
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2019 

 

 

 

 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Μητροπόλεως 12-14, 

ΤΚ 10563, ΑΘΗΝΑ 

 
   Ενημερωτικό      

Δελτίο 

 
Τεύχος 42 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

  



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ      

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ | 

2 

 

Εκδήλωση του ΟΕΕ για τον Προϋπολογισμό 2019 
 

 

 

 

Στην ανάγκη ενίσχυσης της αξιοπιστίας των δημοσιονομικών στοιχείων, της προώθησης των αναγκαίων 

μεταρρυθμίσεων, της αύξησης των επενδύσεων και της μείωσης των φορολογικών βαρών αλλά και στο κατά πόσο 

η οικονομία μπορεί να επιτυγχάνει για πολλά χρόνια υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα επικεντρώθηκε η συζήτηση 

που διοργάνωσε, την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος για τον προϋπολογισμό του 

2019. 

Στην εκδήλωση, παρουσιάστηκε η μελέτη του ΟΕΕ για τον προϋπολογισμό του 2019, στην οποία καταγράφονται 

οι θέσεις του Επιμελητηρίου και δίνονται απαντήσεις για τα μεγέθη αλλά και τις αβεβαιότητες που θα κρίνουν την 

πορεία της οικονομίας. 

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του 

Κράτους στη Βουλή, ο Ναπολέων Μαραβέγιας, Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Παναγιώτης Πετράκης, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Πάνος Τσακλόγλου, Καθηγητής Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Διονύσης Χιόνης, 

Καθηγητής Οικονομικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος, 

Αντώνης Παπαγιαννίδης. 
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Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, ανοίγοντας τη συζήτηση υπογράμμισε ότι ο προϋπολογισμός του 

2019 δείχνει ότι απαιτούνται ακόμα πολλά να γίνουν στη χώρα, ώστε αυτή να βγει οριστικά από την οικονομική 

κρίση. Η εμπροσθοβαρής εφαρμογή των μέτρων ελάφρυνσης είναι αλήθεια ότι θα οδηγήσει σε ανακούφιση 

συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες έχουν πληγεί από τα μέτρα λιτότητας επί εννέα χρόνια. Βέβαια, για 

μια ακόμη φορά, η μεσαία τάξη είναι αυτή που φορολογικά είναι η χαμένη, αφού αφενός αυξάνονται τα έσοδα 

από τη φορολογία ιδιωτών και αφετέρου δεν ευνοούνται και από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ. Ο κ. Κόλλιας τόνισε ότι 

η κυβέρνηση, έχοντας ως στόχο την επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, αλλά και την αναστολή των 

περικοπών των συντάξεων, ανέβαλε ή συρρίκνωσε πολλές από τις παροχές που είχε εξαγγείλει. Σημείωσε ακόμα, 

ότι η επίτευξη των πλεονασμάτων εξαρτάται και από την επικράτηση ομαλών συνθηκών, στο διεθνές γεωπολιτικό 

και οικονομικό περιβάλλον καθώς και από την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων. 

 

Στην παρέμβασή του, ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, τόνισε την κομβική πολιτική σημασία του προϋπολογισμού, 

σχολίασε τα δεδομένα και τις αβεβαιότητες για το 2019 και έκρινε ως απόλυτα εφικτούς τους δημοσιονομικούς 

στόχους λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν είναι η κατάλληλη εποχή να ξανανοίξει η συζήτηση για τα 

πλεονάσματα και το χρέος. Ανέφερε επίσης, ότι η βασική πρόκληση σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, είναι η ανάκτηση 

της δημοσιονομικής αξιοπιστίας και σε αυτό το πλαίσιο πρότεινε να προστεθεί συνταγματική πρόβλεψη για την 

εγκυρότητα και διαφάνεια της λογιστικής του δημόσιου τομέα. Σχολιάζοντας τη συζήτηση περί υπερφορολόγησης 

είπε πως αυτό που συμβαίνει είναι μια στρεβλή κατανομή του φορολογικού βάρους με συνέπεια κάποιοι να 

υπερφορολογούνται γιατί κάποιοι άλλοι υποφορολογούνται. 

 

 

 

 

 

 

 

   



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ      

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ | 

4 

 

 

 

 
 

 

Το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι η χαμηλή αναπτυξιακή της δυναμική υπογράμμισε ο Πάνος 

Τσακλόγλου, προσθέτοντας ότι για να επιτύχουμε υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης απαιτείται 

σημαντική αύξηση του όγκου των επενδύσεων. Παρότι επενδυτικές ευκαιρίες υπάρχουν, οι ιδιωτικές επενδύσεις 

κινούνται σε χαμηλά επίπεδα και ο προϋπολογισμός δίνει ελάχιστα κίνητρα για αύξησή τους σημείωσε, ο κ. 

