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1) Παρεμβάσεις ΟΕΕ

Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική περίοδο για τη χώρα και σε μια 
εποχή ραγδαίων πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων έγιναν σημαντι-
κές  παρεμβάσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στο πλαί-
σιο των αρμοδιοτήτων του,  σε μια σειρά θεμάτων, όπως : 

- Φορολογικά

- Ασφαλιστικό 

- Αναπτυξιακά / Προσέλκυση Επενδύσεων

- Διοικητικά / Θέματα Δημοσίου 

- Τραπεζικά 

- Κρατικός Προϋπολογισμός 

- ΕΣΠΑ

- Διαπραγμάτευση της Κυβέρνησης με την Τρόικα

- Παιδεία

- Δημοψήφισμα

- ΕΝΦΙΑ



2) Συναντήσεις: 

Το  Προεδρείο του ΟΕΕ συναντήθηκε με τον 
ΠτΔ, Υπουργούς, Κυβερνητικούς φορείς, Προ-
έδρους Κομμάτων και Γενικούς Γραμματείς, 
στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του Οικονομι-
κού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σχετικά με:

Το πάγιο αίτημα της εκπροσώπησης του Οικονομικού Επιμελητη-
ρίου σε διαβουλεύσεις και συζητήσεις νομοσχεδίων, αλλά και σε 
επιτροπές που ασχολούνται με ζητήματα οικονομικής πολιτικής και 
της διεύρυνσης της συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομικών με 
το ΟΕΕ σε τακτική βάση. 

Την πρόθεση του Επιμελητηρίου για ενεργό συμμετοχή στην προ-
σπάθεια της Κυβέρνησης για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονο-
μίας, με κατάθεση προτάσεων στην ηγεσία του Υπουργείου Οικονο-
μικών για την κατάρτιση ανέργων οικονομολόγων, τη θεσμοθέτηση 
των επαγγελμάτων του οικονομολόγου – μελετητή, του εσωτερικού 
ελεγκτή, του διαχειριστή αφερεγγυότητας, την ένταξη οικονομολό-
γων και λογιστών φοροτεχνικών στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 
για επιδότηση των δραστηριοτήτων τους, την ενίσχυση του ρόλου 
του οικονομολόγου στη διαμόρφωση της καινούργιας σχέσης δανει-
οληπτών – τραπεζών με βάση τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων.

Φορολογικά θέματα που απασχολούν τους λογιστές - φοροτεχνι-
κούς, τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.

Τα θέματα που αφορούν στο ρόλο και τη συμβολή του ΟΕΕ και των 
μελών του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.  



Τη βοήθεια και τη συνδρομή του ΟΕΕ στο ΓΛΚ για τη διαχείριση των 
δύσκολων προβλημάτων στα θέματα της οικονομίας και την κατά-
θεση σχετικών προτάσεων για την οικονομία.

Την πραγματοποίηση τακτικών συναντήσεων ώστε το ΟΕΕ να λει-
τουργήσει συμβουλευτικά ως προς τα θέματα της οικονομίας, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΠτΔ, με απώτερο στόχο την επανεκ-
κίνηση της αγοράς

Τη λειτουργία λογιστικών γραφείων αποκλειστικά από διαχειριστές 
με επαγγελματική ταυτότητα του ΟΕΕ για την προστασία των φορο-
λογουμένων. 

Τη δημιουργία κοινού μετώπου κατά της φοροδιαφυγής. 

Τις προτάσεις του ΟΕΕ για το ασφαλιστικό. 

Το ΟΕΕ, με αφορμή το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, κάλεσε τους οι-
κονομολόγους βουλευτές, όλων των κομμάτων σε συνάντηση με 
την Κεντρική Διοίκηση. Η ανταπόκριση των βουλευτών, από όλα τα 
κόμματα ήταν μεγάλη και η συνάντηση που διεξήχθη στα γραφεία 
του ΟΕΕ εποικοδομητική. 



3) Προτάσεις ΟΕΕ

Προτάσεις ΟΕΕ για το ασφαλιστικό 

Η μελέτη που εκπονήθηκε από επιτροπή του Οικονομικού Επιμελητη-

ρίου Ελλάδος, προβλέπει, μεταξύ άλλων:

• Τον διανεμητικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει το ασφαλιστικό σύ-
στημα με διευρυμένα χαρακτηριστικά διαγενεακής και κοινωνικής 
αλληλεγγύης, όπως ισχύει στην συντριπτική πλειοψηφία των κρατών 
– μελών της Ευρωζώνης.

• Την μακροχρόνια βιωσιμότητά του, η οποία μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο με την άμεση εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, με την συμμετοχή 
όλων των ενδιαφερομένων μερών (κοινωνικοί φορείς, επιμελητήρια 
κτλ) η οποία θα ποσοτικοποιεί πλήρως τις απαιτούμενες μεταρρυθμί-
σεις του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και θα οδηγεί σε εύρεση 
της βέλτιστης επιλογής.

