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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ «ΕΞΥΠΝΗ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» 
Το ΟΕΕ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 28854/17-03-2022 Απόφαση «Προσδιορισμός
Φορέων Υλοποίησης της Δράσης του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Acceleration of
Smart Manufacturing– Επιτάχυνση της Έξυπνης Μεταποίησης” στο πλαίσιο του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (ΑΔΑ: 689346ΜΤΛΡ-1Ξ2) είναι από κοινού με τη Γ.Γ.
Βιομηχανίας του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το ΤΕΕ, φορέας υλοποίησης της
Δράσης με τίτλο «Έξυπνη Μεταποίηση – Acceleration of Smart Manufacturing» με ID:
16721 στο πλαίσιο του Άξονα 4.6 «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας
κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5155018, 3 Κωδικός Έργου
2022ΤΑ01900005) στο πλαίσιο του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
(«ΕΣΑΑ») «Ελλάδα 2.0».
Με την υπ’ αριθ. πρωτ.92540/27-9-2022 (ΑΔΑ: 60ΕΧ46ΜΤΛΡ-ΘΙΡ) Απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη εγκρίθηκε η Πρόσκληση υποβολής
προτάσεων προς δικαιούχους για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο ΕΣΑΑ «Ελλάδα 2.0».
Για να δείτε την Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΑΑ, στον άξονα 3.4
«Εκσυγχρονισμός και Βελτίωση της Ανθεκτικότητας Κυρίων Κλάδων Οικονομίας» με
τίτλο «Έξυπνη Μεταποίηση» επιλέξτε εδώ.

https://oe-e.gr/2022/09/29/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%cf%80/


ΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΣ ΣΤΗΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΕ 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τη συμφωνία του με τις θέσεις του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 
για την τοποθέτηση πτυχιούχων οικονομικών
σπουδών σε θέσεις ευθύνης δημόσιων δομών 
οικονομικού αντικειμένου, διατύπωσε ο Υπουργός
Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, στο Προεδρείο του ΟΕΕ.
Παράλληλα, ο κ. Βορίδης επιβεβαίωσε ότι, στην
επικείμενη τροποποίηση του Π.Δ. 50/2001, θα
παραμείνουν οι ειδικότητες ΠΕ Οικονομικού και ΤΕ
Λογιστικού.

Το Προεδρείο του Οικονομικού Επιμελητήριου
Ελλάδος υπογράμμισε την αναγκαιότητα στελέχωσης
των δημοσίων υπηρεσιών από πτυχιούχους
οικονομικών σχολών.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν στον Υπουργό
Εσωτερικών, «Ο οικονομολόγος στον δημόσιο τομέα
και ιδιαίτερα στα Οικονομικά Υπουργεία, στην
τρέχουσα οικονομική συγκυρία, μπορεί ως
επιστήμονας να συμβάλλει στην ορθή διαχείριση των
οικονομικών θεμάτων, στην κατάλληλη αποτύπωση
των εσόδων και των δαπανών, στον εξορθολογισμό
των δημοσίων δαπανών, στη διαφανή διαχείριση των
δημοσίων πόρων».

Ενόψει και της υιοθέτησης των Ελληνικών Λογιστικών
Προτύπων στην οικονομική διαχείριση όλου του
δημόσιου τομέα, ο κ. Βορίδης αποδέχθηκε ότι πρέπει
να δοθεί άμεση προτεραιότητα στη στελέχωση των
οικονομικών υπηρεσιών με αντιστοίχιση των
οικονομικών πτυχίων με τα απαιτούμενα τυπικά
προσόντα των ψηφιακών περιγραμμάτων για την
κατάληψη των θέσεων αυτών.
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Την πλήρη αντίθεση του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος στη διατήρηση 
του χαρτοσήμου στα έντοκα 
επιχειρηματικά δάνεια, και μάλιστα 
αναδρομικά, από 01-01-2021, 
που προβλέπει το άρθρο 172 του νομοσχεδίου για την εταιρική διακυβέρνηση των
Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου, εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος
Κόλλιας, κατά την τοποθέτησή του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ζητώντας την
απόσυρσή του.

