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ΟΕΕ: ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΜΑΘΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗ 
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Το αίτημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
να ενταχθεί το μάθημα «Αρχές Οικονομίας» στην Β’
Λυκείου, από το σχολικό έτος 2022 – 2023, ως μάθημα
γενικής παιδείας, επανέφερε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ,
Κωνσταντίνος Κόλλιας. 

Με επιστολή του προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, ο κ. Κόλλιας ζητά να επανεξεταστεί το συγκεκριμένο αίτημα, τονίζοντας ότι η
ύπαρξη ενός Οικονομικού μαθήματος μόνο στη Γ’ Λυκείου και μόνο στην Κατεύθυνση
Οικονομίας & Πληροφορικής δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

Μάλιστα, όπως τονίζει ο κ. Κόλλιας, το αίτημα για ενίσχυση της Οικονομικής εκπαίδευσης
δεν είναι στενά κλαδικό, όπως κάποιος μπορεί να συμπεράνει από μία πρώτη ανάγνωση,
αλλά ενισχύεται από τρία βασικά στοιχεία:

Πρώτον, ότι «η Ελληνική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας
Εθνικής Στρατηγικής για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό είναι ένας από τους
αποτελεσματικότερους τρόπους για την αύξηση των χρηματοοικονομικών γνώσεων των
πολιτών στη χώρα μας» (με βάση και το δελτίο τύπου που αναρτήθηκε από το Υπουργείο
Οικονομικών στις 4 Δεκεμβρίου 2021).

Δεύτερον, ο αριθμός των μαθητών, που φοιτούν στο Ελληνικό Γενικό Λύκειο και έρχονται σε
επαφή με τα οικονομικά είναι ένας στους τρεις, δηλαδή μόνο όσοι ακολουθούν την
κατεύθυνση «Οικονομίας & Πληροφορικής»... Δείτε περισσότερα εδώ.

https://www.minfin.gr/web/guest/deltia-typou/-/asset_publisher/4kjvD0lBldee/content/entaxe-tou-ypourgeiou-oikonomikon-sto-diethnes-diktyo-gia-te-chrematooikonomike-ekpaideuse-infe-kai-enarxe-tou-ergou-ethnike-strategike-gia-ton-chrema?inheritRedirect=false&redirect=https://www.minfin.gr/web/guest/deltia-typou?p_p_id=101_INSTANCE_4kjvD0lBldee&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&fbclid=IwAR01LIveWeOmBxtqmEvfW4E0k9ylbAixoB_oHL7edOlXqf6RT80SsmIGgT8
https://oe-e.gr/2022/04/18/%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%ce%bd%ce%b1-%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%87%ce%b8%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%89/
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Αυτοαπασχολούμενοι λογιστές-φοροτεχνικοί,
κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή-
φοροτεχνικού κατά τάξεις οι οποίοι έχουν
υποβάλει την ΥΔ του έτους 2021 ή που έχουν
υποβάλει την ΥΔ του έτους 2022 εντός της
προθεσμίας που είχε τεθεί.
Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και
φοροτεχνικών υπηρεσιών τα οποία έχουν
υποβάλει την ΥΔ για το έτος 2021... Δείτε
περισσότερα εδώ.

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση παράτασης ημερομηνίας
υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών
Σχεδίων στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση
Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και
Φοροτεχνικών Υπηρεσιών», σύμφωνα με την οποία
η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης
παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 13/05/22 και
ώρα 15:00, από 18/04/22 και ώρα 15:00, όπως
ίσχυε.
Υπενθυμίζεται ότι, ωφελούμενοι της Δράσης που
δύνανται να τύχουν χρηματοδότησης στο πλαίσιο
της παρούσας, είναι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ–ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 
...για το πρόγραμμα «Συμβουλευτική
καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της
οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη
διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας»

https://oe-e.gr/2022/04/18/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ad%cf%82-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b5-10/
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Ο τομέας των ακινήτων ήταν από εκείνους που
δοκιμάστηκαν πιο σκληρά στη διάρκεια της
οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα καταγράφοντας
απώλειες της τάξης του 45%-50%.