• Τη διατήρηση των ποσοστών αναπλήρωσης σε τέτοιο επίπεδο, ώστε 
να μην υφίστανται τόσο οι νέοι όσο και οι παλαιοί εργαζόμενοι σημαντι-
κή μείωση του βιοτικού τους επιπέδου εξερχόμενοι από την αγορά ερ-
γασίας και εισερχόμενοι στο συνταξιοδοτικό βίο. Σημαντικό ρόλο προς 
αυτήν την κατεύθυνση μπορούν να διαδραματίσουν τα συμπληρωμα-
τικά συνταξιοδοτικά συστήματα και η πρόβλεψη για επαρκείς δυνατό-
τητες θεμελίωσης συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων 
και παροχών.

• Την ετήσια ενημέρωση των ασφαλισμένων για το ποσό του συσσω-
ρευμένου αποθεματικού κεφαλαίου τους, αλλά και για συνολικό ποσό 
που συσσωρεύεται στους αποθεματικούς λογαριασμούς του συστήμα-



τος κοινωνικής ασφάλισης.

• Τρία Ταμεία Κύριας Ασφάλισης: Μισθωτών, Ελεύθερων Επαγγελμα-
τιών και Αγροτών καθώς και ένα ταμείο επικούρησης και εφάπαξ με 
δύο αυτοτελείς κλάδους.

• Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου Συστήματος Κοινωνικής Ασφά-
λισης στα πλαίσια επίτευξης των βασικών του στόχων πρέπει να είναι:

Βασική Σύνταξη: 
Χρηματοδοτείται από το κράτος και χορηγείται χωρίς κριτήρια.

Αναλογική Σύνταξη: 
Βασίζεται στο σύστημα των καθορισμένων παροχών το οποίο λειτουρ-
γεί με βάση την αρχή της αλληλεγγύης των γενεών, την κοινωνική δι-
καιοσύνη και έχει ως σημείο αναφοράς το διανεμητικό σύστημα. Χρη-
ματοδοτείται από τις εισφορές των ασφαλισμένων και των εργοδοτών.

Επικουρική Σύνταξη: 
Αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα της κοινωνικής ασφάλισης. Χρηματοδο-
τείται από τις εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών. Επίσης, 
θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα μετατροπής των ταμείων επικουρι-
κής σύνταξης και εφάπαξ σε ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης υπο-
χρεωτικής προσχώρησης, στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 4052/2012 
όπου το αναλογιστικό έλλειμμα θα κεφαλαιοποιείται σε βάθους χρόνου 
30 ετών.
Να διερευνηθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης των συμπληρωματικών 
συνταξιοδοτικών σχημάτων και της ιδιωτικής ασφάλισης μέσω και των 
επαγγελματικών ταμείων (3ος πυλώνας κοινωνικής ασφάλισης).

• Την αξιοποίηση της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων.



Πρόταση για τις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθε-
ρων επαγγελματιών

- μεικτός τρόπος υπολογισμού των εισφορών που να λαμβάνει υπόψιν 
τα χρόνια ασφάλισης αλλά και το εισόδημα

- τη διατήρηση του ταμείου του ΟΑΕΕ, με στόχο στο ασφαλιστικό σύστη-
μα να λειτουργούν τρία ταμεία, που θα περιλαμβάνουν επίσης αυτό των 
μισθωτών και των αγροτών

- το σύνολο των φόρων και εισφορών που καταβάλει ο ελεύθερος 
επαγγελματίας δε θα πρέπει να ξεπερνά ένα συγκεκριμένο ποσοστό 
του καθαρού εισοδήματος του, το οποίο του διασφαλίζει την αποπλη-
ρωμή και των υπόλοιπων υποχρεώσεων του, τη βιωσιμότητα της δρα-
στηριότητάς του και την κάλυψη τουλάχιστον του ελάχιστου επιπέδου 
διαβίωσης

- την απαλλαγή για τα 3 πρώτα χρόνια της δραστηριότητας των νέων 
επαγγελματιών από την καταβολή των εισφορών, τουλάχιστον για τον 
κλάδο σύνταξης.

Προτάσεις για τους νέους επιχειρηματίες

- Να δοθεί έμφαση στην απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασι-
ών για την ίδρυση και λειτουργία μιας επιχείρησης.

- Να εξεταστεί το ενδεχόμενο φορολογικών απαλλαγών. 

- Να αντιμετωπίζονται πρακτικά και χωρίς στιγματισμό οι θεσμοί της 
χρεωκοπίας και εκκαθάρισης.

- Να δημιουργηθεί ένα εξειδικευμένο χρηματοδοτικό εργαλείο με τη 



συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που θα ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις αυτών των επιχειρήσεων.

- Να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο θερμοκοιτίδων από τα όρ-
γανα της Ε.Ε ώστε να ενισχυθεί η αρωγή των ιδιωτικών και δημόσιων 
θερμοκοιτίδων στους νέους επιχειρηματίες.

Προτάσεις για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα:

-  Η εφαρμογή των οδηγιών της Ε.Ε σε ένα ενιαίο κείμενο.