Όπως είπε, «ένα χρόνιο αίτημα των επιχειρήσεων της χώρας ήταν η πλήρης κατάργηση
του κώδικα τελών χαρτοσήμου, μιας αναχρονιστικής και γραφειοκρατικής νομοθεσίας,
που ισχύει για περισσότερα από ενενήντα χρόνια. Με τις πρόσφατες αποφάσεις του
Συμβουλίου της Επικρατείας (2163/2020 και 2323/2020), όπου κρίθηκε η μη υπαγωγή σε
τέλος χαρτοσήμου της οικονομικής δραστηριότητας χορήγησης έντοκων δανείων, δόθηκε
τέλος σε μια σημαντική οικονομική επιβάρυνση, που κατέβαλαν οι ελληνικές επιχειρήσεις
στο πλαίσιο του δανεισμού τους».

Με την προτεινόμενη διάταξη, είπε, θα υπάρχει δυσμενής αντιμετώπιση των
επιχειρήσεων, λόγω του αντιαναπτυξιακού της χαρακτήρα. «Όσες επιχειρήσεις μπορούν
να χρησιμοποιούν τραπεζικούς λογαριασμούς, που νόμιμα διαθέτουν στην αλλοδαπή και
βρίσκουν δάνεια από την αλλοδαπή, θα αποφεύγουν την καταβολή του χαρτοσήμου,
επειδή οι δανειακές αυτές συμβάσεις θα εκτελούνται στο εξωτερικό. Οι λοιπές
επιχειρήσεις, που δεν έχουν τέτοιες δυνατότητες, θα επιβαρύνονται με αυτό το
τέλος χαρτοσήμου. Αυτές οι τελευταίες είναι κατά τεκμήριο 
οι μικρότερες επιχειρήσεις». 

Σε αυτή την κατεύθυνση, το ΟΕΕ ζητεί την απόσυρση του άρθρου 
αυτού και την κατάργηση (ή καλύτερα) τη μεταρρύθμιση του 
Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, γιατί είναι ένας νόμος που ισχύει 
εδώ και 91 χρόνια (ΠΔ 28/28-07-1931).

Δείτε περισσότερα εδώ. OEE | 3
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΕ:
ΑΝΤΙΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Η
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΣΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

https://oe-e.gr/2022/09/19/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ae/


ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΕ: ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Η
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της
Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη
δήλωση:

«Τα μέτρα, που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, δίνουν 
τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να
διαχειριστούν καλύτερα το δύσκολο περιβάλλον,
όπως αυτό διαμορφώνεται με βάση τις διεθνείς
εξελίξεις.

Για τους εξής λόγους:
Πρώτον, απορροφούν – στον βαθμό, που αυτό είναι
εφικτό δημοσιονομικά – μέρος του κόστους από την
επιβάρυνση, λόγω των διαρκώς αυξανόμενων τιμών.
Δεύτερον, επαναφέρουν σταδιακά τη φορολογική
ισορροπία, μέσω της κατάργησης άδικων και καθαρά
εισπρακτικών μέτρων, αλλά και της μείωσης
συντελεστών.

Τρίτον, ενισχύουν την ήδη δυνατή αναπτυξιακή
τροχιά της ελληνικής οικονομίας, μέσω κινήτρων για
προσλήψεις και χρηματοδότησης συγκεκριμένων
έργων.

Διότι η ανάπτυξη – η εκτίμηση για την οποία
αναβαθμίστηκε σήμερα στο 5,3% για το σύνολο της
χρονιάς – είναι απολύτως απαραίτητη, ώστε να
εξασφαλίζει πόρους για την καλύτερη δυνατή
απορρόφηση των οικονομικών κραδασμών.

Το πλέον κρίσιμο σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι η
διαρκής επικαιροποίηση των μέτρων, δεδομένων των
εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών, όπως και έχει συμβεί
μέχρι σήμερα. Διότι τα δύσκολα στις τιμές είναι
μπροστά μας».
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ΤΟ ΟΕΕ ΣΤΗΝ 
86Η ΔΕΘ
Με μεγάλη προσέλευση
κόσμου και εκλεκτούς
καλεσμένους
πραγματοποιήθηκαν τα
εγκαίνια του
περιπτέρου του
Οικονομικού
Επιμελητηρίου της
Ελλάδας στην 86η ΔΕΘ.

