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Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ως αρμόδιος Φορέας για την παροχή των
ψηφιακών υπογραφών, ανακοίνωσε την έναρξη της δωρεάν χορήγησης άυλων
απομακρυσμένων Ψηφιακών Πιστοποιητικών τριετούς διάρκειας σε συνεργασία με
την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), για τα μέλη του και τους λογιστές-
φοροτεχνικούς από την Πέμπτη 09.06.2022. Η ψηφιακή υπογραφή συμβάλλει σημαντικά
στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στην εμπέδωση της θεσμικής
εμπιστοσύνης μεταξύ των φορολογουμένων, των επιχειρήσεων, των λογιστών-
φοροτεχνικών και των φορολογικών αρχών.

Η πιστοποίηση των υποβεβλημένων ηλεκτρονικά εγγράφων, κάνοντας χρήση της
ψηφιακής υπογραφής, διασφαλίζει στο ακέραιο την πράξη και την αρχική της προέλευση.
Οι δικαιούχοι εισέρχονται με κωδικούς taxisnet στην εφαρμογή «Υποβολής Αιτήματος
Χορήγησης Ψηφιακού Πιστοποιητικού (ΨΠ)» από την ιστοσελίδα του ΟΕΕ (επιλέξτε εδώ).
Μετά την επιβεβαίωση του προσωπικού τους email επιλέγουν την υποβολή νέου
αιτήματος. Εμφανίζονται στη φόρμα τα προσωπικά τους στοιχεία, τα οποία καλούνται να
συμπληρώσουν ή και να μεταβάλουν εφόσον αυτά δεν είναι ακριβή. Με την υποβολή της
αίτησής τους, το ΟΕΕ πιστοποιώντας την πλήρωση των κριτηρίων, αποστέλλει το αίτημά
στην ΚΕΕΕ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης. 

Οι αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία που θα ακολουθήσει ο δικαιούχος είναι
αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ (εδώ). Δεί́τε περισσότερες πληροφορίες εδώ.
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ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΕΕ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ

https://oeesigns.oe-e.gr/
https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2022/06/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%8C%CE%A3_%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3_%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3_%CE%A8%CE%A0_%CE%9F%CE%95%CE%95_v2.pdf
https://oe-e.gr/2022/06/08/%ce%ad%ce%ba%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%8d%ce%b3%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%89%ce%bd-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%cf%8e%ce%bd/


Συνεχίζεται η εκστρατεία ενημέρωσης των μελών του
ΟΕΕ, των λογιστών-φοροτεχνικών και των
επιχειρήσεων για τις επενδυτικές ευκαιρίες του
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0,
που πραγματοποιείται από το ΟΕΕ σε συνεργασία με
το Υπουργείο Οικονομικών και την Ειδική Υπηρεσία
Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης,
διοργανώνοντας εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Ήδη
πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις στην Αθήνα και
στη Θεσσαλονίκη με μεγάλη προσέ́λευση του κοινού,
όπου απαντήθηκαν 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; 

Η επόμενη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη
14 Ιουλίου και ώρα 5:00μ.μ. στην αίθουσα Sivilla του
ξενοδοχείου Doryssa Seaside Resort, στο Πυθαγόρειο
της Σάμου. Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε
εδώ. 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα
2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
– NextGenerationEU.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑ
«ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑ 2.0» ΣΕ ΑΘΗΝΑ 
ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΠΟΜΕΝΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΣΑΜΟ

https://oe-e.gr/%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%88%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%b8%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1%cf%82/