- Η ύπαρξη της προαιρετικότητας του νέου προτεινόμενου λογαρια-
σμού, εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασμού του ΕΓΛΣ.

-  Η πλήρης κατάργηση του ΚΦΑΣ.

- Η εναρμόνιση των οικονομικών καταστάσεων και οι εφαρμογές της 
Ε.Ε. να γίνονται σε επαρκές μεταβατικό στάδιο, χωρίς επιπλέον επιβα-
ρύνσεις στις επιχειρήσεις και τους λογιστές 

-  Δεν θίγονται και δεν αλλάζουν οι λογιστικοί κανόνες στις ΜΜΕ επι-
χειρήσεις. 

- Ενώ υπάρχουν απλοποιήσεις των λογιστικών κανόνων, δε διακυβεύ-
εται η μέχρι τώρα λογιστική τυποποίηση που έχει επιτευχθεί.



Προτάσεις για το μίνι Φορολογικό Νομοσχέδιο που 
κατέθεσε η Κυβέρνηση:

- Οριζόντια νομοθετική ρύθμιση του θέματος των δωρεών χρηματικών 
ποσών από γονείς σε τέκνα.

- Επαναφορά του καθεστώτος του οικονομικού έτους 2014, ώστε να 
δοθεί η δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται οι αποδείξεις δαπανών 
των κωδικών 049, 051, 052 ακόμα σε εκπρόθεσμες αρχικές ή τροπο-
ποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

- Απευθείας υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν.4321/2015, των υποθέσεων 
για τις οποίες δε θα  ολοκληρωθεί ο έλεγχος μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία της ρύθμισης ή θα γίνει έναρξη ελέγχου στο τρέχον διά-
στημα.

Προτάσεις για το νέο ΕΣΠΑ

- άμεση λήψη αποφάσεων διαχειριστικής απλοποίησης και επιτάχυν-
σης υλοποίησης των δράσεων.

-έγκαιρο σχεδιασμό νέων δράσεων, σύντομης περιόδου υλοποίησης, 
με βάσης τις νέες ανάγκες των επιχειρήσεων.

- διασφάλιση μιας κρίσιμης, άμεσης ή έμμεσης ενίσχυσης κεφαλαίων 
στις επιχειρήσεις.

- έλεγχο έργων με σημαντική χρονική υστέρηση προόδου υλοποίησης 
και απένταξη έργων.

- περαιτέρω ενίσχυση της επιτάχυνσης του ΕΣΠΑ.



- ενίσχυση των ομάδων, μητρώων, αξιολογητών και των επιτροπών 
και δημιουργία θετικού κλίματος και κινήτρων συμμετοχής.

- επικέντρωση του ενδιαφέροντος σε ιεραρχημένες από τη στρατηγική 
όλης της χώρας, κρίσιμες και προσαρμοσμένες στη σημερινή πραγμα-
τικότητα προτεραιότητες.

Πρόταση για τη συνολική ρύθμιση οφειλών σε τράπε-
ζες και Δημόσιο

Η πρόταση περιλαμβάνει γενναία ενιαία ρύθμιση σε μεγάλο αριθμό δό-
σεων με διαγραφή σημαντικού μέρους των προσαυξήσεων και των 
τόκων υπερημερίας. Ο αριθμός και το ύψος των δόσεων προτείνεται 
να καθορίζεται από την περιουσιακή κατάσταση, το ύψος των εισοδη-
μάτων και την οικογενειακή κατάσταση των οφειλετών.
Επίσης προβλέπει προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηρια-
σμούς σύμφωνα με τα ισχύοντα όρια του νόμου Κατσέλη και σε καμιά 
περίπτωση πώληση τέτοιου είδους δανείων σε ξένα funds. Ρυθμιστής 
και εποπτική αρχή της όλης διαδικασίας να είναι η ΤτΕ.

Προτάσεις προς το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυ-
ξης & Τουρισμού
- Κατοχύρωση των νέων επαγγελμάτων, του οικονομολόγου –μελετη-
τή, του εσωτερικού ελεγκτή και του διαχειριστή αφερεγγυότητας 

- Ένταξη των οικονομολόγων και λογιστών - φοροτεχνικών στα προ-
γράμματα του νέου ΕΣΠΑ για την επιδότηση των δραστηριοτήτων τους

- Προώθηση του ψηφιακού πιστοποιητικού για τους οικονομολόγους 
και τους λογιστές- φοροτεχνικούς

-Κατάρτιση των ανέργων νέων οικονομολόγων – μελών του ΟΕΕ σε 



επιδοτούμενα προγράμματα

-Συμμετοχή του ΟΕΕ σε ομάδα εργασίας για το νέο μοντέλο παραγωγι-
κής ανασυγκρότησης της χώρας

Προτάσεις του ΟΕΕ για το νέο αναπτυξιακό νόμο

- Με το νέο αναπτυξιακό πρότυπο πρέπει να εκλείψουν: οι χρονοβό-
ρες διαδικασίες και καθυστερήσεις που παρατηρούνται στα στάδια από 
την κατάρτιση της επενδυτικής πρότασης μέχρι την ολοκλήρωση και 
χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου, οι ενισχύσεις μη βιώσιμων 
επενδύσεων χωρίς αναπτυξιακό χαρακτήρα, οι αδυναμίες και παθο-
γένειες του μηχανισμού ελέγχου και αξιολόγησης των επενδυτικών 
σχεδίων και το ασταθές και περίπλοκο φορολογικό περιβάλλον για τα 
εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια. 

