότερο την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Μεταξύ άλλων, το ΟΕΕ προτείνει:

Δείτε τις υπόλοιπες προτάσεις του ΟΕΕ εδώ. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΕΕ
για το νέο Αναπτυξιακό Νόμο
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https://oe-e.gr/2021/11/22/%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B5%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BD/
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Ένα ολοκληρωμένο πακέτο προτάσεων, που στόχο έχει
την απορρόφηση, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, των
κραδασμών από τις ανατιμήσεις σε προϊόντα και
υπηρεσίες, κατέθεσε στον δημόσιο διάλογο το Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος.

Δεδομένου ότι οι τιμές διεθνώς αυξάνονται, κυρίως λόγω
των προβλημάτων, που δημιούργησε η πανδημία στην
εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και της αυξημένης ζήτησης, οι
αυξήσεις στο καλάθι του καταναλωτή φαίνονται ότι δεν
θα είναι τόσο παροδικές όσο αναμενόταν. Για τον λόγο
αυτό, απαιτείται κοινή προσέγγιση σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.

Απαιτείται μια εργαλειοθήκη ευρωπαϊκής πολιτικής για
τον συντονισμό των εθνικών αντιδράσεων για την άμεση
αντίδραση στις δραματικές αυξήσεις τιμών. Ειδικότερα
σήμερα, όπου οι ευρωπαϊκές οικονομίες έχουν αρχίσει
και ανακάμπτουν εντυπωσιακά, η Ευρωπαϊκή Ένωση
πρέπει να δείξει ομοψυχία και ενότητα απέναντι στο νέο
κύμα των ανατιμήσεων.

Οι προτάσεις του ΟΕΕ έχουν στόχο την ομαλή λειτουργία
της ελληνικής οικονομίας. Για να τις δείτε επιλέξτε εδώ.

12 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΕΕ
για την απορρόφηση των ανατιμήσεων

Το νομοσχέδιο για τη βελτίωση
του επενδυτικού περιβάλλοντος
εισάγει διατάξεις, που
κινούνται σε θετική
κατεύθυνση, ιδίως με την
κωδικοποίηση της νομοθεσίας
σε ενιαίο κείμενο, τον
εξορθολογισμό των κατηγοριών
και περιπτώσεων Στρατηγικών
Επενδύσεων, καθώς και τη
διεύρυνση του είδους κινήτρων
που δύνανται να παρέχονται. 
Αυτό επισήμανε ο Πρόεδρος του
Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος, Κωνσταντίνος
Κόλλιας, μιλώντας στην
αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΕ: 
ΣΕ ΘΕΤΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 
για τη βελτίωση του
επενδυτικού περιβάλλοντος

https://oe-e.gr/2021/11/18/12-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%cf%8c%cf%86%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84/
https://oe-e.gr/2021/11/24/%cf%83%ce%b5-%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%8d%ce%b8%cf%85%ce%bd%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9/


Το ΟΕΕ παρουσίασε, διαδικτυακά από το Ίδρυμα
Μποδοσάκη, την επιστημονική του μελέτη με
τίτλο «Fintech, 4η Βιομηχανική Επανάσταση και
προοπτικές του κλάδου της λογιστικής, ελεγκτικής
και χρηματοοικονομικής».

Στην παρουσίαση της μελέτης συμμετείχαν ο
Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κ.Κόλλιας, ο ομότιμος
καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου,
Π.Ρουμελιώτης, ο καθηγητής του τμήματος Adam
Smith Business School του Πανεπιστημίου της
Γλασκόβης, Γ.Πάνος, και ο αναπληρωτής
καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
του ΔΠΘ, Ι.Πραγγίδης. Τη συζήτηση συντόνισε η
δημοσιογράφος, Σοφία Ροδοπούλου.