Οι αποχωρήσεις οικονομολόγων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ80 Οικονομίας λόγω
συνταξιοδότησης για το σχολικό έτος 2020 – 2021 ανήλθαν σε 149 και οι μόνιμοι
διορισμοί οικονομολόγων εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκαν για την κάλυψη
τους ήταν μόνο 51. Για το τρέχον σχολικό έτος (2021 – 2022) οι αιτήσεις παραίτησης
των οικονομολόγων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ80 Οικονομίας, ανέρχονται σε 126,
στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν με τον πιο σαφή τρόπο ότι το ισοζύγιο στην κάλυψη
των πραγματικών κενών σε οικονομολόγους είναι αρνητικό.
Ο αριθμός προσλήψεων αναπληρωτών οικονομολόγων εκπαιδευτικών του κλάδου
ΠΕ80 Οικονομίας στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση για την κάλυψη
λειτουργικών κενών σε όλη την επικράτεια τα τελευταία έτη είναι ιδιαίτερα
αυξημένος. Για επαλήθευση των προαναφερθέντων παραθέτουμε τα ακόλουθα
στοιχεία:
το σχολικό έτος 2019-2020 οι προσλήψεις αναπληρωτών 

το έτος 2020-2021 πλησίασαν τις 400, γεγονός που 

Στην προκήρυξη 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24-12-2019/τ. ΑΣΕΠ) με την οποία
πραγματοποιήθηκαν μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Γενική
Εκπαίδευση, μετά από δώδεκα χρόνια, σε σύνολο 4.960 διορισμών, ο κλάδος των
οικονομολόγων εκπαιδευτικών – ΠΕ80 Οικονομίας – έλαβε μόλις το 1% αυτών (51/4960).
Ο αριθμός των μόνιμων προσλήψεων οικονομολόγων εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια
Γενική Εκπαίδευση δεν ανταποκρίθηκε στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επομένως, στους επικείμενους 8.586 διορισμούς, που πρόσφατα ανακοίνωσε το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων το γεγονός αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί.
Είναι αδιαμφισβήτητη και επιτακτική η ανάγκη για την πρόσληψη ενός ικανού και
επαρκούς αριθμού μόνιμων οικονομολόγων εκπαιδευτικών στο κλάδο ΠΕ 80
Οικονομίας, ο οποίος θα ξεπερνά τους 100 εκπαιδευτικούς με σκοπό την επαρκή
κάλυψη των αναγκών σε έμψυχο δυναμικό και την ενίσχυση της Οικονομικής
Παιδείας στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση για τους παρακάτω λόγους:

1.

2.

οικονομολόγων εκπαιδευτικών άγγιξαν τις 500,

καταδεικνύει τις διαρκώς αυξημένες ανάγκες προσλήψεων 
εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 80 Οικονομίας και...

Δείτε περισσότερα εδώ.
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ 83ΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8xOoRDBhPPoDtIl9LGdkF5_2sHZytA1Y08knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQggkacDPonCty3flzCwOxIN9QlSDv-7aA0tbIpc8BHiY.
https://oe-e.gr/2022/07/04/%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-83%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%cf%81%ce%bf/
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
ενημερώνει ότι ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για 
φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν 
την ιδιότητα του διαχειριστή αφερεγγυότητας, 
σύμφωνα με την Προκήρυξη του διαγωνισμού 
υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2022 
(ΦΕΚ 3446/Β/́28.6.22). Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε από 
την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας της Ειδικής
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου
Οικονομικών.

Οι διαχειριστές αφερεγγυότητας ασκούν συγκεκριμένα
καθήκοντα σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή
2ης ευκαιρίας, στο πλαίσιο του Νόμου 4738/2020.

Ειδικότερα:
1. Σε υποθέσεις ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων μέσω του
εξωδικαστικού μηχανισμού,
2. Σε υποθέσεις εξυγίανσης οφειλών επιχειρήσεων,
3. Σε υποθέσεις παροχής 2ης ευκαιρίας, μέσω της πλήρους
διαγραφής οφειλών,

Οι Διαχειριστές Αφερεγγυότητας αδειοδοτούνται και
εποπτεύονται από την Επιτροπή Διαχείρισης
Αφερεγγυότητας. 

