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ΟΕΕ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ 2.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ
Το ΟΕΕ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ», έχει αναλάβει ως
Δικαιούχος, την υλοποίηση της Πράξης: «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το ΟΕΕ για
την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε
δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας» . 
Αντικείμενο της Πράξης είναι η εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση,
θεωρητική κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων 2.000
ανέργων πτυχιούχων οικονομολόγων, ηλικίας έως 29 ετών, εγγεγραμμένων στον
ΟΑΕΔ, από όλες τις Περιφέρειες, ώστε να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες
τους σε θεματικά αντικείμενα σχετικά με τον επιστημονικό και επαγγελματικό τομέα των
οικονομικών, καθώς και να αποκτήσουν επιπρόσθετες νέες γνώσεις (new skills) και
οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους.
Το έργο απευθύνεται σε άνεργους όλων των περιφερειών της Ελλάδας και τα 
αντικείμενα κατάρτισης είναι τα ακόλουθα:
1. Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση στον Τουριστικό Τομέα, 2. Χρηματοοικονομικές
Υπηρεσίες, 3. Οικονομική Ανάλυση, 4. Διοίκηση και Διαχείριση έργου, 5. Διαχείριση
Αφερεγγυότητας, 6. Εσωτερικός Έλεγχος, 7. Προχωρημένες δεξιότητες χρήσης
εφαρμογών γραφείου (advanced excel) για υπαλλήλους οικονομικής κατεύθυνσης, 8.
Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών (Fintech), 9. Παροχή υπηρεσιών και ανάλυση των οικονομικών της
Ψηφιακής Ασφάλειας (economics of cyber security). 
Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 380 ώρες και το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα
κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης),
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, ήτοι το συνολικό ποσό του
Εκπαιδευτικού Επιδόματος ανέρχεται στα 1.900,00 €. Δείτε περισσότερα εδώ.

https://oe-e.gr/2023/01/22/%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/
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OEE - ΑΣΠΕ: ΔΕΣΜΗ ΕΞΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

Με στόχο να αντιμετωπιστεί το μείζον θέμα του δημογραφικού προβλήματος στην
Ελλάδα, το ΟΕΕ, σε συνεργασία με την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος,
ανακοινώνει μια δέσμη έξι προτάσεων, η οποία θα συμβάλλει σημαντικά στη στήριξη
της γεννητικότητας, μέσω κατάλληλων κινήτρων και παροχών.

Οι προτάσεις είναι οι εξής:
1) Να ορισθεί το όριο φτώχειας ως αφορολόγητο ποσό εισοδήματος για τις
οικογένειες με τρία παιδιά και άνω, με τις ανάλογες προσαυξήσεις.
Η αύξηση των δημοσίων εσόδων από τις δύο αυτές παρεμβάσεις θα είναι καταλυτικής
σημασίας για την ελάφρυνση των πιο αδύναμων συμπολιτών μας. Το αφορολόγητο
ποσό πρέπει να οριστεί με δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο, δεδομένου ότι είναι λογικό
να μη φορολογούνται εισοδήματα, που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας.

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΞΥΠΝΗ 
 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Τροποποιείται εκ νέου η συνημμένη στην υπ’αρ. πρωτ. 92540/27-9-2022 (ΑΔΑ
60ΕΧ46ΜΤΛΡΘΙΡ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Πρόσκληση
υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους επιχειρήσεις για το πρόγραμμα κρατικής
ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας και ο Οδηγός εφαρμογής του προγράμματος και συγκεκριμένα: α) η
παρ. 9 της Πρόσκλησης και β) το εικοστό ένατο εδάφιο της παρ. I.1.3 «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ» και γ) η παρ. Ι.1.8. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ/Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης» του Οδηγού εφαρμογής του
προγράμματος, ως προς την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των
επενδυτικών σχεδίων. Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής των επενδυτικών σχεδίων
ορίζεται η 1η Μαρτίου 2023 και ώρα 13.00.