-Σε ό,τι αφορά τη διαβάθμιση των ποσοστών επιχορήγησης, προτείνε-
ται να επιδοτούνται προνομιακά με το ανώτατο δυνατό ποσοστό όσες 
επενδύσεις αφορούν σε συγχώνευση παραγωγικών με εμπορικές 
επιχειρήσεις, ιδρύουν και αναπτύσσουν τμήματα Έρευνας και Ανάπτυ-
ξης,  συνιστούν καινοτομία, διενεργούν με άλλες ομοειδείς με αυτές 
επιχειρήσεις και διενεργούν φασόν για λογαριασμό ελληνικών ή ξένων 
επιχειρήσεων οι οποίες έχουν διαπιστωμένη τεχνολογική πρωτοπορία 
και καινοτομία.

- Σε συνεργασία με το Υπουργείο, είναι αναγκαία και επιβεβλημένη η 
προώθηση πλαισίου πιστοποίησης προσόντων των οικονομολόγων 
μελετητών του αναπτυξιακού νόμου, στην κατεύθυνση μιας αξιόπιστης, 
διαφανούς και αποτελεσματικής αναπτυξιακής στρατηγικής.



Θέσεις ΟΕΕ επί σχεδίου νόμου για άσκηση οικονομι-
κής δραστηριότητας

Η αδυναμία εφαρμογής της νομοθεσίας είναι το βασικό αρνητικό ση-
μείο, το οποίο επισημαίνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, στις 
παρατηρήσεις του επί του σχεδίου νόμου, που αναφέρεται στο νέο 
θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, και το 
οποίο το Επιμελητήριο θεωρεί ότι κινείται σε θετική κατεύθυνση.
Εφιστούμε την προσοχή στην Κυβέρνηση για ταχείς διαδικασίες έκδο-
σης των προβλεπόμενων διοικητικών πράξεων με στόχο την άμεση 
εφαρμογή του Νόμου για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που θα 
οδηγήσει στη προσέλκυση επενδύσεων.

Με το προτεινόμενο σύστημα προβλέπεται η απλοποίηση των διαδικα-
σιών άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας και δίνεται η δυνατό-
τητα στον επιχειρηματία άμεσα να ξεκινήσει τη δραστηριότητά του με 
την γνωστοποίηση της έναρξής της στη Διοίκηση και στις συναρμόδιες 
αρχές, χωρίς να έχει προηγηθεί ο έλεγχος της, ο οποίος θα πραγματο-
ποιηθεί εκ των υστέρων κατά τη λειτουργία της επιχείρησης. Το παλιό 
σύστημα στηριζόταν σχεδόν αποκλειστικά στις εκ των προτέρων διαδι-
κασίες με την προσκόμιση σωρείας δικαιολογητικών, ενώ οι επιτόπιοι 
έλεγχοι πραγματοποιούνταν στις επιχειρήσεις πριν από την έναρξη της 
λειτουργίας τους.

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα αδειοδότησης επιχειρήσεων ΟΠΣ - ΑΔΕ 
που προωθείται, θα είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που θα υποστη-
ρίζει τη διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου, τον προγραμματισμό και 
την υλοποίηση της διαδικασίας και θα συγκεντρώνει πληροφορίες για 
κάθε επιχείρηση. Επίσης προβλέπεται η διαλειτουργικότητα του ΟΠΣ 
– ΑΔΕ, καθώς και η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων με άλλες υφι-
στάμενες βάσεις δεδομένων και συγκεκριμένα του ΓΕΜΗ, της ΓΓΔΕ 
και της ΓΓΠΣ.



Γνωρίζουμε, όμως, ότι σήμερα σημαντικές βάσεις δεδομένων του Δη-
μοσίου δεν επικοινωνούν μεταξύ τους και ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί 
τα έργα της ηλεκτρονικής σύνδεσης των υπηρεσιών του Δημοσίου. Εάν 
δεν προχωρήσουν άμεσα οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του πληροφορι-
ακού συστήματος ΟΠΣ - ΑΔΕ δεν θα τύχουν άμεσης εφαρμογής και οι 
νέες διαδικασίες. Σημειώνεται ότι με τη δυνατότητα άντλησης στοιχεί-
ων πρέπει να μην απαιτείται πλέον η επανυποβολή των ίδιων στοιχεί-
ων όπως συμβαίνει σήμερα όπου επανυποβάλλονται τα ίδια δικαιολο-
γητικά σε συστήματα τα οποία θα έπρεπε να επικοινωνούν μεταξύ τους.
Τέλος, τονίζουμε την ιδιαίτερη σημασία που πρέπει να δοθεί στην ακε-
ραιότητα του ελεγκτικού μηχανισμού και συγκεκριμένα στους ελέγ-
χους οι οποίοι απαιτείται να γίνονται με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε 
να περιορίζεται στο ελάχιστο η οποιαδήποτε δυνατότητα διαφορετικών 
ερμηνειών από την πλευρά των ελεγκτών, όπως επίσης και στην επι-
λογή των φορέων, οι οποίοι και θα αναλάβουν να διεκπεραιώσουν 
τους ελέγχους.



