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την “Ενημέρωση των μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, οικονομολόγων,
λογιστών-φοροτεχνικών και επιχειρήσεων, για τις ευκαιρίες και τις προοπτικές που
αναδύονται από την ορθή αξιοποίηση των κονδυλίων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0”. 

Σκοπός των ενημερωτικών εκδηλώσεων είναι να απαντηθούν ερωτήματα όπως: Ποιοι
κλάδοι μπορούν να υπαχθούν στα επενδυτικά και δανειοδοτικά προγράμματα του Εθνικού
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»; Πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να
έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και ενημέρωση; Ποιες είναι οι ανάγκες ρευστότητας
κάθε Περιφέρειας; Ποιος ο ρόλος των οικονομολόγων και των λογιστών - φοροτεχνικών
στην άμεση απορρόφηση των κονδυλίων; 

Στην εναρκτήρια εκδήλωση, που θα γίνει την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 και ώρα 17:00, στο
ξενοδοχείο Divani Caravel, θα μιλήσουν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών,
Θόδωρος Σκυλακάκης, και ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας. Συντονιστής θα
είναι ο δημοσιογράφος, Σωτήρης Ξενάκης. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί επίσης ζωντανά
από το κανάλι του ΟΕΕ στο YouTube και από τη σελίδα του ΟΕΕ στο Facebook. Κάντε την
εγγραφή σας εδώ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: 
«ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΑΔΑ 2.0»
Το ΟΕΕ σε συνεργασία με το Υπ.
Οικονομικών και την Ειδική
Υπηρεσία του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας, διοργανώνει
εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα για  

https://www.youtube.com/user/oikonee
https://www.facebook.com/oikoneegr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIpa9riv-XCh48V15hgeRwJc-eLGD7PvM5LixiI6Jc7CluRQ/viewform


Τις θέσεις τους για την τρέχουσα κατάσταση, αναφορικά με
την κατακόρυφη αύξηση του κόστους σε όλες τις εκφάνσεις
της οικονομικής ζωής, κατέθεσαν εκπρόσωποι της
κυβέρνησης και των κοινοβουλευτικών κομμάτων, στην
εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με θέμα,
«Κόστος ενέργειας, πληθωρισμός και διεθνής αναταραχή: Πώς
σκιαγραφείται το μέλλον για την ελληνική οικονομία;».  
 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης,
τόνισε ότι τα μέτρα στήριξης, που έλαβε η κυβέρνηση,
οδήγησαν σε μείωση της ανεργίας εν μέσω της κρίσης πάνω
από 5,5 εκατοστιαίες μονάδες και σε σημαντική ανάπτυξη της
οικονομίας. «Μετά τα 43 δισ. Ευρώ του πακέτου της
κυβέρνησης, ήρθαν μέτρα επιπλέον 3,5 δισ. για να καλύψουν
την ασύμμετρη επιστροφή στη ζήτηση από τους καταναλωτές.
Πετύχαμε πράγματα με μετρήσιμους στόχους.
Προβλέπουμε φέτος 3,5% ανάπτυξη και 3,1% για το 2023.
Πετύχαμε σημαντική άνοδο επενδύσεων (στις ιδιωτικές +20%
το 2020 και +15% το 2021), λόγω των μεταρρυθμίσεων, που
εφαρμόσαμε. Κάτω από αυτό το γκρίζο πέπλο, που κυριαρχεί
παγκοσμίως, βρίσκεται μια δουλειά από την κυβέρνηση, που
δεν την αφήνει να φανεί η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος
στην Ουκρανία». Σε ό,τι αφορά το αν η Ελλάδα κινδυνεύει να
εκτροχιαστεί και να οδηγηθεί σε νέο μνημόνιο, ο κ.
Παπαθανάσης είπε: «Δεν κινδυνεύει η χώρα να εκτροχιαστεί.
Πολύ προσεκτικά παρακολουθεί τα οικονομικά της, και
αναβαθμίζεται συνεχώς (δεν είναι τυχαίο ότι μέσα στην κρίση
ανεβήκαμε πέντε βαθμίδες). Βλέπει μπροστά της, και δεν
ξέρει πότε θα τελειώσει αυτό, ώστε να μπορεί από τον πλούτο
που παράγει, να ενισχύει τους πολίτες της, που το έχουν
ανάγκη». 
 