Δείτε περισσότερα εδώ.

https://oe-e.gr/2023/01/26/oee-%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%8d%cf%84%ce%b5%ce%ba%ce%bd%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b7-%ce%ad%ce%be%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/
https://oe-e.gr/2023/01/26/%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%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/


 

Σχετικά με το αίτημα για πλήρη κατάργηση των ορίων, άνω των οποίων η υποβολή
των δηλώσεων οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων γίνεται μέσω
ηλεκτρονικών κωδικών taxis των εξουσιοδοτημένων και πιστοποιημένων από το ΟΕΕ
λογιστών – φοροτεχνικών, έγινε γνωστό ότι – σε πρώτη φάση – τα όρια μειώνονται
από τα 50.000 στα 30.000 ευρώ, με άμεση υπογραφή της σχετικής ΥΑ και ισχύ από
1/1/2023.
Άμεσα αναμένεται να εξεταστεί η δυνατότητα παράτασης της εκπλήρωσης των
φορολογικών υποχρεώσεων των πολιτών από τους λογιστές – φοροτεχνικούς, ως
εξής: Σε περίπτωση ασθένειας ή εγκυμοσύνης, οι δηλωτικές υποχρεώσεις
μετατίθενται για το τέλος του επόμενου μήνα. Σε περίπτωση θανάτου, οι
δηλωτικές υποχρεώσεις μετατίθενται για το τέλος του μεθεπόμενου μήνα. Η
εξέταση της δυνατότητας αυτής έρχεται σε συνέχεια σχετικής νομοθετικής ρύθμισης
μετά από πρόταση του ΟΕΕ, για την ασθένεια λόγω Covid-19.
Συμφωνήθηκε από κοινού ότι η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα πρέπει να
ολοκληρώνεται εντός των προθεσμιών που ισχύουν βάσει νόμου. Για τον σκοπό
αυτό, ο Υφυπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ δεσμεύθηκαν να κάνουν
όλες τις απαραίτητες ενέργειες και οι δύο πλευρές να συναντηθούν ξανά στο
τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου, ώστε να αποτιμήσουν την κατάσταση. Ο στόχος
που τίθεται είναι τον μήνα Αύγουστο να μην υπάρχει υποχρέωση εμπρόθεσμης
υποβολής φορολογικών δηλώσεων.
Τέλος, οι κ.κ. Βεσυρόπουλος και Πιτσιλής άκουσαν θετικά το αίτημα για τον
εξορθολογισμό των διατάξεων των προστίμων, και της άμεσης εφαρμογής, που
ισχύει στα φυσικά πρόσωπα, με όριο τα 100 ευρώ διαφοράς φόρου, και στα νομικά
πρόσωπα, με τελικό στόχο τον ριζικό εξορθολογισμό του εξοντωτικού ποινολογίου.

Τέσσερα βασικά θέματα, που αφορούν στην 
καθημερινότητα των λογιστών – φοροτεχνικών, 
σε σχέση τόσο με το νομοθετικό και κανονιστικό περιβάλλον, όσο και με τις
υποχρεώσεις τους απέναντι στους πελάτες – φορολογουμένους, έθεσε το Προεδρείο του
ΟΕΕ, στη συνάντηση, που είχε με τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Α. Βεσυρόπουλο, και
τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γ. Πιτσιλή.
Αναλυτικότερα,
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ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕ ΟΡΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ –
Συνάντηση με Υφυπουργό Οικονομικών, 
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο και Διοικητή
ΑΑΔΕ, κ. Γιώργο Πιτσιλή



Σε συνέχεια τροποποίησης της υπάριθ1́16558/2-
12-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο
Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ),
παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για την
εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων
Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) σύμφωνα με την υπ ́αρ ' 
 4́113/18-01-2023 Υπουργική Απόφαση μέχρι τις 
6 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Για να δείτε την απόφαση επιλέξτε εδώ. 
Για να δείτε την πρόσκληση επιλέξτε εδώ.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ (ΕΜΠΑ)

 

Για πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση για την υποβολή
προτάσεων στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται με διατύπωση
έγγραφου αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση

tee.exypni.metapoiisi@central.tee.gr ή στα τηλέφωνα
2103291550, 2103291551.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Άξονας 3.4 Εκσυγχρονισμός και Βελτίωση της Ανθεκτικότητας
Κύριων Κλάδων Οικονομίας με Τίτλο «Έξυπνη Μεταποίηση»

https://oe-e.gr/2023/01/18/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af%ce%bd%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%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf/
https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2022/12/9%CE%A4%CE%A7446%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A1-%CE%A3%CE%93%CE%95.pdf
mailto:tee.exypni.metapoiisi@central.tee.gr,%CE%AE
tel:2103291550
tel:2103291551


