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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΩΝ –
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Το ΟΕΕ, ως αρμόδια Αρχή, που εποπτεύει το 
επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού, 
υποχρεούται να παράσχει στους λογιστές – φοροτεχνικούς εκπαίδευση σε λογιστικά και
φορολογικά θέματα, υιοθετώντας τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, με σκοπό
την επικαιροποίηση των επαγγελματικών τους γνώσεων.

Ο λογιστής – φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο ΟΕΕ, εντός του πρώτου
διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα
δηλώνει ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που παρέχεται από το
ΟΕΕ. Το πρόγραμμα σεμιναρίων αναγκαίας εκπαίδευσης λογιστών – φοροτεχνικών έτους
2023, είναι συνολικής διάρκειας 100 ωρών. Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ &
ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΟΥ ΟΕΕ
Το ΟΕΕ ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας 
υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων φυσικών 
προσώπων για την χορήγηση της επαγγελματικής 
ταυτότητας του δόκιμου εσωτερικού ελεγκτή ή εσωτερικού ελεγκτή. Το ΟΕΕ ως αρμόδια
διοικητική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 4849/2021, καταρτίζει και τηρεί σε
ηλεκτρονική μορφή τα προαναφερθέντα μητρώα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που
περιγράφονται στα άρθρα 86-90 του Ν. 4849/2021 και μεριμνά για τη δημοσίευσή τους
στην ιστοσελίδα του.

Το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή ασκείται ελεύθερα μετά την πάροδο τριμήνου από
την αναγγελία έναρξής του στο ΟΕΕ και την εγγραφή του στο Μητρώο Εσωτερικών
Ελεγκτών ή το Μητρώο Δοκίμων Εσωτερικών Ελεγκτών. Δείτε περισσότερα εδώ.

https://oe-e.gr/2022/11/22/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%af-3/
https://oe-e.gr/2022/11/21/%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae%cf%82-%cf%86%cf%85/


2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ «ΕΞΥΠΝΗ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

Δείτε την τροποποίηση εδώ.
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ΑΙΤΗΜΑ ΟΕΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Με επιστολή του Προέδρου του ΟΕΕ, Κ. Κόλλια, 
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Κ. Χατζηδάκη, στις 25 Νοεμβρίου 
ζητήθηκε να μεταφερθεί η καταληκτική 

προθεσμία απογραφής από τις επιχειρήσεις του 
συνόλου των εργαζομένων τους για τις 31 Ιανουαρίου 2023, λόγω της σωρείας

δηλωτικών υποχρεώσεων, που έχουν οι λογιστές-φοροτεχνικοί και λόγω του όγκου
εργασιών των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των εορτών. Εν τέλει, στις 30

Νοεμβρίου, το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας έως
την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022. 

Δείτε την επιστολή εδώ.
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https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2022/12/2%CE%B7-%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%95%CE%9E%CE%A5%CE%A0%CE%9D%CE%97-%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf
https://oe-e.gr/2022/10/24/%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%ce%b1%cf%83%cf%80%ce%b5-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%bc%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83/
https://oe-e.gr/2022/10/24/%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%ce%b1%cf%83%cf%80%ce%b5-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%bc%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83/
https://oe-e.gr/2022/10/24/%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%ce%b1%cf%83%cf%80%ce%b5-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%bc%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83/
https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2022/11/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97-%CE%9F%CE%95%CE%95.pdf
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Στην έκδοση της ΚΥΑ να προβλεφθεί η τήρηση της υποχρέωσης διατήρησης του
αριθμού των εργαζομένων εφόσον η διαφορά του μέσου όρου εργαζομένων κατά
τους μήνες υποχρέωσης διατήρησης διαφέρει κατά λιγότερο από δύο μονάδες αντί
μίας (έναντι του μηδενός που ίσχυε ως τώρα) σε σχέση με τον αρχικό αριθμό
εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση. 
Οι απορριπτικές αποφάσεις να αναφέρουν τους λόγους απόρριψης και να δίνεται το
δικαίωμα ένστασης, ή ενδικοφανούς προσφυγής στην ΔΕΔ.  
Να αξιολογηθούν οι μέχρι σήμερα υποβληθείσες ενστάσεις στην πλατφόρμα
Αιτημάτων Επανεξέτασης οι οποίες δεν έχουν εξετασθεί και να προβλεφθεί
διαδικασία ελέγχου. 
Να εξετασθούν οι περιπτώσεις που έχει δηλωθεί ως έσοδο του 2020 η εγγραφή της
επιστρεπτέας προκαταβολής που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του κριτηρίου της
μείωσης του κύκλου εργασιών και την επιστροφή από τις επιχειρήσεις των
αντίστοιχων ποσών.