Για να δείτε τις προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος
Διαχειριστής Αφερεγγυότητας επιλέξτε εδώ. 

https://oe-e.gr/2022/07/05/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%af/


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΕΕ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Με αφορμή του νομοσχέδιο του Υπουργείου
Οικονομικών, που κατατέθηκε στη Βουλή, με τίτλο
«Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του
Ταμείου 2 Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του
Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών
Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις», ο
Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κ. Κόλλιας, απέστειλε επιστολή
προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών με
προτάσεις που αφορούν στο Μητρώο Πραγματικών
Δικαιούχων.

Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τη βεβαρυμμένη
καθημερινότητα και το φόρτο εργασίας των λογιστών
- φοροτεχνικών εν μέσω της περιόδου των
φορολογικών δηλώσεων και της διαβίβασης των
εσόδων των επιχειρήσεων στη πλατφόρμα των
myDATA και της υποβολής των τροποποιητικών
δηλώσεων για διόρθωση των αποκλίσεων, το ΟΕΕ
προτείνει: 1. Τη δυνατότητα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022
καταχώρησης νέων εγγραφών και τροποποιήσεων των
στοιχείων των ήδη καταχωρημένων στο Κ.Μ.Π.Δ
νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, χωρίς
πρόστιμα. 2. Να μην καταχωρούνται στοιχεία στο
Κ.Μ.Π.Δ που ήδη έχουν καταχωρηθεί σε άλλα μητρώα
όπως στο ΓΕΜΗ ή στο TAXIS στα οποία είναι
καταχωρημένα στοιχεία των εταίρων φυσικών
προσώπων και είναι δυνατή η άντλησή τους μέσω
διαλειτουργικότητας. 3. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω τα
νομικά πρόσωπα στα οποία συμμετέχουν άλλα νομικά
πρόσωπα να έχουν την υποχρέωση να πιστοποιούν
μέχρι φυσικού προσώπου την εταιρική τους σύνθεση.

Για να διαβάσετε την επιστολή επιλέξτε εδώ.
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https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2022/06/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%95%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%A5-%CE%9F%CE%95%CE%95-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3-%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F-%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D.pdf
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΕΕ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΑΔΕ
Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός τη μέχρι σήμερα 
ελλιπή λειτουργία της πλατφόρμας myDATA και 
αφετέρου τις καθυστερήσεις στη μη έγκαιρη έκδοση 
των απαιτούμενων εγκυκλίων – οδηγιών, σχετικών με 
διαβίβαση των εσόδων του έτους 2021, συνεξεταζόμενα 
με τις τρέχουσες καταιγιστικές υποχρεώσεις και άλλες 
κοινωνικού χαρακτήρα πλατφόρμες (ενδεικτικά επιδότηση 
ρεύματος), που προκύπτουν για τους φορολογούμενους (νοικοκυριά
και επιχειρήσεις) και προκειμένου να ομαλοποιηθεί η υπάρχουσα
κατάσταση, ο Πρόδρος του ΟΕΕ, Κ. Κόλλιας, απέστειλε επιστολή προς
την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και προς την ΑΑΔΕ με τις
εξής προτάσεις: 

- Για τη διαβίβαση των εσόδων έτους 2021: Επανεξέταση των
χρονικών προθεσμιών ώστε να δοθεί ο αναγκαίος, επαρκής και
εύλογος χρόνος, καθόσον λόγω των προβλημάτων της πλατφόρμας
δεν δύναται να πραγματοποιηθεί ορθά η διαβίβαση σε τόσο στενά
χρονικά περιθώρια, καθώς και η επισήμανση σε δεύτερο χρόνο των
αποκλίσεων των δεδομένων. 

- Άμεση έκδοση της τροποποίησης της Απόφασης Α.1138/12-6-2020,
λαμβανομένων υπόψη των προτάσεων που έχουν κατατεθεί,
προκειμένου να διευκρινισθούν θέματα σχετικά την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 15Α του Ν.4174/2013. 2 

- Για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους
2021: Επανεξέταση των χρονικών προθεσμιών, σε εύρος χρόνου 
που θα λαμβάνει υπόψη του την πλήρη και απρόσκοπτη 
ολοκλήρωση των λογιστικών - φοροτεχνικών εργασιών και την
ετοιμότητα της ΑΑΔΕ. 

