
των δηλωτικών υποχρεώσεων, που έληγαν στο διάστημα μεταξύ 24/1 και 31/1,
μέχρι τις 4/2, στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Παράλληλα, κατόπιν
αιτήματος του Προέδρου του ΟΕΕ, Κ. Κόλλια, και με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ.
Πιτσιλή, διευρύνθηκε έως τις 4 Φεβρουαρίου η παράταση υποβολής δηλώσεων και
ανακεφαλαιωτικών πινάκων ΦΠΑ, και υποβολής κάθε είδους δηλώσεων απόδοσης
παρακρατούμενων φόρων και εισφορών αλληλεγγύης, για τους φορολογούμενους οι
οποίοι δεν έχουν την έδρα τους στις πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές, αλλά
έχουν εξουσιοδοτήσει λογιστές-φοροτεχνικούς που εδρεύουν στις περιοχές αυτές. 

Ακόμη, μετά από συντονισμό του Προέδρου του ΟΕΕ με τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Κ. Χατζηδάκη, και τον Διοικητή του ΕΦΚΑ, Π. Δουφεξή, δόθηκε
παράταση μέχρι τις 4/02/2022 της προθεσμίας α) καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών 12/2021 και της αντίστοιχης δόσης εκκαθάρισης εισφορών 2020,
Ελεύθερων Επαγγελματιών Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών β) Υποβολής
Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων &
Οικοδομοτεχνικών Έργων μισθολογικής περιόδου 12/2021, καθώς και της καταβολής
των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών και γ) της καταβολής των δόσεων όλων των
ρυθμίσεων.

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΕ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΑΔΕ 
ΚΑΙ ΕΦΚΑ 

Μετά από επικοινωνία του Προέδρου του ΟΕΕ, Κ.
Κόλλια, με τον Υφυπουργό Οικονομικών,
Απόστολο Βεσυρόπουλο, και τον Διοικητή της
ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, αποφασίστηκε  η
παράταση της προθεσμίας υποβολής όλων



Δεν προβλέπεται το κίνητρο της επιδότησης
στις Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως ίσχυε στον
προηγούμενο Νόμο για τους τομείς
Τεχνολογίας – Πληροφορίας – Επικοινωνίας
& Αγροδιατροφής. Προτείνεται να
παραμείνουν τουλάχιστον οι πρόνοιες του
Άρθρου 12 του Ν.4399/2016, σύμφωνα με τις
οποίες, μόνο όσες Μεσαίες επιχειρήσεις
ενέπιπταν στις εν λόγω πρόνοιες
αξιοποιούσαν το κίνητρο της επιχορήγησης.
Δεν περιλαμβάνονται πλέον στους
Δικαιούχους οι Ατομικές Επιχειρήσεις
(άρθρο 13). Θα μπορούσε να τεθεί
διευκρίνιση για ορισμένα Καθεστώτα, όπως
στην Αγροδιατροφή για τους Αγρότες –
Κτηνοτρόφους.

Το νομοσχέδιο για τον νέο αναπτυξιακό νόμο
κινείται σε θετική κατεύθυνση, επιχειρεί να
καταστήσει φιλικότερο το επενδυτικό κλίμα στη
χώρα, απλοποιεί διαδικασίες και διευρύνει τον
κύκλο των επενδυτικών έργων που έχουν την
δυνατότητα να ενταχθούν σ’ αυτόν. Αυτό
δήλωσε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος
Κόλλιας, στην τοποθέτησή του στην αρμόδια
επιτροπή της Βουλής. Όπως είπε, το ΟΕΕ
τοποθετείται θετικά επί του νομοσχεδίου, αλλά
υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία, που χρήζουν
βελτιώσεων. Αυτά είναι:

Περισσότερα εδώ.
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ΟΕΕ: Ο ΝΕΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
ΑΠΛΟΠΟΙΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΕΙ ΤΟΝ
ΚΥΚΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣ
ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ   

https://oe-e.gr/2022/01/19/%CE%BF%CE%B5%CE%B5-%CE%BF-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CE%AF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1/


Τα «Οικονομικά Χρονικά», στο νέο τεύχος, εξετάζουν το θέμα της αναθεώρησης του
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπου επισημαίνεται η ανάγκη αλλαγής των
δημοσιονομικών κανόνων για μια βιώσιμη ανάπτυξη.