4) Το ΟΕΕ απέκτησε 
το δικό του σπίτι

Ένα πάγιο αίτημα δεκαετιών, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 
να αποκτήσει το δικό του σπίτι, γίνεται πλέον πραγματικότητα. Μετά από 
προσπάθειες πολλών ετών και πολλών Διοικήσεων, κατά τη διάρκεια 
της θητείας αυτής της Διοίκησης, ο στόχος επετεύχθη. 



5) Κοινή Δράση με 
τους επιστημονικούς φορείς 

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν:   

- Κοινές συσκέψεις με τους Προέδρους όλων των επιστημονικών φο-
ρέων με αντικείμενο το προσχέδιο της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό,

- Συντονισμός στο πλαίσιο των κοινών δράσεων ενάντια στο ασφαλι-
στικό νομοσχέδιο. Πορείες, δυναμικές παραστάσεις διαμαρτυρίας σε 
Υπουργεία, συναυλία και κατάθεση ψηφισμάτων στη Βουλή των Ελλή-
νων. 

- Συνεδριάσεις για θέματα του Υπουργείου Παιδείας, όπως η άμεση 
τροποποίηση των διατάξεων που προβλέπουν τον ορισμό κοινού εκ-
προσώπου και αναπληρωματικού μέλους στην Ολομέλεια του Συμβου-
λίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ) και του Εθνικού 
Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ) 

- Συνάντηση των Προέδρων των επιστημονικών φορέων με την Αντι-
προσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 



6) Παρεμβάσεις του ΟΕΕ 
στις αρμόδιες επιτροπές 
της Βουλής των Ελλήνων 

- Ίδρυση επιχείρησης με μια αίτηση (Νομοσχέδιο : απλούστευση αδειο-
δότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας ): διαδικασία 
ίδρυσης της επιχείρησης με μια απλή Υπεύθυνη Δήλωση. Ανάγκη να 
συνεργαστούν πιστοποιημένοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς για την 
αξιοπιστία και ακεραιότητα των ελέγχων επί των διαδικασιών που θα 
εφαρμόσει στη συνέχεια η επιχείρηση. 
Το ΟΕΕ τόνιζε συνεχώς την ανάγκη οι πολυάριθμες πράξεις της Διοί-
κησης - Υπουργικές αποφάσεις και Προεδρικά Διατάγματα, που προ-
βλέπει ο νόμος για την εφαρμογή των διατάξεών του, να συνταχθούν το 
συντομότερο με βασικό στόχο την άμεση υλοποίηση και εφαρμογή των 
συγκεκριμένων διατάξεων. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί ελάχιστες.

- Λογιστική Τυποποίηση στο Δημόσιο (Νομοσχέδιο: « Αρχές δημοσιονο-
μικής διαχείρισης και εποπτείας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό): Το ΟΕΕ ζήτησε να του ανατεθεί η μελέτη και η 
εισήγηση για την κατάρτιση του ΠΔ που θα καθορίζει τις βασικές αρχές 
του Λογιστικού Σχεδίου της Γενικής Κυβέρνησης, να έχουν δικαίωμα 
υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσης προϊσταμέ-
νου της ΓΔΟΥ υπουργείου μόνο στελέχη του Δημοσίου Τομέα του κλά-
δου ΠΕ οικονομικού  και να στελεχωθούν οι Οικονομικές Υπηρεσίες 
του δημόσιου τομέα από πτυχιούχους οικονομικών σχολών με εξειδί-
κευση και κατάρτιση στη λογιστική.

- Κίνητρα για την εφάπαξ πληρωμή φόρου (Νομοσχέδιο: Κατεπείγουσα 



ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε» 
και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.): απαιτούνται 4 βασικές αλλαγές: επι-
τάχυνση των ελέγχων, κατ’ έξαίρεση υπαγωγή στη ρύθμιση και όσων 
έχουν υποθέσεις με έλεγχο σε εξέλιξη, επιβράβευση των συνεπών φο-
ρολογούμενων, παροχή γενναίων κινήτρων για την εφάπαξ πληρωμή 
των οφειλών.

- Πολυνομοσχέδιο: («Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσι-
ονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»):  
προτάσεις ΟΕΕ ενάντια στην υπερφορολόγηση των ακινήτων και τα 
πρόστιμα που επιβάλλονται για φορολογικές παραβάσεις. Ανάγκη για 
αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, αδυναμία των υπηρεσιών 
του ΥΠΟΙΚ να εφαρμόσουν τις συχνές και πολλαπλές αλλαγές στη φο-
ρολογική νομοθεσία, μη κατανοητό, περίπλοκο και ασαφές νομοσχέδιο.