Το περίπτερο του ΟΕΕ
επισκέφτηκαν ο
Πρωθυπουργός,
Κωνσταντίνος
Μητσοτάκης, ο
Υπουργός Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Άδωνις
Γεωργιάδης και ο
Δήμαρχος Αθηναίων,
Κώστας Μπακογιάννης. 
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

Ο πρώτος αφορά στην ελάφρυνση του βάρους
νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ο δεύτερος αφορά στη διασφάλιση των κανόνων
λειτουργίας της αγοράς και του ελεύθερου

ανταγωνισμού, ώστε οι μειώσεις των διεθνών
τιμών να περνούν άμεσα στη λιανική. Έτσι, θα

αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκαθίδρυσης
πληθωριστικών τιμών και αντίληψης – δηλαδή

λιανικών τιμών υψηλότερων από αυτές, που
αντιστοιχούν στην πορεία των διεθνών».

Την πρότασή του για την άμεση εφαρμογή
πανευρωπαϊκής λύσης για την ενεργειακή κρίση,

διατύπωσε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κ. Κόλλιας, κατά την
παρουσίαση μελέτης του ΟΕΕ. Η μελέτη, που

εκπονήθηκε από ομάδα έμπειρων οικονομολόγων,
και επιμελήθηκε ο πρ. Υπουργός, Γ. Μανιάτης,

αναλύει τις επιπτώσεις της 
ενεργειακής κρίσης στην ελληνική οικονομία.

Όπως είπε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, «επιβάλλεται 
άμεσα, χθες, μια ευρωπαϊκή λύση, η οποία θα είναι

ολιστική και δεν θα μεταθέτει το πρόβλημα στο
μέλλον. Αντίστοιχη λύση είχαμε προτείνει εξ αρχής

και στο θέμα της κάλυψης των ζημιών από τα
περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας. Και δικαιωθήκαμε.
Η ευρωπαϊκή αυτή λύση πρέπει να έχει δύο άξονες:

Δείτε περισσότερα εδώ.
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https://oe-e.gr/2022/09/13/%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%ce%bb/


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. Τους
μήνες Ιούλιο και Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκαν οι
εκδηλώσεις στη Σάμο, στην Πάτρα και στον Πύργο, 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 επόμενες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στα
Χανιά  στις 13/10 στο Ηράκλειο Κρήτης στις 14/10
και στη Ρόδο στις 24/10. 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 ΣΑΜΟ,
ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟ - ΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΧΑΝΙΑ, 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΡΟΔΟ

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/
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Οι προοπτικές για τον ελληνικό τουρισμό είναι
ιδιαίτερα θετικές φέτος. Τα στοιχεία από τις αφίξεις

στα αεροδρόμια, τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία και τα
ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης καθώς και η

αυξημένη ζήτηση για ακτοπλοϊκά εισιτήρια δείχνουν
ότι η φετινή τουριστική σεζόν μπορεί να φτάσει σε

αριθμούς τη «χρυσή» χρονιά του 2019.
Τα «Οικονομικά Χρονικά» σε αυτό το τεύχος

εστιάζουν στις προκλήσεις και τις προοπτικές του
κλάδου του τουρισμού, ο οποίος είναι βασικός

πυλώνας ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Το
ΟΕΕ, επιχειρεί να καταγράψει την οπτική όλων των

συμμετεχόντων στον κλάδο και να μεταφέρει το
μήνυμα αισιοδοξίας και ρεαλισμού που πρέπει να

συνυπάρχουν στον ελληνικό τουρισμό. Η οικονομική
και ενεργειακή κρίση, οι πληθωριστικές πιέσεις και η

γεωπολιτική αστάθεια επιβάλλουν μια άλλη οπτική
για τον τουρισμό. Η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να

πρέπει να διαμορφώσει ένα νέο πρότυπο τουριστικής
ανάπτυξης με κύρια χαρακτηριστικά τη βιωσιμότητα,

την αειφορία και την ποιότητα.
 