Το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να προσφέρει μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ
δημοσιονομικής σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης σε σχέση με το προηγούμενο. Το
ακριβές σημείο ισορροπίας θα προκύψει από την πολιτική διαπραγμάτευση μεταξύ κρατών
που βιώνουν πολύ διαφορετικές δημοσιονομικές συνθήκες.

Αρθρογραφούν οι:
Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Θόδωρος Σκυλακάκης,
αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Σταθάκης, πρώην υπουργός και καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φίλιππος Σαχινίδης, πρώην Υπουργός Οικονομικών, Νίκος
Καραθανασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Μιχάλης Αργυρού, Πρόεδρος
του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Συντονιστής
του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, Παναγιώτης Λιαργκόβας, Πρόεδρος
του ΚΕΠΕ, Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, Δημήτρης Λιάκος, πρώην
υφυπουργός, Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής του ΕΚΠΑ.

Επιλέξτε εδώ για να ξεφυλλίσετε το περιοδικό.
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Στη σκιά της πανδημίας και της μετάλλαξης
«Όμικρον», η Ελλάδα προετοιμάζεται για μια σκληρή
και σύνθετη διαπραγμάτευση σχετικά με την
αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης και τους νέους κανόνες για μεγαλύτερη
δημοσιονομική ευελιξία, που επιδιώκει να
εφαρμοστούν από το 2023 και μετά.

Με το Σύμφωνο Σταθερότητας να έχει ανασταλεί έως
και το τέλος του 2022 λόγω της υγειονομικής κρίσης,
προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις
κυβερνήσεις των κρατών-μελών να λαμβάνουν μέτρα
για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, το
2023 η παρένθεση αυτή θα κλείσει και αναμένεται να
ενεργοποιηθούν νέοι δημοσιονομικοί κανόνες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 174
Το ΟΕΕ ανοίγει τη συζήτηση για το νέο
Σύμφωνο Σταθερότητας

https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2022/01/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1_174_web.pdf
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τις διατάξεις: του Ν1100/1980, του ΠΔ 225/1986,
την απόφαση της Kεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ στη
συνεδρίασή της, στις 12-10-2021, για την
επανάληψη των εκλογών για την ανάδειξη των
μελών της Τοπικής Διοίκησης (ΤΔ) του
Περιφερειακού Τμήματος Ιονίων Νήσων την
Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021 λόγω αδυναμίας
συγκρότησης σε σώμα της ΤΔ,
την προκήρυξη των επαναληπτικών εκλογών της
19ης Δεκεμβρίου 2021,
την από 22 Δεκεμβρίου 2021 Ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων των επαναληπτικών εκλογών της
19ης Δεκεμβρίου 2021,

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Περιφερειακών
Εκλογών (ΚΕΕΠΕ) του Οικονομικού Επιμελητηρίου της
Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

ανακοινώνει ότι τα οριστικά αποτελέσματα για το
Περιφερειακό Τμήμα Ιονίων Νήσων καθώς και οι
υποψήφιοι, οι οποίοι εκλέγονται, έχουν ως εξής…

Περισσότερα εδώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ
19ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
για την ανάδειξη των μελών της ΤΔ του ΠΤ Ιονίων
Νήσων

https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2022/01/%CE%9F%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%9A%CE%95%CE%95%CE%A0%CE%95_2oc.pdf


Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, πιστό στον ρόλο του ως θεσμοθετημένος
σύμβουλος της Πολιτείας για θέματα οικονομίας, διοργάνωσε εκδήλωση – συζήτηση για
τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2022 και τις θέσεις του ΟΕΕ για τον προϋπολογισμό. 

Τα δημοσιονομικά δεδομένα στη μετά covid-19 εποχή, η κατακόρυφη αύξηση του
ενεργειακού κόστους και των πρώτων υλών, η διαταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα
είναι τρία από τα θέματα, τα οποία απασχολούν την κυβέρνηση, τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις, όπως και η στάθμιση στην τελική απόφαση για τις εκτιμήσεις για την
επόμενη χρονιά, και αναλύθηκαν – μεταξύ άλλων – στην εκδήλωση.