- Ασφαλιστικό και φορολογικό Νομοσχέδιο: Το νομοσχέδιο, που συζη-
τάμε σήμερα εδώ, δεν είναι σε καμία περίπτωση ασφαλιστικό. Και το 
είπαμε από την πρώτη στιγμή. Είναι καθαρά φορολογικό, αφού στην 
ουσία επιβάλλει ένα είδος κεφαλικού φόρου στους επιστήμονες και 
τους ελεύθερους επαγγελματίες μέσω των εισφορών, οι οποίες - συν 
τοις άλλοις -υπολογίζονται πλέον μόνο βάσει των εισοδημάτων, των 
δηλωθέντων και για αυτό θα φέρει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα 
από αυτά που πιστεύει η Κυβέρνηση. Θα αυξήσει την φοροδιαφυγή και 
την εισφοροδιαφυγή, την αδήλωτη εργασία. Θα μειώσει κατά συνέπεια 
τα έσοδα. Και τα φορολογικά έσοδα και τα έσοδα των ταμείων.

- Νομοσχέδιο για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στό-
χων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων: Την εκτίμηση, ότι οι αυξήσεις 
της φορολογίας και η επιβολή νέων φόρων, αυτή τη φορά έμμεσων, θα 
οδηγήσουν στην ενεργοποίηση του μηχανισμού περιστολής δαπανών 
- του γνωστού κόφτη -, εξέφρασε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επι-
μελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, μιλώντας στην αρμόδια 
επιτροπή της Βουλής για το υπό ψήφιση νομοσχέδιο.



- Οι θέσεις του ΟΕΕ στη Βουλή  για τον νέο αναπτυξιακό νόμο: Οποιαδή-
ποτε συζήτηση πάνω σε νέο αναπτυξιακό νόμο θα έπρεπε να εκκινήσει, 
αφού έχουμε ολοκληρώσει πρώτα το διάλογο για το νέο παραγωγικό 
μοντέλο, ώστε με βάση το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο να συντάξουμε 
τον αναπτυξιακό νόμο, κατευθύνοντας τους διαθέσιμους πόρους προς 
τομείς της οικονομίας που έχει συγκριτικό πλεονέκτημα η χώρα και 
στους οποίους ποντάρουμε.

- Ομιλία Προέδρου ΟΕΕ στη Βουλή για το νομοσχέδιο σχετικά με τις 
οικονομικές καταστάσεις: Η ελάφρυνση των επιχειρήσεων από το γρα-
φειοκρατικό κόστος είναι από τα βασικά ζητούμενα για την προσέλκυ-
ση επενδύσεων ώστε να δομηθεί ένα σταθερό, υγιές κι όχι κρατικοδί-
αιτο παραγωγικό μοντέλο. Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος 
στο πλαίσιο της ενίσχυσης της Αναπτυξιακής Δυναμικής που πρέπει να 
αποκτήσει η χώρα μας, προτείνει τον εκσυγχρονισμό και την κωδικο-
ποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς των εταιρειών 
κάθε μορφής, το οποίο και θα αποτελέσει εργαλείο πληροφόρησης για 
τους υποψήφιους επενδυτές.



7) Πρωτόκολλα Συνεργασίας
Υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με :

- το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για 
μια σειρά συγκεκριμένων και στοχευμένων παρεμβάσεων πάνω σε 
μείζονα προβλήματα της οικονομικής ζωής και της οικονομικής πολι-
τικής.

- το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής για την παρακολούθηση της 
εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και της άσκησης οικονομικής πολι-
τικής αλλά και την παροχή χρήσιμων γνωμοδοτήσεων, την αμοιβαία 
συνδρομή για τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων οικονομικού πε-
ριεχομένου, ερευνητικών συνεργασιών και τη σύνταξη ερευνητικών 
εργασιών και την από κοινού έκδοση του Επιστημονικού Δελτίου Οικο-
νομικής Ανάλυσης.

- την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, το οποίο προβλέπει τις δωρεάν υπηρεσί-
ες των λογιστών – φοροτεχνικών, για τους κατόχους του κοινωνικού 
δελτίου του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών.

- Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου για την επίτευξη 
των ακόλουθων δράσεων:  διενέργεια από κοινού ετήσιας εκδήλωσης 
με τους τελειόφοιτους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης προς ενημέ-
ρωση των ειδικοτήτων του οικονομολογικού επαγγέλματος, συνδιορ-
γάνωση Επιστημονικών Εκδηλώσεων – Ημερίδων  σχετικά  με θέματα 
στρατηγικής σημασίας που άπτονται της οικονομικής επικαιρότητας και 
κυρίως της δημόσιας οικονομικής και του θεσμικού πλαισίου, εκπό-
νηση μελετών για τους οικονομολόγους – εργαζόμενους στον Δημόσιο 
Τομέα και τον τρόπο λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης



8) Ψηφιακή Εποχή στο ΟΕΕ
Υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ από το ΟΕΕ 

Το ΟΕΕ υλοποίησε, με απορροφητικότητα 100%,  μια σειρά από ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες προς τα μέλη του στο πλαίσιο των νέων καινοτό-
μων ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από το Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007 -  2013.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες υλοποιήθηκαν μέσω των κάτωθι τριών έργων: 

- Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλά-
δας προς τα μέλη του και τους πολίτες.