Για να διαβάσετε το περιοδικό επιλέξτε εδώ.
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 

ΟΕΕ – ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 17 του Ν.4887/2022, οι αιτήσεις υπαγωγής
επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ
συνοδεύονται υποχρεωτικά από έκθεση πιστοποίησης, το πρότυπο της οποίας
αποτελεί παράρτημα της οικείας προκήρυξης καθεστώτος. Η έκθεση
πιστοποίησης υπογράφεται από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ).
Η κατάσταση των μελών του ΟΕΕ και μελών του ΕΜΠΑ είναι αναρτημένη εδώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 176
το μεγάλο στοίχημα του τουρισμού-

προοπτικές και προκλήσεις

https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2022/07/%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_176_WEB-1.pdf
https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2022/07/20220929_%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97_%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%A9%CE%9D_%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%91.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

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΔ

ΤΟΥ ΟΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ

ΣΑΛΒΑΝΟΥ
 

Τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης του
Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας,

εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς
την οικογένεια και τους οικείους του 

Σπύρου Σαλβάνου, ο οποίος 
απεβίωσε στις 24 Αυγούστου 2022.

Ο Σπύρος Σαλβάνος διετέλεσε μέλος της
Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ από το 

έτος 1986 μέχρι 1989 και μέλος της 
Συνέλευσης της Αντιπροσωπείας 

του ΟΕΕ από το έτος 1986 μέχρι 1995.
Ο εκλιπών πίστευε στην ειρήνη και στην

αλληλεγγύη των λαών, ήταν οραματιστής και
αγωνιστής για τα πιστεύω του και τις ιδέες του.

Προσέφερε για πολλά έτη τις υπηρεσίες του
στον κλάδο των οικονομολόγων  και διακρίθηκε

για το ήθος και τις αρχές του.
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Οικονομικά 
Χρονικά 
176

Κατά́σταση
Μελών του ΟΕΕ -
Εθνικού Μητρώου
Πιστοποιημένων
Αξιολογητών

5/9

20/9

Δημοσίευση της
Πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων
για το πρόγραμμα
«ΕΞΥΠΝΗ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» 

29/9

Το ΟΕΕ στην 
86η ΔΕΘ

Πρόεδρος ΟΕΕ:
Ζητούμενο η
διαρκής
επικαιροποίηση
των μέτρων
ελάφρυνσης

Συλλυπητήρια
Ανακοίνωση της
ΚΔ του ΟΕΕ για το
θάνατο του
Σπύρου Σαλβάνου

Εκδήλωση ΟΕΕ στη
Θεσσαλονίκη με
θέμα: Η ενεργειακή
κρίση και η 
ελληνική οικονομία

10/9

12/9

Συλλυπητήρια
Ανακοίνωση της ΚΔ
του ΟΕΕ για το
θάνατο του
Χρ΄́ηστου
Κατσαντούρα

22/9

Ναι από τον ΥΠΕΣ
στην τοποθέτηση
πτυχιούχων
οικονομολόγων σε
θέσεις ευθύνης
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https://oe-e.gr/2022/07/07/%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-176/
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https://oe-e.gr/2022/07/25/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%81%cf%8e/
https://oe-e.gr/2022/09/29/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%cf%80/
https://oe-e.gr/2022/09/29/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%cf%80/
https://oe-e.gr/2022/09/10/%cf%84%ce%bf-%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-86%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%b8/
https://oe-e.gr/2022/09/10/%cf%84%ce%bf-%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-86%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%b8/
https://oe-e.gr/2022/09/10/%cf%84%ce%bf-%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-86%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%b8/
https://oe-e.gr/2022/09/12/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba/
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https://oe-e.gr/2022/09/13/%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%ce%bb/
https://oe-e.gr/2022/09/13/%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%ce%bb/
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https://oe-e.gr/2022/09/22/%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%83-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b9/