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι:
Ευάγγελος Δρυμπέτας, Καθηγητής Οικονομικών, Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών,
Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, ΔΠΘ,
Δημήτριος Καινούργιος, Καθηγητής Οικονομικών, ΕΚΠΑ,
Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Συντονιστής, Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής και ο
Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθηγητής Οικονομικών, Παν. Πελοποννήσου, Πρόεδρος &
Επιστημονικός Διευθυντής ΚΕΠΕ.
Προλόγισε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας.
Παρουσίασε ο δημοσιογράφος, Νεκτάριος Νώτης.

Για να διαβάσετε τις Θέσεις του ΟΕΕ για τον Κρατικό Προϋπολογισμό επιλέξτε εδώ.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2021/12/%CE%9F%CE%95%CE%95_%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82_2022.pdf
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 -
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΕ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΟΜΑΛΑ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΙΓΝΙΤΗ 
ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
Το θέμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των
περιοχών της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και του
Δήμου Μεγαλόπολης, που εξαρτώνται από την
εξόρυξη και χρήση του λιγνίτη, καθώς και των
Περιφερειών Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου και Κρήτης, που 

Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που θα προέλθουν από την προσέλκυση και
τη διασφάλιση νέων επενδύσεων προτού αποσυρθούν πλήρως οι λιγνιτικές μονάδες.
Στη στήριξη των υφιστάμενων απασχολούμενων, πέραν αυτής που προβλέπεται από
τα Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, με εθνικούς πόρους καθώς ήδη έχει
ξεκινήσει η διαδικασία μετάβασης.
Στην ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων με τον κόσμο της παραγωγής και της
επιχειρηματικότητας.
Στην ανάπτυξη και ενίσχυση των δομών για την παιδεία, στην προώθηση
εκπαιδευτικού υλικού για θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος. Εδώ η σύνδεση με τα
πανεπιστημιακά ιδρύματα κρίνεται επιτακτική αφού μπορούν να συνεισφέρουν
άμεσα, με καινοτόμες ιδέες. 

εξαρτώνται από τη χρήση πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, έθεσε ο
Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της
Βουλής, για το νομοσχέδιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και ρύθμισης
ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης.

Όπως τόνισε ο κ. Κόλλιας, «Η μετάβαση της χώρας από τον λιγνίτη στη νέα εποχή πρέπει
να γίνει ομαλά, ώστε να επιτευχθεί το όραμα της δημιουργίας μιας πράσινης οικονομίας,
πρότυπο σε όλη την Ευρώπη, και πρέπει να αποσκοπεί:

Δείτε περισσότερα εδώ.

https://oe-e.gr/2021/12/07/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BF%CE%B5%CE%B5-%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%AC-%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7/


 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Μητροπόλεως 12-14 Αθήνα, ΤΚ 10563 Τηλ: 213 2141867
Φαξ: 213 2141874 Email: press@oe-e.gr
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Περιφερειακά Τμήματα Κεντρική Υπηρεσία
www.oe-e.gr
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16/12 7/12
Πρόεδρος ΟΕΕ: Να
γίνει ομαλά η
μετάβαση της χώρας
από το λιγνίτη στη νέα
εποχή

Οικονομικά Χρονικά
174: Το ΟΕΕ ανοίγει τη
συζήτηση για το νέο
Σύμφωνο
Σταθερότητας

12/1

Ανακοίνωση των
οριστικών
αποτελεσμάτων των
επαναληπτικών εκλογών
της 19ης Δεκεμβρίου
2021 της ΤΔ του ΠΤ
Ιονίων Νήσων 

3/1

24/1 19/1

Παρουσίαση: Οι θέσεις
του ΟΕΕ για τον
Κρατικό
Προϋπολογισμό

ΟΕΕ: Ο νέος
αναπτυξιακός
απλοποιεί
διαδικασίεςκαι
διευρύνει τον κύκλο
των προς ένταξη
έργων 

Πρόεδρος ΟΕΕ:
Παράταση προθεσμιών
από ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ

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/
http://esupport.oe-e.gr/
http://www.oe-e.gr/
https://oe-e.gr/2021/12/07/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BF%CE%B5%CE%B5-%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%AC-%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7/
https://oe-e.gr/2022/01/12/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-174/
https://oe-e.gr/2022/01/03/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AC-2/
https://oe-e.gr/2022/01/03/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AC-2/
https://oe-e.gr/2021/12/14/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%BF%CE%B9-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%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%BA%CF%81/
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