Τόσο ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, όσο και οι ομιλητές 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
για το Fintech & την 
4η Βιομηχανική Επανάσταση  

OEE | 6

τόνισαν τη σημαντική συμβολή της πρωτοβουλίας αυτής του ΟΕΕ στον δημόσιο διάλογο για
την τεχνολογική αναβάθμιση της χώρας. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κ. Κόλλιας,
αναφέρθηκε στις επιπτώσεις και στον μετασχηματισμό που θα επιφέρουν τόσο στον τομέα
των υπηρεσιών όσο και των αγαθών οι ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη,
προωθώντας σημαντικά τον αναπροσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας προς ένα νέο
παραγωγικό μοντέλο. Σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή θα διαδραματίσει το
Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, καθώς θα προωθήσει τις απαιτούμενες επενδύσεις στο πλαίσιο
της ψηφιακής μετάβασης της χώρας μας στους τομείς των χρηματοοικονομικών και της
ελεγκτικής – λογιστικής.

Όλοι οι ομιλητές εστίασαν τις παρεμβάσεις τους στις ανακατατάξεις, μετασχηματισμούς και
γενικότερα στις προκλήσεις, που θα προκαλέσουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνητή
νοημοσύνη στον χρηματοοικονομικό – ελεγκτικό – λογιστικό κλάδο. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να παρακολουθήσουν τη διεξαχθείσα συζήτηση στο κανάλι του ΟΕΕ στο Youtube.
Επίσης, μπορούν να προμηθευτούν τη σχετική μελέτη από την ιστοσελίδα του ΟΕΕ.

https://www.youtube.com/watch?v=mRGRexP5_hU
https://www.youtube.com/watch?v=mRGRexP5_hU
https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2021/09/FINTECH-%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7.pdf


Αθήνα, 05 Νοεμβρίου 2021

Αξιότιμε κ. Διοικητά,
Όπως είναι γνωστό τα
αποτελέσματα των
εξετάσεων του πρώτου
κύκλου πιστοποίησης
δικηγόρων και λογιστών -
φοροτεχνικών, που κατόπιν
αναβολής λόγω τεχνικών
προβλημάτων,
πραγματοποιήθηκαν στις
3.11.2021, μέσω της
πλατφόρμας howto.gov.gr,
δεν εξήχθησαν ούτε
κοινοποιήθηκαν αμέσως
μετά το πέρας της εξέτασης,
όπως ρητώς προβλέπει το
άρθρο 10 της ΥΑ
45891/2.7.2021 (Β’ 2594),
αλλά δύο μέρες αργότερα. 
Για να διαβάσετε τη
συνέχεια, επιλέξτε εδώ. 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΕΕ 
και Προέδρου Ολομέλειας
ΠΔΣΕ προς τον Διοικητή
του ΕΦΚΑ
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Αποδεκτό έγινε το δίκαιο αίτημα του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Ολομέλειας Προέδρων
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος προς την ηγεσία του ΕΦΚΑ,
να δοθεί η δυνατότητα στους αποτυχόντες της εξέτασης της
3.11.2021 να εξεταστούν εκ νέου εντός Δεκεμβρίου του 2021.
Με εισήγηση του Υποδιοικητή, Αλέξανδρου Βαρβέρη, ο
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής
Χατζηδάκης, αποφάσισε την τροποποίηση της σχετικής
Υπουργικής Απόφασης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα οι
αποτυχόντες της εξέτασης να συμμετέχουν μαζί με όσους
δήλωσαν εξαίρεση από την εξέταση της 3.11.2021.

ΔΕΚΤΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΟΕΕ ΚΑΙ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
για δεύτερη ευκαιρία στους αποτυχόντες της 3ης
Νοεμβρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022
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. Δείτε το πρόγραμμα της
αναγκαίας εκπαίδευσης για το έτος 2022 εδώ.

https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2021/11/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3-%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A4%CE%97-%CE%95%CE%A6%CE%9A%CE%91-5.11.21-final.pdf
https://oe-e.gr/2021/12/01/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%af-2/


Το ΟΕΕ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»,
έχει αναλάβει ως δικαιούχος, την υλοποίηση της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για συμμετοχή σε πρόγραμμα
συμβουλευτικής - κατάρτισης -
πιστοποίησης γνώσεων 