Για να δείτε περισσότερα επιλέξτε εδώ.

https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2022/06/%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%91%CE%91%CE%94%CE%95-15-6-2022.pdf


Τα μέλη της ΚΔ του ΟΕΕ, μετά την αναγγελία του
ξαφνικού θανάτου του Βασίλη Τσαμπανάκη,
εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς
την οικογένειά του και τους οικείους του.
Ο Βασίλης Τσαμπανάκης διετέλεσε Πρόεδρος
του ΠΤ Δωδεκανήσου του ΟΕΕ από το 1995 έως
το 2004 και μέλος της ΣτΑ του ΟΕΕ από το 2004
έως το 2013. Ο εκλιπών προσέφερε για πολλά
έτη τις υπηρεσίες του στον κλάδο των
οικονομολόγων και διακρίθηκε για το ήθος του
και την εργατικότητά του.
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ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΟΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡ. 87 ΤΟΥ Ν. 4706
Επιστολή-πρόταση του ΟΕΕ απέστειλε ο Πρόεδρός του, 
Κ. Κόλλιας, προς τις ηγεσίες του Υπ. Οικονομικών, του 

Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την ΑΑΔΕ και 
τη ΔΥΠΑ, σχετικά με τα προβλήματα που έχουν προκύψει 

από τη διετή καθυστέρηση στη δημοσίευση του Ν. 4706/2020 για τον
συμψηφισμό των ανεξόφλητων απαιτήσεων των επιχειρήσεων από

την επιδότηση εργοδοτικού κόστους 12% και την πολύμηνη ολιγωρία
μετά την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων από τον ΟΑΕΔ, γεγονός

που οδήγησε πολλές από τις επιχειρήσεις των ακριτικών περιοχών να
δημιουργήσουν επιπλέον οφειλές προς τη Φορολογική Αρχή και τους

Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. 
 

Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε την επιστολή.

https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2022/06/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97-%CE%9F%CE%95%CE%95.pdf


 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

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

 

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Επιστολή Προέδρου ΟΕΕ
για την επίλυση
φορολογικών 
προβλημάτων που
προέκυψαν κατά την
εφαρμογή των διατάξεων
του αρ. 87 του ν. 4706

8/6 9/6

Επιστολή Προέδρου
ΟΕΕ προς το
Υπουργείο
Οικονομικών για το
Μητρώο Πραγματικών
Δικαιούχων

Έκδοση Σύγχρονων
Ψηφιακών Υπογραφών
Απομακρυσμένης
Πρόσβασης Τριετούς
Διάρκειας Δωρεάν για τα
μέλη του ΟΕΕ και τους
Λογιστές–Φοροτεχνικούς

15/6

Επιστολή Προέδρου
ΟΕΕ προς το
Υπουργείο
Οικονομικών και
την ΑΑΔΕ

14/6

Εκδήλωση στην
Αθήνα με θέμα:
Ευκαιρίες και
Προοπτικές του
Ελλάδα 2.0

Εκδήλωση στη
Θεσσαλονίκη με
θέμα: Ευκαιρίες και
Προοπτικές του
Ελλάδα 2.0

20/6

Συλλυπητήρια
Ανακοίνωση της ΚΔ
του ΟΕΕ για το
θάνατο του
Β.Τσαμπανάκη

28/6 4/7

Ψήφισμα της 83ης ΣτΑ για
την επιτακτική ανάγκη
ενίσχυσης της οικον.
παιδείας – Αύξηση
ποσοστού οικονομολόγων
εκπαιδευτικών ΠΕ 80
Οικονομίας

Ανακοίνωση έναρξης
αιτήσεων
υποψηφίων
διαχειριστών
αφερεγγυότητας

5/7
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