Τσακλόγλου, αναφέροντας παράλληλα ότι το κενό των ιδιωτικών επενδύσεων δεν καλύπτεται από αύξηση των 

δημοσίων επενδύσεων, παρά τη διαθεσιμότητα πόρων που οφείλονται στη δημιουργία υπερπλεονασμάτων. Τα 

υπερπλεονάσματα εν πολλοίς επιτυγχάνονται λόγω υποεκτέλεσης του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και 

επιβραδύνουν το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης και κατόπιν, χρησιμοποιούνται σε μία προσπάθεια δημιουργίας 

εκλογικής πελατείας. Για τη μη περικοπή της προσωπικής διαφοράς των παλαιών συνταξιούχων σημείωσε ότι 

συνεπάγεται την αναίρεση πολλών από τα «αντίμετρα» τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν ώθηση στην οικονομία 

ή/και να ανακουφίσουν κάποια από τα φτωχότερα τμήματα του πληθυσμού. Ο προϋπολογισμός δείχνει ότι το 

συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των αναγκών αναχρηματοδότησης του δημοσίου χρέους θα καλυφθεί από τα 

«μαξιλαράκι» και όχι τις αγορές, με αρνητικά αποτελέσματα τόσο για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του χρέους 

όσο και για το κόστος δανεισμού του ιδιωτικού τομέα. Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα κατώτερο των 

περιστάσεων, αντιαναπτυξιακό, προεκλογικό προϋπολογισμό κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου. 

 

Ο Παναγιώτης Πετράκης, υποστήριξε ότι θα έπρεπε οι κυβερνήσεις να επανατοποθετηθούν για τη μείωση των 

στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα λέγοντας δε, πως πρέπει να υπάρξει επανατοποθέτηση και για το είδος της 

επίβλεψης μετά το μνημόνιο, για να απελευθερωθεί περισσότερο η εθνική οικονομική πολιτική. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ      

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ | 

5 

 

 

 

 
 

 

Στην παρέμβασή του ο Διονύσης Χιόνης τόνισε ότι μετά από οκτώ χρόνια ο προϋπολογισμός του 2019 είναι ο 

πρώτος που συντάσσεται προκειμένου να εξυπηρετήσει δύο στόχους. Κατ’ αρχήν, τη δημιουργία δημοσιονομικών 

πλεονασμάτων για να υποστηρίξουν τη βιωσιμότητα του χρέους και κατά δεύτερον τους αναπτυξιακούς στόχους. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο είναι λογικό να υποθέσουμε ότι η δημοσιονομική κατάσταση και η παραγωγή πλεονασμάτων 

εξαρτάται από τις εξελίξεις στο χρέος. Επομένως, η μελέτη της βιωσιμότητας του χρέους και της απόδοσης των 

παρεμβάσεων θα προσδιορίσει τις δημοσιονομικές εξελίξεις. 

 

Όπως δήλωσε από την πλευρά του, ο Ναπολέων Μαραβέγιας, τα πρωτογενή πλεονάσματα δεν μπορούν να 

διατηρηθούν για πολλά χρόνια και μάλιστα με τον υπάρχοντα στρεβλό τρόπο φορολόγησης. Ωστόσο, πρόσθεσε 

ότι μια τέτοια συζήτηση δεν μπορεί να ανοίξει τώρα, αμέσως μετά την έξοδο από τα μνημόνια, διότι θα 

δημιουργούσε παρενέργειες. 
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Ανακοίνωση προς τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς της Β’ Ειδικής Τάξης σχετικά με 
την έκδοση της Υ.Α. που παρατείνει την ισχύ των επαγγελματικών τους 

δικαιωμάτων μέχρι 31/12/2023 
 

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ζήτησε, με την από 25/10/2018 επιστολή του προς τον 

Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, την παράταση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των λογιστών – 

φοροτεχνικών, κατόχων της Β’ ειδικής τάξης, προκειμένου να ασκούν απρόσκοπτα την επαγγελματική τους 

δραστηριότητα και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2018. Πρόταση, με την οποία συμφώνησε ο Υπουργός και 

δεσμεύθηκε για την άμεση έκδοση Υπουργικής Απόφασης. 