Πράξης: «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων
του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή
της οικονομίας» με κωδικό ΟΠΣ 5047758. Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή
υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης 3.500
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για
την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που θα ενισχύσουν ουσιωδώς
τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων
απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των
προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της οικονομίας εν γένει. Το έργο απευθύνεται
σε εργαζόμενους όλων των περιφερειών της Ελλάδας και χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ωφελούμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την
αίτησή τους εδώ από Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 π.μ. μέχρι την
Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 9:00 μ.μ..
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΕΕ ΣΤΟ
ΧΡΟΝΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ

Για να διαβάσετε την επιστολή, επιλέξτε εδώ. 

https://121.oe-e.gr/
https://oe-e.gr/2021/11/22/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ad%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b2%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd/


 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Μητροπόλεως 12-14 Αθήνα, ΤΚ 10563 Τηλ: 213 2141867
Φαξ: 213 2141874 Email: press@oe-e.gr

 

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Περιφερειακά Τμήματα Κεντρική Υπηρεσία

11/11

www.oe-e.gr

8/11

Κοινή Επιστολή
Προέδρου ΟΕΕ &
Προέδρου της
Ολομέλειας ΠΔΣΕ προς
τον Διοικητή του ΕΦΚΑ

5/11

Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για
Συμμετοχή σε
Πρόγραμμα
Συμβουλευτικής –
Κατάρτισης –
Πιστοποίησης Γνώσεων

1/11
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Στο ΟΕΕ η τήρηση
του Μητρώου
Εσωτερικών
Ελεγκτών του
Ιδιωτικού Τομέα

Δεκτό το αίτημα ΟΕΕ
και Δικηγορικών
Συλλόγων για δεύτερη
ευκαιρία στους
αποτυχόντες της 3ης
Νοεμβρίου

esupport.oe-e.gr joboffer.oe-e.gr

16/11 12/11
Παρουσίαση Μελέτης
για το Fintech και την
4η Βιομηχανική
Επανάσταση

Παρέμβαση ΟΕΕ στο
Χρόνιο Πρόβλημα των
Καταχωρημένων Ποσών
Επιδοτήσεων του
ΟΠΕΚΕΠΕ για τους
Αγρότες Επιτηδευματίες

22/11
12 Προτάσεις για την
απορρόφηση των
ανατιμήσεων

18/11

24/11 22/11

Οριστική Ανακήρυξη
των Συνδυασμών
Υποψηφίων για τις
Επαναληπτικές Εκλογές
του Π.Τ. Ιονίων Νήσων

Ολοκληρωμένη
Πρόταση του ΟΕΕ για
το νέο Αναπτυξιακό
Νόμο

Πρόεδρος ΟΕΕ: Σε
θετική κατεύθυνση το
νομοσχέδιο για τη
βελτίωση του
επενδυτικού
περιβάλλοντος

https://www.linkedin.com/groups/3079393/
https://www.youtube.com/user/oikonee
https://www.facebook.com/oikoneegr/
https://twitter.com/oikonomiko_epim
mailto:press@oe-e.gr
https://bit.ly/2pqOc0z
https://bit.ly/2pqOc0z
https://bit.ly/2JwCsjO
http://www.oe-e.gr/
https://oe-e.gr/2021/11/05/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B5%CE%B5-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85/
https://oe-e.gr/2021/11/05/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B5%CE%B5-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85/
https://oe-e.gr/2021/11/01/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B3-2/
https://oe-e.gr/2021/11/08/%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%ce%b7-%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%81%cf%8e%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%83%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8e/
https://oe-e.gr/2021/11/11/%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BF%CE%B5%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%85/
http://esupport.oe-e.gr/
http://www.oe-e.gr/
https://oe-e.gr/2021/11/12/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-fintech/
https://oe-e.gr/2021/11/22/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ad%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b2%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd/
https://oe-e.gr/2021/11/18/12-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%cf%8c%cf%86%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84/
https://oe-e.gr/2021/11/16/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%cf%85%ce%b1%cf%83%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%af%cf%89%ce%bd/
https://oe-e.gr/2021/11/22/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%bd/
https://oe-e.gr/2021/11/24/%cf%83%ce%b5-%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%8d%ce%b8%cf%85%ce%bd%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9/