Σήμερα, η ελληνική αγορά ακινήτων έχει αφήσει
πίσω της τα πέτρινα χρόνια της κρίσης και κινείται
σε ανοδική τροχιά, ενώ έχει εμφανίσει ισχυρά
αντισώματα απέναντι στην πανδημία. Η
οικοδομική δραστηριότητα γνωρίζει μεγάλη
άνθηση, οι τιμές των κατοικιών βρίσκονται σε
ανοδική κύκλο και τα στοιχεία δείχνουν, ότι η
σταδιακή ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων στην
Ελλάδα μετά το 2017, έχει καλύψει περίπου το
μισό από τη σημαντική πτώση των αξιών που είχε
καταγραφεί την περίοδο 2008-2017.

Τα «Οικονομικά Χρονικά» μέσα από τα άρθρα που
φιλοξενούν στις σελίδες του νέου τεύχους,
παρουσιάζουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις
που διαμορφώνονται στην αγορά ακινήτων αλλά
και τους κινδύνους που απειλούν να ανακόψουν
το ρυθμό αύξησης της οικοδομικής
δραστηριότητας όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία
και η ένταση των πληθωριστικών πιέσεων στο
κόστος των πρώτων υλών και της ενέργειας.

Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας
Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Για να διαβάσετε το περιοδικό επιλέξτε εδώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 175
Προοπτικές και προκλήσεις στην αγορά
ακινήτων

https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2022/04/%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_175_web.pdf


Θετική χαρακτήρισε ο Πρόεδρος του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
Κωνσταντίνος Κόλλιας την πρωτοβουλία βάσει
της οποίας ο άνεργος που προσλαμβάνεται ως
μισθωτός πριν από τη λήξη της ανώτατης
διάρκειας που προβλέπεται για την καταβολή
του επιδόματος ανεργίας, εξακολουθεί να
παίρνει το 50% της ενίσχυσης μέχρι την λήξη
της περιόδου αυτής. Παράλληλα, πρότεινε την
μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε
«επίδομα εργασίας» με αντίστοιχη ενίσχυση του
εργοδότη που προσλαμβάνει, που είναι και μία
ανταμοιβή για την επιχειρηματικότητα, η οποία
δεν φείδεται προσπαθειών για την
καταπολέμηση της ανεργίας. Μιλώντας στην
αρμόδια επιτροπή της Βουλής για το νομοσχέδιο
εκσυγχρονισμού του ΟΑΕΔ, ο κ. Κόλλιας είπε ότι
αντίστοιχα κίνητρα πρέπει να θεσμοθετηθούν
και για τους εργοδότες, που προσλαμβάνουν
ανέργους.
Επίσης, τόνισε ότι τα εισοδηματικά κριτήρια θα
πρέπει να επανεξεταστούν αφού η θέσπισή τους
πρέπει να αφορά ατομικό και όχι οικογενειακό
εισόδημα, με δεδομένο ότι η ανεργία είναι
καθαρά ατομική υπόθεση, ενώ η χρήση
οικογενειακού εισοδήματος είναι επικουρική.
Επιπλέον, πρότεινε την αύξηση των
εισοδηματικών κριτηρίων τουλάχιστον κατά το
ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού, που
θα πραγματοποιηθεί στο σύνολο του 2022,
καθώς και αύξηση του επιδόματος ανεργίας κατά
το αντίστοιχο ποσοστό.
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ΟΕΕ: ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ
ΣΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
ΓΡΑΜΜΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

βοηθώντας τις επιχειρήσεις να λάβουν τις κρατικές ενισχύσεις, οι οικονομολόγοι και οι
λογιστές–φοροτεχνικοί, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, βρίσκονται για
ακόμα μια φορά στην πρώτη γραμμή στήριξης του επιχειρείν. Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ,
Κωνσταντίνος Κόλλιας, και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου,
συναντήθηκαν με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θόδωρο Σκυλακάκη. Κατά τη
συνάντηση, οι κύριοι Κόλλιας και Σκυλακάκης υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο
προβλέπει την ενημέρωση των μελών του ΟΕΕ για τις ευκαιρίες και τις προοπτικές από την
ορθή αξιοποίηση των κονδυλίων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
Ελλάδα 2.0.