- Παροχή ολοκληρωμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδας προς τα μέλη του με την χρήση καινοτό-
μων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (e-government). 

- Ψηφιακή βιβλιοθήκη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας 
για την εξυπηρέτηση των μελών και των πολιτών (e-library).

- Τα μέλη μια και οι λογιστές - φοροτεχνικοί  κάτοχοι επαγγελματικής 
ταυτότητας θα έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης των  οφειλών τους σε 
πραγματικό χρόνο και  παράλληλα θα έχουν πλήρη εικόνα των στοιχεί-
ων της καρτέλας τους, του προφίλ τους, καθώς και δυνατότητα άμεσης 
τροποποίησης συγκεκριμένων στοιχείων όπως η διεύθυνση, η  επαγ-
γελματική τους κατάσταση κ.λπ.

- Δημιουργήθηκε ένα σύγχρονο και διαδραστικό αποθετήριο επιστη-
μονικού υλικού οικονομολογικού ενδιαφέροντος, μέσω του οποίου 
είναι δυνατή η online υποβολή επιστημονικών εργασιών, η online αξι-
ολόγησή τους και η ανάρτηση και διάθεση τους στο ευρύ κοινό μέσω 
διαδικτύου.



Ηλεκτρονική πλατφόρμα

Ως Κεντρική Διοίκηση είχαμε βάλει ως στόχο για το 2015, η ηλεκτρονική 
μας πλατφόρμα να είναι συνεχώς στον αέρα έτσι ώστε οι συνάδελφοι 
που συμπληρώνουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναβάθμι-
ση της αδείας τους, να μην χρειάζεται να περιμένουν αλλά να μπορούν 
την επόμενη κιόλας μέρα να περάσουν την διαδικασία της αξιολόγησης 
και να αναβαθμίζουν την επαγγελματική τους ταυτότητα.
Σήμερα, είναι πλέον πραγματικότητα. Με ταυτόχρονη ποιοτική και πο-
σοτική βελτίωση των σεμιναρίων για την αναβάθμιση των αδειών και 
υιοθέτηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Ψηφιακή υπογραφή για τα μέλη του Ο.Ε.Ε. και  τους 
λογιστές-φοροτεχνικούς

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, αναγνωρίζοντας τα οφέλη 
από την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών στη λειτουργία του, προ-
σθέτει στις παρεχόμενες υπηρεσίες του τη δυνατότητα στα μέλη του 
και τους λογιστές - φοροτεχνικούς απόκτησης ψηφιακής υπογραφής 
και ικανοποιεί το πάγιο αίτημά τους για την επαλήθευση της ταυτότη-
τάς τους κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των πελατών 
τους, προστατεύοντάς τους από αλλοίωση και πλαστογραφία.



9) Δημιουργία Επιτροπών – 
Ομάδων εργασίας

- Μόνιμη Επιτροπή φορολογικών θεμάτων: συγκροτήθηκε από εμπει-
ρογνώμονες περί των φορολογικών θεμάτων με σκοπό την επεξερ-
γασία και κατάθεση επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων για την 
κατάρτιση ενός νέου φορολογικού πλαισίου αποδεκτού και εφαρμόσι-
μου.

- Επιτροπή για τους Οικονομολόγους του Δημόσιου Τομέα: με σκοπό τη 
μελέτη και επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν στους οικονομολό-
γους εργαζόμενους στο δημόσιο και την κατάθεση προτάσεων του ΟΕΕ 
προς την πολιτική ηγεσία για την επίλυσή τους.

- Επιτροπή για τα θέματα του οικονομολόγου - εκπαιδευτικού, 

- Επιτροπή για τα θέματα του οικονομολόγου - ορκωτού λογιστή, 

- Επιτροπή για τα θέματα οικονομολόγου - τραπεζικού,

- Επιτροπή για τα θέματα του νέου οικονομολόγου.

- Επιτροπή για τα θέματα του λογιστή-φοροτεχνικού.



10) Διοργάνωση Συνεδρίων- 
Ημερίδων- Εκδηλώσεων

Το ΟΕΕ διοργάνωσε μια σειρά συνεδρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων 
με ενδιαφέρουσες θεματικές ενότητες τις οποίες τίμησαν με το θεσμι-
κό, ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους κύρος οι συμμετέχοντες και οι 
προσκεκλημένοι, προκειμένου να διαχυθούν ιδέες, γνώσεις απόψεις 
και χρήσιμα συμπεράσματα γύρω από τις νέες οικονομικές εξελίξεις.