Σήμερα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε, ότι η παράταση της ισχύος των επαγγελματικών 

δικαιωμάτων των λογιστών – φοροτεχνικών της Β’ ειδικής τάξης για μία πενταετία, αρχομένης από την 1η 

Ιανουαρίου 2019, προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 133792 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η 

οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στον αριθμό φύλλου 5684, τεύχος Β/17-12-2018. 

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ. 

 

 

Πρόεδρος ΟΕΕ: Ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί μέσω συνταγματικών κανόνων 
 

 

Την πρότασή του, στο νέο σύνταγμα να 

υπάρχουν κανόνες και μηχανισμοί, που θα αποτρέπουν 

τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό της χώρας και οι 

προϋπολογισμοί του κράτους να είναι ισοσκελισμένοι, 

διατύπωσε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας. 

 

Μιλώντας σε ημερίδα του ΤΕΕ για τη συνταγματική 

αναθεώρηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ο κ. Κόλλιας 

υποστήριξε ότι "μόνο έτσι θα μπορούμε να μιλάμε για 

δημοσιονομική σταθερότητα και ομαλή οικονομική 

ανάπτυξη". 

 

Όπως τόνισε, η νομοθέτηση ισοσκελισμένων προϋπολογισμών αποτελεί εχέγγυο της ομαλής λειτουργίας της 

οικονομίας. "Αποτελεί την καλύτερη δυνατή διασφάλιση ότι θα παραμείνουμε σε σωστή τροχιά, ώστε η οικονομία 

να απελευθερωθεί από τα βαρίδια των μέτρων της δημοσιονομικής προσαρμογής". 

 

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κόλλιας πρότεινε να αρχίσει άμεσα η συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο μέτρο.  

 

 

   

https://bit.ly/2SXHGr4
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Συνάντηση εκπροσώπων ΟΕΕ με τον Υπουργό Ανάπτυξης 

Θέματα σχετικά με την καλύτερη λειτουργία και οργάνωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας 

συζητήθηκαν, στη συνάντηση που έγινε χθες, μεταξύ των εκπροσώπων ΟΕΕ και τον εποπτεύοντα τον Φορέα 

Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δραγασάκη. 

Συγκεκριμένα συζητήθηκαν: 

 Οι προτεινόμενες από το ανώτατο όργανο του ΟΕΕ, την Συνέλευση της Αντιπροσωπείας των μελών του, 

τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερο για την υλοποίηση 

των σκοπών του. 

 Η τροποποίηση διατάξεων σχετικά με τον Κώδικα Τήρησης Δεοντολογίας των λογιστών –φοροτεχνικών, 

ώστε να καλυφθούν ασάφειες και νομοθετικά κενά που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή του και η 

επικαιροποίησή του μετά από τη σχετική διαβούλευση. 

 Το σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού του ΟΕΕ, προκειμένου ο οργανισμός να προσαρμοστεί στις 

σημερινές και μελλοντικές ανάγκες, με την πλήρη και λεπτομερή περιγραφή των αρμοδιοτήτων των 

υπηρεσιών του και την πρόβλεψη του απαιτούμενου προσωπικού. 

 Την παράταση της ισχύος των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων της Β’ ειδικής τάξης λογιστών – 

φοροτεχνικών για μία πενταετία, αρχομένης από την 1η Ιανουαρίου 2019, προκειμένου να ασκούν 

απρόσκοπτα την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 31η Δεκεμβρίου 2018. 

Ο Υπουργός αποδέχθηκε τις προτάσεις – εισηγήσεις του ΟΕΕ και δεσμεύθηκε ότι θα τις προωθήσει άμεσα, 

κατανοώντας την αναγκαιότητα λειτουργίας του Φορέα σε ένα πλαίσιο σύγχρονου φορέα υιοθετώντας τις νέες 

τεχνολογίες, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και τις ηλεκτρονικές διασυνδέσεις προς 

εξυπηρέτηση των μελών του και των λογιστών – φοροτεχνικών. 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της πληροφοριακής υποδομής που θα υποστηρίζει τις νέες επιχειρησιακές λειτουργίες 

βελτίωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχονται σήμερα προς τα μέλη του, τους λογιστές – 

φοροτεχνικούς και τις επιχειρήσεις, ο Υπουργός πρότεινε στο ΟΕΕ συνεργασία ώστε μέσω της νέας ηλεκτρονικής 

του πλατφόρμας, που θα λειτουργήσει με το νέο έτος, να προβλεφθεί η δυνατότητα παρουσίασης και προώθησης 

των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένου αυτού της δανειοδότησης των μικρών επιχειρήσεων, 