Με επιστολή του Προέδρου του ΟΕΕ, Κ. Κόλλια, 
προς τους αρμόδιους Υπουργούς και το Διοικητή 
της ΑΑΔΕ, γνωστοποιήθηκαν μία σειρά από 
προβλήματα, τα οποία προέκυψαν κατά την έκδοση 
βεβαιώσεων αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 
της επιστρεπτέας προκαταβολής. 

Το ΟΕΕ μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής για τα θέματα του λογιστή, πρότεινε:
 

Δείτε την επιστολή εδώ.

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2022/11/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97-18-11-2022.pdf
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4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Με υπογραφή του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη, αποφασίστηκε η
τέταρτη (4η) τροποποίηση της με Α.Π.
1198/03.03.2022 Πρόσκλησης υποβολής Αιτήσεων
Χρηματοδότησης στη Δράση «Επιχορήγηση
επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και
φοροτεχνικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, ως ακολούθως... δείτε περισσότερα
εδώ.
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ΤΟ ΟΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
& ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ 2.000
ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ 

Tην εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση, 
θεωρητική κατάρτιση και πιστοποίηση των 
επαγγελματικών γνώσεων 2.000 άνεργων 
πτυχιούχων οικονομολόγων αναλαμβάνει το ΟΕΕ.
Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι άνεργοι έως 29 ετών,
εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και από οποιαδήποτε περιφέρεια της χώρας.
Στόχος είναι να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές δεξιότητές τους σε θεματικά
αντικείμενα σχετικά με τον επιστημονικό και επαγγελματικό τομέα των οικονομικών και
να αποκτήσουν επιπρόσθετες νέες γνώσεις (new skills) και οριζόντιες δεξιότητες (soft
skills) σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έτσι, θα ενισχυθεί
ουσιωδώς η δυνατότητα εύρεσης απασχόλησης. Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

https://oe-e.gr/2022/11/12/4%ce%b7-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%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/
https://oe-e.gr/2022/11/14/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%89%cf%86%ce%b5%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80/


Ολοκληρώθηκαν για το 2022 οι ενημερωτικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε το ΟΕΕ, σε

συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του

Ταμείου Ανάκαμψης, για τις ευκαιρίες και τις προοπτικές, που αναδύονται από την ορθή

αξιοποίηση των πόρων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση στη Ρόδο, τη

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου στα Ιωάννινα, την Τρίτη 29 Νοεμβρίου στην Κομοτηνή και την

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη. Ομιλητές ήταν ο Αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκης και ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κ. Κόλλιας. Στη Ρόδο χαιρετισμό

απηύθυνε ο Πρόεδρος του 12ου Π.Τ. του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Ζωγραφίδης, στα Ιωάννινα ο

Πρόεδρος του 6ου Π.Τ. του ΟΕΕ, Δημήτριος Λάμπρου, στην Κομοτηνή και στην

Αλεξανδρούπολη ο Πρόεδρος του 1ου Π.Τ. του ΟΕΕ, Πασχάλης Δραγανίδης.

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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ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ, ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ , ΣΤΗΝ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ



Πλήρης κατάργηση των ορίων του άρθρου 38 του Ν.2873/2000. Η υποβολή των
δηλώσεων οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων να γίνεται μέσω
ηλεκτρονικών κωδικών taxis των εξουσιοδοτημένων προς τούτο, λογιστών –
φοροτεχνικών και μόνο, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από το Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος και ασκούν νόμιμα το επάγγελμα.
Άμεση νομοθέτηση ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος, με σαφή ορισμό
ημερομηνίας έναρξης – λήξης, εντός του οποίου θα υποβάλλονται οι φορολογικές
δηλώσεις, με τη δέσμευση όμως ότι θα έχουν δοθεί οι απαιτούμενες οδηγίες, δεν θα
υπάρχουν εκκρεμότητες και θα είναι σε πλήρη λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα
χωρίς τεχνικά προβλήματα. Στη νομοθετική ρύθμιση πρέπει να προβλεφθεί
καταλογισμός ευθυνών για τυχόν λάθη ή καθυστερήσεις που οφείλονται στον κάθε
υπεύθυνο φορέα είτε από τον δημόσιο, είτε από τον ιδιωτικό τομέα. Δεν θεωρούμε
δίκαιο να επιβάλλονται πρόστιμα στους φορολογουμένους για παραλείψεις και για
εκπρόθεσμες υποβολές για τις οποίες δεν είναι υπεύθυνοι. Σε περίπτωση που
υπάρχουν καθυστερήσεις ενημέρωσης από την πλευρά του δημοσίου να δίδεται ο
απαραίτητος για τις υποβολές πρόσθετος χρόνος. Το προτεινόμενο χρονικό
διάστημα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος είναι το
τετράμηνο, από 1 Μαρτίου μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, όπως ίσχυε στο παρελθόν.

Τα θέματα, που βιώνουν οι λογιστές – φοροτεχνικοί στην καθημερινότητά τους, σε
σχέση τόσο με το νομοθετικό και κανονιστικό περιβάλλον, όσο και με τις υποχρεώσεις
τους απέναντι στους πελάτες – φορολογουμένους, συζήτησαν τα Προεδρεία του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της ΠΟΦΕΕ.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε – μεταξύ άλλων – σε πέντε βασικά ζητήματα, για τα οποία
συμφώνησαν στις παρακάτω προτάσεις:

Η ασφάλεια και υγεία στην εργασία και η πρόληψη του εργασιακού κινδύνου αποτελεί
νομική και ηθική υποχρέωση κάθε ευνομούμενης Πολιτείας. Το ΟΕΕ, θεωρεί ότι είναι
αναγκαία και επιβεβλημένη η νομοθέτηση της δυνατότητας μετάθεσης των προθεσμιών
των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων των λογιστών –
φοροτεχνικών, οι οποίοι βεβαιωμένα πάσχουν από σοβαρά νοσήματα. Δείτε
περισσότερα εδ́ώ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ 
ΟΕΕ – ΠΟΦΕΕ ΓΙΑ 
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ –
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
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https://oe-e.gr/2022/11/07/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b5%ce%af%cf%89%ce%bd-%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%b5%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1/


 

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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ΟΕΕ: Προσφέρει
κατάρτιση &
πιστοποίηση σε 
2.000 ανέργους
πτυχιούχους
οικονομολόγους

4/11 7/11

Εκδήλωση στα
Ιωάννινα με θέμα:
Ευκαιρίες και
Προοπτικές του
Ελλάδα 2.0

Συνάντηση
Προεδρείων ΟΕΕ -
ΠΟΦΕΕ για τα
προβλήματα των
λογιστών -
φοροτεχνικών

12/11

Παρέμβαση
τεσσάρων σημείων
του ΟΕΕ για 
την επιστρεπτέα
προκαταβολή

18/11 21/11
Έναρξη υποβολής
αιτήσεων εγγραφής
φυσικών προσώπων 
στα μητρώα εσωτερικών
ελεγκτών & δοκίμων
εσωτερικών ελεγκτών 
του ΟΕΕ

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

4η τροποποίηση της
πρόσκλησης υποβολής
αιτήσεων χρηματοδότησης
στη δράση "Επιχορήγηση
επιχειρήσεων παροχής
λογιστικών &
φοροτεχνικών υπηρεσιών"

14/11

22/11

Ανακοίνωση για 
την παροχή της
αναγκαίας εκπαίδευσης
των λογιστών-
φοροτεχνικών 
έτους 2023

25/11

Αίτημα ΟΕΕ για
παράταση της
προθεσμίας
απογραφής του
συνόλου 
εργαζομένων

Εκδηλώσεις στην
Κομοτηνή και στην
Αλεξανδρούπολη με
θέμα: Ευκαιρίες και
Προοπτικές του
Ελλάδα 2.0

29&30
/11

2η τροποποίηση
πρόσκλησης υποβολής
προτάσεων για το
πρόγραμμα κρατικής
ενίσχυσης Έξυπνη
Μεταποίηση

5/12
Εκδήλωση - συζήτηση
για τον Κρατικό
Προϋπολογισμό 2023 6/12
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