Το θέμα του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και 
η σημασία που έχει στη σημερινή εποχή και ειδικά 
στη νέα γενιά αναλύει το νέο τεύχος των Οικονομικών 
Χρονικών. Χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι η 
ικανότητα κατανόησης των οικονομικών επιλογών, ο 
προγραμματισμός για το μέλλον και η σωστή χρήση και 
διαχείριση των προκλήσεων που συνδέονται με κάποια 
γεγονότα ζωής, όπως η αποταμίευση για τη 
συνταξιοδότηση ή για τις σπουδές των παιδιών.
Είναι πολύ σημαντικό, να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί τ
ο οικονομικό σύστημα, πώς μας επηρεάζει και πώς 
παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις για τα οικονομικά μας. 
Σήμερα που βιώνουμε την ενεργειακή κρίση, ο 
χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός διευκολύνει τις αποφάσεις των νοικοκυριών για
ζητήματα όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η επιλογή παρόχου ή η επένδυση σε λύσεις
ενεργειακής απόδοσης.
Οι χρηματοοικονομικά ενημερωμένοι πολίτες είναι λιγότερο χρηματοοικονομικά
ευάλωτοι, είναι λιγότερο επιρρεπείς σε χρηματοοικονομικές απάτες, υποστηρίζουν την
επιχειρηματικότητα και τις μεταρρυθμίσεις και προετοιμάζονται για την συνταξιοδοτική
τους περίοδο.
Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι οι χώρες που ευημερούν, έχουν εντάξει στην εθνική
σχολική διδακτέα τους ύλη μαθήματα χρηματοοικονομικής παιδείας, και μάλιστα σε όλες
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, πιέζουμε διαρκώς, με παρεμβάσεις μας, για την
ουσιαστική και σημαντική επαναφορά και ενίσχυση των οικονομικών μαθημάτων στη
δευτεροβάθμια, αλλά και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Γι ́ αυτό συμμετέχουμε σε
δράσεις για τη νέα γενιά, όπως ο μαθητικός διαγωνισμός «Ερμής», που στοχεύουν στην
απόκτηση καλύτερης πληροφόρησης για τις οικονομικές εξελίξεις και τα νέα εργαλεία
ανάλυσης της οικονομικής επιστήμης.

Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας
Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το περιοδικό.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 178
Χρηματοοικονομικός Αναλφαβητισμός

https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2023/01/%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_178_WEB-1.pdf


Με εντυπωσιακά μεγάλη προσέλευση του κοινού πραγματοποιήθηκαν, στην Καβάλα στις

12 Ιανουαρίου και στις Σέρρρες στις 13 Ιανουαρίου, 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». Ομιλητές ήταν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θ.

Σκυλακάκης και ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κ. Κόλλιας. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του

2ου Π.Τ. του ΟΕΕ, Θεολόγης Βενέτης. 

Η επόμενη εκδήλωση θα είναι στην Κοζάνη, την 1η Φεβρουαρίου, στις 16:00, στην Στέγη
Ποντιακού Πολιτισμού. Ομιλητές θα είναι ο Αν. Υπουργός Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκης

και ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κ. Κόλλιας, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρόεδρος του 5ου ΠΤ

του ΟΕΕ, Δημήτρης Κοεμτζόπουλος. Τον συντονισμό έχει αναλάβει η δημοσιογράφος,

Δέσποινα Αμαραντίδου. 

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί, επίσης, ζωντανά από το κανάλι του ΟΕΕ στο YouTube (εδώ) και

από τη σελίδα του ΟΕΕ στο Facebook (εδώ). Κάντε την εγγραφή σας εδώ.
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ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
& ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΣΕΡΡΕΣ - 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

https://www.youtube.com/@oikonee
https://www.facebook.com/oikoneegr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8Cai7qZbXSW5GckS_t8Bn_wFzeGccc14gCf4PxGlYw-JXNg/viewform
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ΨΗΦΙΣΜΑ 84ΗΣ ΣΤA:
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΕΕ ΓΙΑ ΤΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΑΠΟ 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
 Η παγκόσμια οικονομία βιώνει μια 

παρατεταμένη περίοδο οικονομικών κραδασμών, 
με τις εκτιμήσεις για το επόμενο έτος να καταγράφουν επιβράδυνση ή ακόμα και ύφεση

του ρυθμού ανάπτυξης, στις περισσότερες οικονομίες. Η ραγδαία αύξηση του
πληθωρισμού, εξαιτίας κυρίως της ενεργειακής κρίσης, αλλά και ως απόρροια της

πανδημικής κρίσης, με τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και την αυξημένη
κατανάλωση, έχουν δημιουργήσει ένα σύνθετο μίγμα οικονομικών πολιτικών συνθηκών.

Για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού χρειάζεται ένας συνδυασμός συνετής
δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής. Η αύξηση των βασικών επιτοκίων από τις

Κεντρικές Τράπεζες αποτελεί ένα βασικό εργαλείο στην φαρέτρα των υπευθύνων
χάραξης οικονομικής πολιτικής, με στόχο των περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων.