Ο πρώην Υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, δήλωσε ότι
η παρούσα κυβέρνηση έκανε τέσσερα στρατηγικά λάθη...
Δείτε περισσότερα εδώ.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΟΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΤΙ ΕΙΠΑΝ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΣΤΑΘΑΚΗΣ, 
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

https://oe-e.gr/2022/05/31/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%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%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%cf%81/


Τα τρέχοντα θέματα της οικονομίας και του 
κλάδου των λογιστών – φοροτεχνικών 
συζήτησαν οι εκπρόσωποι της Κεντρικής 
Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος με τους τομεάρχες οικονομικών της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, 
ο Γενικός Γραμματέας, Κώστας Παπαδημητρίου, 
ο Α’ Αντιπρόεδρος, Αβραάμ Πανίδης, και το Μέλος της Κεντρικής
Διοίκησης, Μενέλαος Μαλτέζος, υποδέχτηκαν, στα γραφεία του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, την Έφη Αχτσιόγλου, τον
Τρύφωνα Αλεξιάδη, και την Κατερίνα Παπανάτσιου. Η συζήτηση
επικεντρώθηκε στα εξής θέματα:

Πρώτον, στην ακρίβεια και τα μέτρα, που πρέπει να ληφθούν για την
ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Δεύτερον, στα ζητήματα που απασχολούν τους λογιστές –
φοροτεχνικούς στην καθημερινότητά τους.

Τρίτον, στην ενεργή συμμετοχή του ΟΕΕ, ως θεσμοθετημένος
οικονομικός σύμβουλος της Πολιτείας, στην κατάρτιση νομοσχεδίων.

Τέταρτον, στα οικονομικά μαθήματα, που λείπουν από τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στην ενίσχυση της
φορολογικής συνείδησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Οι εκπρόσωποι του ΟΕΕ έδωσαν φάκελο με τις προτάσεις του
Επιμελητηρίου τόσο για τα ανωτέρω θέματα, όσο και για το 
σύνολο των ζητημάτων της οικονομίας.

Επιπλέον, οι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ ενημερώθηκαν για τη σειρά
εκδηλώσεων, που ξεκινά το ΟΕΕ σε όλη την Ελλάδα, για την
ενημέρωση των μελών του και της αγοράς γύρω από τις δράσεις 
και τις ευκαιρίες του Ταμείου Ανάκαμψης.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ 
ΜΕ ΤΟ ΟΕΕ



Μετά από επιστολή-αίτημα του Προέδρου του ΟΕΕ, 
Κ. Κόλλια πρός τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο 
Πιτσιλή, δόθηκε παράταση της προθεσμίας 
διαβίβασης των δεδομένων εσόδων τιμολόγησης, 
εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης, που 
αντικατέστησε την υποβολή συγκεντρωτικών
καταστάσεων πελατών – προμηθευτών (ΜΥΦ), έως τις 
15 Ιουνίου 2022.

Όπως αναφέρει η επιστολή, μετά την ανάρτηση του
τρόπου διαβίβασης των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων
και της επιστρεπτέας προκαταβολής του 2021, σε
συνδυασμό με τα προβλήματα απεικόνισης των
διαβιβάσεων που έχουν προκύψει με το Συνοπτικό βιβλίο
στην πλατφόρμα, και τα προβλήματα διαβίβασης που
υπάρχουν από τις μικρές εταιρείες με πεπαλαιωμένα
προγράμματα πληροφορικής, προκύπτει το συμπέρασμα
ότι είναι ανέφικτη και αδύνατη για τις επιχειρήσεις η
εμπρόθεσμη διαβίβαση των εσόδων στην πλατφόρμα.

Επιπλέον, «με τη διαρκή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί,
μέσω της ομάδας εργασίας ΟΕΕ – ΑΑΔΕ, ο Φορέας μας
έγκαιρα ενημέρωσε, για το πρόβλημα της διαβίβασης των
επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων και της επιστρεπτέας
προκαταβολής του 2021 στην ψηφιακή πλατφόρμα
myDATA και την ανάγκη να μεταφερθεί η καταληκτική
ημερομηνία διαβίβασής τους έως το τέλος του έτους».

Δείτε περισσότερα εδώ.

