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ΟΕΕ – ΑΣΠΕ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Η γήρανση και η μείωση του πληθυσμού αποτελούν 
ανασταλτικούς παράγοντες για την οικονομική 
ανάπτυξη της Ελλάδας. Για τον σκοπό αυτό, το ΟΕΕ 
και η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας,
στο οποίο προβλέπεται ότι οι συνέργειες, που θα αναπτυχθούν ανάμεσα στους δύο
φορείς, μπορούν να επιτευχθούν μέσω κοινών ενεργειών, όπως ενδεικτικά μελέτες,
συνέδρια, προτάσεις προς την Κυβέρνηση, και δράσεις ευαισθητοποίησης.
Στόχος είναι η εδραίωση της μεταξύ τους συνεργασίας, αναγνωρίζοντας την αμοιβαία
αλληλεπίδραση μεταξύ των οικονομικών και δημογραφικών – οικογενειακών πολιτικών 
και την ανάγκη μεγαλύτερης συσχέτισής τους, προκειμένου να επιτευχθεί ισχυρότερη
οικονομική ανάπτυξη και ταυτόχρονα ανάσχεση του δημογραφικού προβλήματος της
χώρας. Ο συνδυασμός της εμπειρίας και εξειδίκευσης του ΟΕΕ σε θέματα οικονομικής
ανάλυσης και πολιτικής σε συνδυασμό με την αντίστοιχη της ΑΣΠΕ σε θέματα
δημογραφικής, οικογενειακής και κοινωνικής πολιτικής αναμένεται να έχει
πολλαπλασιαστικό όφελος τόσο για τους δύο φορείς, όσο και την Κυβέρνηση, την Δημόσια
Διοίκηση και την κοινωνία γενικότερα. Το μνημόνιο υπέγραψαν οι Πρόεδροι του ΟΕΕ,
Κωνσταντίνος Κόλλιας, και της ΑΣΠΕ, Βασίλειος Θεοτοκάτος.
Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας δήλωσε: «Η σημασία του δημογραφικού
προβλήματος είναι κάτι παραπάνω από δεδομένη. Στο ΟΕΕ αναδεικνύουμε το
συγκεκριμένο θέμα και η συνεργασία μας με την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων θα
συμβάλει τα μέγιστα στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης προτάσεων προς κυβέρνηση,
κόμματα, και οργανισμούς, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα στην
κατάρτιση των κατάλληλων πολιτικών». Δείτε περισσότερα εδώ.



Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζονται οι ενημερωτικές εκδηλώσεις που οργανώνει 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 Ανθεκτικτητας «Ελλάδα 2.0».
Την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση στα Χανιά,
ενώ την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου στο Ηράκλειο. Ομιλητές ήταν ο Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης και ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος
Κόλλιας. Στα Χανιά χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του 15ου Π.Τ. ΟΕΕ, Παντελής
Πετσετάκης και τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος, Γιώργος Γεωργακάκης, ενώ στο
Ηράκλειο συντονιστής ήταν ο Χρήστος Ι. Κώνστας και χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος
του 14ου Π.Τ. ΟΕΕ, Μύρων Οικονομάκης.
Η επόμενη εκδήλωση θα είναι στη Ρόδο, την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου στις 17:00, στην
αίθουσα Delphi του ξενοδοχείου Rodos Palace. Κάντε την εγγραφή σας 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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ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -

ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ



ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΕΕ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής του
Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού ζήτησε ο
Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κ. Κόλλιας, με επιστολή του
προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή. 

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του
φορολογικού πιστοποιητικού πραγματοποιείται
ηλεκτρονικά έως το τέλος του δέκατου μήνα από τη
λήξη της ελεγχόμενης διαχειριστικής περιόδου.
Λόγω όμως της παράτασης της προθεσμίας
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις
30/08/2022 και της αντίστοιχης παράτασης
διεξαγωγής της ετήσιας γενικής συνέλευσης των ΑΕ,
ΕΠΕ και ΙΚΕ, για την έγκριση των ετήσιων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μέχρι τις
30/10/2022 με το άρθρο 21 του Ν.4965/2022, το ΟΕΕ
έκρινε αναγκαία την παράταση της προθεσμίας
υποβολής του φορολογικού πιστοποιητικού έως τις
30 Νοεμβρίου. 

Ικανοποιώντας το αίτημα του ΟΕΕ και τις εκκλήσεις
των λογιστών-φοροτεχνικών, η ηγεσία του
υπουργείου Οικονομικών, με την απόφαση
1141/2022 της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων
Εσόδων, έδωσε παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου

2022 στην υποβολή του ετήσιου φορολογικού
πιστοποιητικού.

Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε την επιστολή.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Την επιστημονική μελέτη, σχετικά με τις επιπτώσεις
της ενεργειακής κρίσης στην ελληνική οικονομία,
παρουσίασε και στην Αθήνα το Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος.

Πρόκειται για μελέτη, η οποία εκπονήθηκε υπό την
επίβλεψη του πρώην Υπουργού, Γιάννη Μανιάτη και
καταγράφει τα δεδομένα στην αγορά ενέργειας, τις
επιπτώσεις της ανόδου των τιμών στην ελληνική και
άλλες οικονομίες, και προτείνει λύσεις, μέσω
συγκεκριμένων προτάσεων.

Όπως είπε ο κ. Μανιάτης, κατά την παρουσίαση,
«ανήκω στους βαθιά φιλοευρωπαίους και είμαι
υπερήφανος για την Ευρώπη. Σήμερα, όμως,
αισθάνομαι βαθιά απογοητευμένος από μια 
εξαιρετικά αδύναμη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία,
αντί να κάνει τη δουλειά της, που είναι να συντονίζει,
να κατευθύνει και να εξομαλύνει τις διαφορές
ανάμεσα στα κράτη – μέλη, το μόνο που κάνει είναι 
να σέρνεται πίσω από επιλογές ενός – δύο κρατών. 
Και ο νοών, νοείτο».

Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, Νίκος Βέττας,
τόνισε ότι «το πρώτο, που θα πρέπει να κάνουμε,
είναι να επικοινωνήσουμε και μεταξύ μας, αλλά
κυρίως προς τον μέσο πολίτη, ότι μπροστά μας 
έχουμε ένα πρόβλημα, το οποίο δεν θα έχει γρήγορη
και εύκολη λύση. Διότι δημιουργείται πολλές φορές η
εντύπωση ότι είναι απλώς θέμα βούλησης κάτι να
λυθεί».

Διαβάστε περισσότερα εδώ.
Το πλήρες κείμενο της μελέτης είναι διαθέσιμο εδώ.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε όλη την παρουσίαση
και τη συζήτηση, εδώ.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Η ένταση των πληθωριστικών πιέσεων σε ευρωπαϊκό 
και παγκόσμιο επίπεδο αναγκάζει τις κεντρικές 

τράπεζες να προχωρούν σε πιο επιθετικές αυξήσεις 
επιτοκίων με στόχο να μειώσουν τη ζήτηση στην 

οικονομία και να ανακόψουν έτσι τις αυξήσεις των 
τιμών, με παράπλευρη συνέπεια την επιβράδυνση 

των οικονομιών ή ακόμη και την ύφεση. Η αύξηση των 
επιτοκίων  μεταφράζεται σε αυξήσεις στις δόσεις των 

δανείων με κυμαινόμενα επιτόκια, που είναι 
συνδεδεμένα με τους δείκτες euribor,  ενώ επιβαρύνει 

τις αποφάσεις για νέο δανεισμό, τουλάχιστον 
βραχυπρόθεσμα. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αντιμετώπιζαν ήδη προβλήματα στην

εξυπηρέτηση του χρέους τους, τώρα πλέον, σε περιβάλλον αυξημένου επιτοκιακού
κόστους, θα πιεστούν ακόμα περισσότερο. Το ΟΕΕ, παρακολουθώντας τις εξελίξεις,

επέλεξε να αφιερώσει το νέο τεύχος των Οικονομικών Χρονικών στο ζήτημα της ανόδου
των επιτοκίων και των επιπτώσεων αυτών των αποφάσεων στην οικονομία, τα νοικοκυριά

και τις επιχειρήσεις. Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το περιοδικό.
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Αύξηση επιτοκίων, πώς επηρεάζει την
οικονομία, τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ

ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Κ. Χατζηδάκη, έστειλαν οι επιστημονικοί 
φορείς για το ζήτημα της προβλεπόμενης, στο ύψος 
του τρέχοντος ΔΤΚ, αύξησης των ασφαλιστικών 
εισφορών από 1/1/2023. Συγκεκριμένα, οι 
επιστημονικοί φορείς ζητούν από τον Υπουργό να προβεί στις αναγκαίες νομοθετικές
παρεμβάσεις, ώστε να ανασταλεί η εφαρμογή της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών
τουλάχιστον για το 2023. Σκοπός του παραπάνω αιτήματος είναι να αποφευχθούν νέα
κύματα οφειλών, καθώς η ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού και η ενεργειακή κρίση, σε
συνδυασμό με την διετή κρίση λόγω της πανδημίας και την 10ετή υπαγωγή σε καθεστώς
μνημονίων, έχουν ήδη πλήξει τους μικρούς και μεσαίους επιστήμονες ελεύθερους
επαγγελματίες και η εφαρμογή της ως άνω ρύθμισης θα αποβεί καταστροφική γι'
αυτούς. Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε την επιστολή.



 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

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