Όμως, η άνοδος των επιτοκίων συμπαρασύρει αναπόφευκτα και τα επιτόκια των
στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, σε μια περίοδο όπου το

διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών περιορίζεται, ενώ τα λειτουργικά έξοδα των
επιχειρήσεων αυξάνονται ραγδαία, με συνέπεια την μείωση των αποτελεσμάτων τους και

ενδεχομένως την ύπαρξη ζημιών στα αποτελέσματά τους.
Σε διάστημα μικρότερο των πέντε μηνών, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει

προβεί σε αύξηση των επιτοκίων συνολικά κατά 250 μονάδες βάσης, που αποτελεί τον
πιο απότομο και επιθετικό κύκλο αύξησης που έχει γίνει ποτέ, στην ιστορία της ΕΚΤ.

Στόχος, να διασφαλιστεί η μείωση του πληθωρισμού στο 2% μεσοπρόθεσμα.
Η αύξηση των βασικών επιτοκίων από την ΕΚΤ και η αναμενόμενη αύξηση των δόσεων,
έχει οδηγήσει πολλούς συμπολίτες μας, και ιδιαίτερα τους οικονομικά ασθενέστερους,
να αδυνατούν να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Αυτό

εγκυμονεί κινδύνους, τόσα για την ευημερία των πολιτών όσο και για τη λειτουργία των
τραπεζών, αφού υπάρχει η πιθανότητα αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων

(ΜΕΔ). Η χώρα μας έχει καταβάλει επίμονη προσπάθεια για τη μείωση των ΜΕΔ και θα
πρέπει να αποφευχθεί η δημιουργία νέων.

Το τραπεζικό σύστημα οφείλει να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια αυτή και να στηρίξει
τα ευάλωτα νοικοκυριά. Ειδικότερα σήμερα, όπου όλες οι συστημικές τράπεζες

παρουσιάζουν αξιοσημείωτη κερδοφορία στους ισολογισμούς τους, λόγω των εσόδων
από τόκους χορηγήσεων και προμήθειες, ενώ τα επιτόκια καταθέσεων παραμένουν

σχεδόν αμετάβλητα. Για το λόγο αυτό, το ΟΕΕ προτείνει μια δέσμη μέτρων για τη στήριξη
των ευάλωτων νοικοκυριών. Δείτε περισσότερα εδώ.

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/2022/12/20/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%85%ce%ac%ce%bb%cf%89/


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΕΕ ΓΙΑ
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΤΙΣ 31/01 ΤΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Για να διαβάσετε την επιστολή επιλέξτε εδώ.
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ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΡΗΣΤΑΚΗ

 
Τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού

Επιμελητηρίου της Ελλάδας, μετά την αναγγελία
του αιφνίδιου θανάτου του Γιώργου Χρηστάκη,

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

 
Ο Γιώργος Χρηστάκης διετέλεσε επί χρόνια

Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος
Θεσσαλίας και μέλος της Συνέλευσης της

Αντιπροσωπείας του ΟΕΕ.
 

Ο εκλιπών προσέφερε για πολλά έτη τις υπηρεσίες
του στον κλάδο των οικονομολόγων και των

λογιστών – φοροτεχνικών και διακρίθηκε για το
ήθος του, την εργατικότητά του και την ανιδιοτελή

συνεισφορά και αλληλεγγύη τόσο προς τους
συναδέλφους του όσο και προς το συνάνθρωπό

του. Το κενό του δυσαναπλήρωτο.
 Newsletter 80

https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2022/12/%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%91-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%97%CE%A3.pdf


ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2023

Η επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης

Η βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και

Η αποκλιμάκωση του λόγου του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ.»

Τις προκλήσεις, που παρουσιάζονται 

για την ελληνική οικονομία την 

επόμενη χρονιά, με βάση και τον 

προϋπολογισμό του 2023, συζήτησαν 

τέσσερις κορυφαίοι οικονομολόγοι, σε 

εκδήλωση – συζήτηση, που 

διοργάνωσε το OEE.

Ο καθηγητής και πρ. Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Γ. Αλογοσκούφης,

τόνισε τα εξής:

«Σε μεσοχρόνιο ορίζοντα, τρεις απαιτείται να είναι οι προτεραιότητες της

οικονομικής πολιτικής:

1.

2.

3.

Η Ομότιμη Καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ και πρ. Υπουργός, Λ. Κατσέλη, δήλωσε ότι «Οι

σχετικά υψηλοί ρυθμοί μεγέθυνσης του εισοδήματος το 2022 (5,6%) δεν πρέπει να

μας εφησυχάζουν καθώς μεταβάλλονται από έτος σε έτος ανάλογα με τις

Ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις και δεν αποτελούν κριτήριο «οικονομικής

ανάπτυξης». 