Δείτε την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ εδώ.
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ΟΕΕ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΤΟ MYDATA ΕΩΣ ΤΙΣ 15
ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

https://oe-e.gr/2022/05/25/%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%ce%bd%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%b5%ce%af-%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-27%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b1/
https://www.aade.gr/anakoinoseis/deltio-typoy-25052022


Στο άρθρο 3, η έκπτωση 30% του φόρου επί των κερδών
είναι άκρως ενθαρρυντική. Στις προϋποθέσεις, όμως, και
ιδιαίτερα στο (α) που ασχολείται με το συνολικό κύκλο
εργασιών των μετασχηματιζόμενων εταιρειών, όπου θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον 150% του κύκλου εργασιών
της εταιρείας με το μεγαλύτερο κύκλο εργασίας θα πρέπει
να εξεταστεί και να υπάρχουν διαβαθμίσεις ανάλογα με τον
κύκλο εργασιών. Για να γίνει πιο ξεκάθαρο, μια μεσαία
επιχείρηση με ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 10 εκατ.
ευρώ, δεν θα μπορεί να επωφεληθεί των φορολογικών
κινήτρων αν απορροφήσει μια μικρή-καινοτόμα επιχείρηση
με χαμηλό κύκλο εργασιών.
Στο άρθρο 4 ορθά επεκτείνονται τα φορολογικά κίνητρα
και στις περιπτώσεις συνεργασιών προσώπων. Εξίσου
σημαντικό είναι και το ότι στις προϋποθέσεις υπάρχουν
διαζευκτικά κριτήρια, αφού δεν θα ήταν εύκολη η
υιοθέτηση όλων.

Την ανάγκη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να 
στηριχθούν από την Πολιτεία υπογράμμισε ο 
Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας. Μιλώντας 
στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων 
της Βουλής για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών,
με τίτλο, «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω
συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών», ο κ. Κόλλιας
τόνισε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, καθώς «η παροχή
κινήτρων για τον εταιρικό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων
είναι μια ορθολογική προσέγγιση».
 
Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες διατάξεις, και επικεντρώθηκε
στα εξής:

Δείτε περισσότερα εδώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΕ: «ΟΙ
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΤΗΡΙΧΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ»
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https://oe-e.gr/2022/05/18/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b1%ce%af%ce%bf%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%ad%cf%80%ce%b5%ce%b9/


Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) τροποποίηση της
Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχορήγηση
Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και
Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ, σύμφωνα
με την οποία (α) εξέπνευσε στις 13/5/2022 και
ώρα 15:00 η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών
αιτήσεων και (β) οι ωφελούμενοι, των οποίων η
αίτηση χρηματοδότησης που υποβλήθηκε έως την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα της Δράσης,
13/05/22 και ώρα 15:00 απορρίπτεται, έχουν τη
δυνατότητα μετά την έκδοση της σχετικής
απορριπτικής απόφασης να υποβάλουν επόμενη
αίτηση χρηματοδότησης μέχρι και την Τετάρτη
21/09/2022 και ώρα 15:00.

Η δυνατότητα υποβολής εκ νέου αιτήσεων
χρηματοδότησης, μετά την έκδοση απορριπτικής
απόφασης, θα δώσει τη δυνατότητα στους
ενδιαφερομένους να επανυποβάλουν αίτηση και
να διορθωθούν λάθη ή εκκρεμότητες.

Μπορείτε να δείτε την τροποποιητική απόφαση
εδώ.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2022/05/20220512_2h_trop_prosklhshs_logistes.pdf