των νέων επιχειρηματιών και των αυτοαπασχολούμενων με ποσά έως 25.000 ευρώ, στο οποίο κάλεσε το 

Οικονομικό Επιμελητήριο να έχει ενεργό ρόλο. 
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Πρόεδρος ΟΕΕ: Εθνικός στόχος η συμμετοχή στις επανεπενδύσεις εσόδων της ΕΚΤ 
 
 

O Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη 

δήλωση: 

Το Μάρτιο του 2015, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 

θέλοντας να τονώσει την ανάπτυξη στην οικονομία της 

Ευρωζώνης, έθεσε σε ισχύ το πρόγραμμα Ποσοτικής 

Χαλάρωσης. Σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τις αρνητικές 

συνέπειες του αποπληθωρισμού στην Ευρωζώνη, ξόδεψε 2,6 

τρισ. ευρώ, αγοράζοντας κρατικά κυρίως ομόλογα. 

Η ένεση ρευστότητας από την ΕΚΤ δεν είχε τα ίδια αποτελέσματα για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Χώρες, που 

εφάρμοζαν προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, καθυστέρησαν ή δεν εντάχθηκαν καθόλου στην 

ποσοτική χαλάρωση, όπως η Ελλάδα. 

Οι ομολογιακές αποδόσεις σε χώρες του Νότου, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία, άγγιξαν ιστορικά 

χαμηλά μετά την έναρξη του προγράμματος, ενώ σε χώρες του πυρήνα, οι αποδόσεις κάποιων ομολόγων 

υποχώρησαν κάτω από το μηδέν. 

Η Ελλάδα δεν κατάφερε να ενταχθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Η διαδικασία της επανεπένδυσης των 

εσόδων της ΕΚΤ από τα ομόλογα, που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, και θα διαρκέσει για μία παρατεταμένη 

περίοδο, τουλάχιστον ενός έτους, δεν θα πρέπει να αφήνει αδιάφορη τη χώρα μας. 

Εθνικός στόχος, πλέον, πρέπει να είναι η συμμετοχή στις μηνιαίες επανεπενδύσεις, που θα κυμανθούν περίπου στα 

15 δισ. ευρώ. Μόνο έτσι θα επιτευχθεί η μείωση των επιτοκίων, αλλά και η τόνωση της οικονομίας. 

Πρόεδρος ΟΕΕ: Μέρος της λύσης για τα NPLs το όχημα ειδικού σκοπού – Ετοιμάζουμε 
πρόταση 

Την άποψη ότι το όχημα ειδικού σκοπού μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης για τα κόκκινα δάνεια στη χώρα 

μας, εξέφρασε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, μιλώντας στο 

τραπεζικό συνέδριο NPL Summit 2018. 

Όπως είπε ο κ. Κόλλιας, όλες οι λύσεις, που προκρίνονται τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και από την 

Τράπεζα της Ελλάδος, κινούνται στην κατεύθυνση της μείωσης του βάρους στους ισολογισμούς των τραπεζών 

από την απομείωση των μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων. Το κρίσιμο σημείο που πρέπει να προσεχθεί είναι η 

οποιαδήποτε λύση να είναι συμβατή με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων. 

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ προανήγγειλε ότι, σύντομα, το Οικονομικό Επιμελητήριο θα καταθέσει τη δική του 

εμπεριστατωμένη πρόταση, που μπορεί να συμβάλει στην κατεύθυνση της ταχύτερης επίλυσης του προβλήματος 

των NPLs. Πρόκειται για πρόταση, η οποία καταρτίζεται από την επιστημονική επιτροπή του Επιμελητηρίου. 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

 

19  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

Πρόεδρος ΟΕΕ: Ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί μέσω συνταγματικών κανόνων     

 

 

18  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

Ανακοίνωση προς τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς της Β’ Ειδικής Τάξης σχετικά με την έκδοση της Υ.Α. που παρατείνει την ισχύ των 

επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μέχρι 31/12/2023 

 

 

14  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

Πρόεδρος ΟΕΕ: Εθνικός στόχος η συμμετοχή στις επανεπενδύσεις εσόδων της ΕΚΤ 

 

 

12  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

Εκδήλωση του ΟΕΕ για τον Προϋπολογισμό 2019 

 

 

29  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Πρόεδρος ΟΕΕ: Μέρος της λύσης για τα NPLs το όχημα ειδικού σκοπού – Ετοιμάζουμε πρόταση 

 

 

28  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Συνάντηση εκπροσώπων ΟΕΕ με τον Υπουργό Ανάπτυξης 
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