Ο Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και Πρόεδρος του ΣΟΕ,

Μιχάλης Αργυρού, εκτίμησε ότι ο Προϋπολογισμός του 2023 αποτυπώνει τη μεγάλη

πρόοδο της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και ύστερα, και τις θετικές

προοπτικές της, παρά τις διαδοχικές εξωγενείς κρίσεις. 

Ο Επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στην Βουλή, Φ.

Κουτεντάκης, είπε ότι «η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε φάση ομαλής

προσγείωσης, καθώς οι υψηλοί ρυθμοί μεγέθυνσης των δύο πρώτων τριμήνων

επιβραδύνονται». Δείτε περισσότερα εδώ.

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος, Νίκος Φιλιππίδης, και μπορείτε να την

παρακολουθήσετε στο κανάλι του ΟΕΕ, στο YouTube. Για να διαβάσετε το πλήρες

κείμενο της μελέτης, επιλέξτε εδώ.
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https://oe-e.gr/2022/12/15/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8b%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf/
https://www.youtube.com/watch?v=mcUqT0OpFy4
https://www.youtube.com/watch?v=mcUqT0OpFy4
https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2022/12/%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%9F%CE%95%CE%95-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%9F%CE%9D-%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F-20233-1.pdf


 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

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

 

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Περιφερειακά Τμήματα Κεντρική Υπηρεσία
www.oe-e.gr
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Ψήφισμα 84ης ΣτA:
Προτάσεις ΟΕΕ για τη
στήριξη των 
ευάλωτων 
νοικοκυριών από
τράπεζες & Πολιτεία

20/12
Συλλυπητήρια
Ανακοίνωση για το
Θάνατο του Γιώργου
Χρηστάκη

27/12

15/12 19/12

Ταμείο Ανάκαμψης &
Ανθεκτικότητας:
Εκδηλώσεις σε
Καβάλα & Σέρρες - 
επόμενη Εκδήλωση
στην Κοζάνη

Επιστολή Προέδρου
ΟΕΕ για μετάθεση
στις 31/01 της
προθεσμίας για την
απογραφή των
εργαζομένων

Εκδήλωση ΟΕΕ για
τον Κρατικό
Προύπολογισμό

11/1

Πληροφορίες για την
Πρόσκληση
Υποβολής
Προτάσεων  στο
Πρόγραμμα «Έξυπνη
Μεταποίηση»

Οικονομικά 
Χρονικά 
178

11/1
Ανακοίνωση του ΟΕΕ
για Παράταση
Υποβολής Αιτήσεων
για την Εγγραφή στο
ΕΜΠΑ

18/1

25/1 26/1
OEE - Πολύτεκνοι:
Δέσμη έξι
προτάσεων για το
δημογραφικό

ΟΕΕ: Τι αλλάζει σε όρια
υποβολής δηλώσεων και
ασθένεια λογιστών –
Συνάντηση με Υφ.
Οικονομικών, κ. Α.
Βεσυρόπουλο & Διοικητή
ΑΑΔΕ, κ. Γ. Πιτσιλή

Tροποποίηση της
Απόφασης του Υπ.
Ανάπτυξης & Επενδύσεων
σχετικά με την υποβολή
προτάσεων στην «ΕΞΥΠΝΗ  
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» –
Tροποποίηση του οδηγού
εφαρμογής

26/1 27/1

ΟΕΕ: Προσφέρει
κατάρτιση και
πιστοποίηση σε
2.000 άνεργους
πτυχιούχους
οικονομολόγους

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/2022/12/20/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%85%ce%ac%ce%bb%cf%89/
https://oe-e.gr/2022/12/20/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%85%ce%ac%ce%bb%cf%89/
https://oe-e.gr/2022/12/20/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%85%ce%ac%ce%bb%cf%89/
https://oe-e.gr/2022/12/20/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%85%ce%ac%ce%bb%cf%89/
https://oe-e.gr/2022/12/20/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%85%ce%ac%ce%bb%cf%89/
https://oe-e.gr/2022/12/27/%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b1-%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%bf-%ce%b8%ce%ac%ce%bd%ce%b1%cf%84/
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/
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/
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/
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/
https://oe-e.gr/2022/05/06/%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%ce%ac%cf%83%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%ce%b5%ce%bb%ce%ac%cf%86%cf%81%cf%85%ce%bd%cf%83%ce%b7/
https://oe-e.gr/2022/12/19/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84/
https://oe-e.gr/2022/12/15/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b5%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8b%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf/
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