Με αυτό τον τρόπο, τα μέλη του ΟΕΕ (οικονομολόγοι και λογιστές–φοροτεχνικοί) θα
αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο και θα ενημερώσουν τις επιχειρήσεις για τις
επιδοτήσεις, μέσω της υλοποίησης δράσεων προβολής των έργων, των προγραμμάτων 
και των δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πραγματοποιηθούν
πλήθος ενημερωτικών σεμιναρίων, αλλά και εκδηλώσεων στην Κεντρική Υπηρεσία του 
ΟΕΕ και στα Περιφερειακά Τμήματα, με διττό στόχο: αφενός την ενημέρωση των
οικονομολόγων και των λογιστών–φοροτεχνικών και, αφετέρου, την ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη απορρόφηση των επιχορηγήσεων και των δανείων από τις
επιχειρήσεις, στοχεύοντας στην πολυπόθητη αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της
χώρας μας. Το κόστος για τις δράσεις αυτές θα καλύπτεται με πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, «οι οικονομολόγοι και οι
λογιστές–φοροτεχνικοί, μέλη του ΟΕΕ, θα πρέπει με την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή
τους, να παρέχουν τα κατάλληλα εφόδια στους πελάτες τους ή στις επιχειρήσεις που
εργάζονται και δη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν να αντλήσουν
κεφάλαια για τη μεγέθυνσή τους, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό τους και την πράσινη
μετάβαση των επιχειρήσεών τους». 

Δείτε περισσότερα εδώ.

Μετά τον πολύ σημαντικό ρόλο, 
που διαδραμάτισαν στην πανδημία, 

https://oe-e.gr/2022/04/05/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84/
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ΟΕΕ: ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ
ΕΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Την πάγια θέση του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, η καταχώρηση των
δεδομένων των επιχειρήσεων να γίνεται σε
μία μόνο ψηφιακή πύλη, από την οποία ο
κάθε δημόσιος φορέας να αντλεί ή να ελέγχει
τα στοιχεία, που είναι αναγκαία για τη
λειτουργία του και για τους σκοπούς του,
επανέλαβε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ,
Κωνσταντίνος Κόλλιας, μιλώντας στην
αρμόδια επιτροπή της Βουλής σχετικά με το
νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του
Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).
Όπως είπε, «σήμερα, υπάρχουν τουλάχιστον
έξι διαφορετικά μητρώα (Μητρώο ΑΑΔΕ,
Μητρώο e-ΕΦΚΑ και Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, Μητρώο
Πραγματικών δικαιούχων, NotifyBusiness,
ΟΑΕΔ, Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων), τα οποία ενημερώνονται το
κάθε ένα χωριστά και χειροκίνητα από την
επιχείρηση, δημιουργώντας καθυστερήσεις
αλλά και σπατάλη εργατοωρών».
Ο κ. Κόλλιας επανέλαβε το θεσμικό πλαίσιο,
που διέπει το επάγγελμα του λογιστή –
φοροτεχνικού, και το οποίο προβλέπει ότι η
κατάρτιση και η υπογραφή των οικονομικών
καταστάσεων, των ισολογισμών και των
λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης είναι
έργο των νόμιμων λογιστών – φοροτεχνικών.
Όμως, «οι οικονομικές καταστάσεις που
αναρτώνται στο ΓΕΜΗ ουδέποτε ελέγχθηκαν
ότι υπογράφονται από νόμιμα αδειούχο
λογιστή, ούτε μας ζητήθηκε να
επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία του και την
κατηγορία της επαγγελματικής ταυτότητας
που κατέχει». Δείτε περισσότερα εδώ.
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https://oe-e.gr/2022/04/01/%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%ce%bd%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b7%ce%b8%ce%b5%ce%af-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%b1-%cf%88%ce%b7%cf%86/
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Ανακοίνωση προς τους
λ/φ & λογ. γραφεία για
τη Δράση
«Επιχορήγηση
επιχειρήσεων παροχής
λογ. και φοροτεχν.
υπηρεσιών» 

Οικονομολόγοι και
λογιστές στην πρώτη
γραμμή ενημέρωσης
των επιχειρήσεων
για το Σχέδιο
Ανάκαμψης

ΟΕΕ: Να
δημιουργηθεί ενιαία
ψηφιακή πύλη για
τις επιχειρήσεις
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ΟΕΕ: Να
ενταχθούν οι
Αρχές Οικονομίας
ως μάθημα
γενικής παιδείας
στη Β’ Λυκείου

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/2022/04/08/%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%af-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%b1-%ce%b5%cf%81/
https://oe-e.gr/2022/04/15/%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-175/
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