Με αφορμή τις ανακοινώσεις και την εξειδίκευση των
μέτρων της κυβέρνησης για τη μείωση του
ενεργειακού κόστους, ο Πρόεδρος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκανε
την ακόλουθη δήλωση:
Τα μέτρα, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την
ελάφρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το
αυξημένο ενεργειακό κόστος, κινούνται
αναμφισβήτητα προς τη σωστή κατεύθυνση.
Αποτελούν ανάσα για όλους, εστιάζοντας κυρίως στα
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, σε μια περίοδο
σημαντικής μεταβλητότητας, όπου η καθημερινότητα
είναι ιδιαίτερα δύσκολη, τόσο για τα νοικοκυριά – που
καλούνται να διαχειριστούν και τις αυξήσεις σε
βασικά προϊόντα -, όσο και για τις επιχειρήσεις, οι
οποίες προσπαθούν να βρουν τη χρυσή τομή και με
τις αυξήσεις στις πρώτες ύλες.
Σε κάθε περίπτωση, η τρέχουσα περίοδος απαιτεί
διαρκή εγρήγορση, μηδενικά περιθώρια εφησυχασμού
και συνεχή παρακολούθηση των δεδομένων, όπως
διαμορφώνονται για την ελληνική οικονομία, τα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Είναι κάτι παραπάνω από αυτονόητη η στροφή της
χώρας μας σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, και η
ενίσχυση της ενεργειακής της αυτονομίας.
Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση οφείλει να συνεχίσει να
πιέζει τους Ευρωπαίους εταίρους μας, ώστε να δοθεί
άμεσα και μια κοινή ευρωπαϊκή λύση στο μείζον αυτό
πρόβλημα.
Μέχρι τότε, καλείται να δείχνει τη μέγιστη δυνατή
ευελιξία και προσαρμογή στις δύσκολες και
πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες, ώστε να μειώνει στον
μέγιστο δυνατό βαθμό το βάρος από τις πλάτες
νοικοκυριών και επιχειρήσεων.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΕ: ΑΝΑΣΑ ΤΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ –
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΚΑΙ
ΕΥΕΛΙΞΙΑ
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Εκπαιδευτική Εμπειρία

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στο
πλαίσιο της προσπάθειάς του για την περαιτέρω
αναβάθμιση των υπηρεσιών του για την
καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και επιμόρφωση
των μελών του και των λογιστών-φοροτεχνικών,
αποφάσισε την αναμόρφωση του Μητρώου
Εισηγητών.
Για το λόγο αυτό προχωρά στην στελέχωση του
Μητρώου Εισηγητών από την αρχή.
Για την ένταξη στο Μητρώο Εισηγητών ΟΕΕ
απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο υποψήφιος
να είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
της Ελλάδας, οικονομικά ενήμερος και να πληροί
τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1.
Να διαθέτει τουλάχιστον εκατό (100) ώρες
αποδεδειγμένης διδακτικής εμπειρίας, εκ των
οποίων οι πενήντα (50) να είναι στο εκπαιδευτικό
αντικείμενο για το οποίο αιτείται την
πιστοποίησή του.
Η εν λόγω διδακτική εμπειρία θα πρέπει να έχει
αποκτηθεί αποκλειστικά σε προγράμματα
εκπαίδευσης ενηλίκων, κατά προτίμηση
επαγγελματιών του οικονομικού χώρου, ή να
προέρχεται από κάθε είδους διδακτική εμπειρία
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ και ΤΕΙ).
Δε θα λαμβάνεται υπόψη εμπειρία που έχει
αποκτηθεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε
ΙΕΚ μεταλυκειακής κατάρτισης.
2. Επαγγελματική Εμπειρία
Να διαθέτει, αθροιστικά, τουλάχιστον δέκα (10)
έτη επαγγελματική προϋπηρεσία σε συναφή
επαγγελματικό ή επιστημονικό κλάδο.

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΕΕ

https://oe-e.gr/2022/05/05/%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%87%cf%89%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%ce%b9%cf%83%ce%b7%ce%b3%ce%b7%cf%84%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bf/
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Ανακοίνωση προς τους 
ΛΦ και τα λογιστικά 
γραφεία για το 
πρόγραμμα 
"Επιχορήγησης
επιχειρήσεων παροχής 
ΛΦ υπηρεσιών"
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Πρόεδρος ΟΕΕ: "Οι
μικρομεσαίοι πρέπει
να στηριχτούν από 
την Πολιτεία"

18/5

5/5 6/5

ΟΕΕ: Να παραταθεί η
προθεσμία της 27ης
Μαϊου για τη
διαβίβαση στοιχείων
στο myDATA

Πρόεδρος ΟΕΕ:
Ανάσα τα μέτρα
ελάφρυνσης -
Απαιτείται
εγρήγορση και
ευελιξία

Στελέχωση του
μητρώου εισηγητών
του ΟΕΕ
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Εκδήλωση του ΟΕΕ
για την ενεργειακή
κρίση: Τι είπαν
Παπαθανάσης,
Σταθάκης, Μανιάτης,
Καραθανασόπουλος

Συνάντηση
τομεαρχών
κοινοβουλευτικής
ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ
με το ΟΕΕ

1/6
Εκδήλωση με θέμα:
Ευκαιρίες και
Προοπτικές του
Ελλάδα 2.0

3/6
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