Ημερίδες- Εκδηλώσεις:
«Η λύση για το δημόσιο χρέος και η προοπτική της ανάπτυξης» 
 «Το τέλος του Μνημονίου και η λύση για το χρέος».
«3ο Μνημόνιο: Ευκαιρίες, Προκλήσεις και Αδιέξοδα»
«Προϋπολογισμός 2016: Προκλήσεις στο δρόμο προς την ανάπτυξη»
«Το φορολογικό πλαίσιο ως μοχλός ανάπτυξης»
«Η θέση και η προοπτική της Οικονομικής Επιστήμης στη δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση»
«Αναγκαιότητα επανεκκίνησης της Ελληνικής Οικονομίας: Ο ρόλος του 
Αναπτυξιακού Νόμου»
«Διαδικαστικά θέματα και εφαρμογές ΓΕΜΗ» 
«ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός και λοιπά Χρηματοδοτικά εργαλεία» 

Διεθνές Συνέδριο:
“A new growth model for the greek economy”



11) Εκδόσεις 

Το περιοδικό «Οικονομικά Χρονικά» το οποίο εκδίδεται από το ΟΕΕ, 
προσαρμοζόμενο στις απαιτήσεις της εποχής και της νέας τάσης στην 
πληροφόρηση ανανεώθηκε ριζικά ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως 
στις ανάγκες του σήμερα, δίνοντας τροφή για σκέψη συμβάλλοντας με 
την υψηλού επιπέδου αρθογραφία του στο δημόσιο διάλογο.

Θεματικές εκδόσεων:
«Λύσεις για το χρέος» Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2014
«Φάκελος Ασφαλιστικό» Ιανουάριος – Μάρτιος 2015
«Φορολογική Μεταρρύθμιση» Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2015 
«Φάκελος Επενδύσεις» Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2015
«Τραπεζικό Σύστημα: Μοχλός Ανάπτυξης της Οικονομίας» Ιανουάρι-
ος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2016
«Φάκελος Τουρισμός» Απρίλιος-Ιούνιος 2016
«Οι Προοπτικές στο Λιανεμπόριο: Συμμαχίες-Εξαγωγές-Χρηματοδότη-
ση» Ιούλιος-Σπετέμβριος 2016

Παράλληλα εγκαινιάστηκε και η έκδοση του «Επιστημονικού Δελτίου 
Οικονομικής Ανάλυσης», στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΟΕΕ με το 
Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Πρόκειται για μια συλλογή επι-
στημονικών εργασιών που στη σημερινή, ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία 
για την ελληνική οικονομία συνεισφέρει σημαντικά στο δημόσιο διάλο-
γο.



Θεματικές εκδόσεων «Επιστημονικού Δελτίου Οικο-
νομικής Ανάλυσης» : 
Τεύχος 1: « Γιατί ο αποπληθωρισμός, τα υψηλά πραγματικά επιτόκια 
και η παγίδα ρευστότητας απειλούν τις προοπτικές σταθερότητας της 
ελληνικής οικονομίας».
Τεύχος 2: «Σύντομος απολογισμός της οικονομικής πολιτικής: Α’ Τρί-
μηνο 2015» .
Τεύχος 3: «Εθνική αναπτυξιακή τράπεζα: ένας σημαντικός φορέας για 
την παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδος».
Τεύχος 4: «Το ασφαλιστικό και το τραπεζικό σύστημα της ελληνικής οι-
κονομίας για την επίτευξη της δημοσιονομικής σταθεροποίησης»



12)  Προσφορές 
για τα μέλη του ΟΕΕ

- Δωρεάν δημιουργία προσωπικής ιστοσελίδας μελών και λογιστών 

- φοροτεχνικών

- Προγράμματα ασφάλισης αστικής ευθύνης σε προνομιακές τιμές για 
τους λογιστές - φοροτεχνικούς. 

- Συμφωνία του ΟΕΕ με τη Eurobank για την προμήθεια μηχανημάτων 
(POS) για τα μέλη του και τους λογιστές-φοροτεχνικούς.



13)  Ανάπτυξη δράσεων 
υπέρ των αδυνάμων

-Το ΟΕΕ σε συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών θα προ-
σφέρει εθελοντική δωρεάν παροχή υπηρεσιών στους κατόχους του 
κοινωνικού δελτίου του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου της Ιεράς Αρχι-
επισκοπής Αθηνών
(Οι εθελοντές λογιστές – φοροτεχνικοί θα αναλάβουν την παροχή φο-
ροτεχνικών συμβουλών σε πολίτες που δεν έχουν την οικονομική δυ-
νατότητα να ανταπεξέλθουν σε έξοδα λογιστικής εξυπηρέτησης)

-Το ΟΕΕ κάλεσε τα μέλη του και τους λογιστές-φοροτεχνικούς να συν-
δράμουν στην προσπάθεια για τη στήριξη των προσφύγων, με τη συ-
γκέντρωση τροφίμων και ειδών ρουχισμού. Δράση, η οποία βρήκε τε-
ράστια ανταπόκριση και στέφθηκε με επιτυχία. 




