
Εκλογές ΟΕΕ 2019 

 

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού 

Επιμελητηρίου της Ελλάδας προκηρύσσει εκλογές για 

την ανάδειξη των δύο οργάνων του, της Συνέλευσης 

των 200 Αντιπροσώπων (ΣτΑ) και των επταμελών 

Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων. Οι 

εκλογές θα διενεργηθούν την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 

2019, από 8:00 έως 18:00. 

Δικαίωμα ψήφου για τις εκλογές των μελών της ΣτΑ και 

των Τ.Δ. έχουν τα μέλη του ΟΕΕ που θα εκπληρώσουν 

τις ταμειακές τους υποχρεώσεις (για πληρωμή 

συνδρομών πατήστε εδώ), συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του έτους 2018 καθώς και όσοι 

εγγραφούν στο Ο.Ε.Ε., μέχρι τη Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 (για πληροφορίες εγγραφής πατήστε εδώ). 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τις εκλογές των μελών της ΣτΑ (για την αίτηση πατήστε 

εδώ) και των Τ.Δ. (για την αίτηση πατήστε εδώ) έχουν τα μέλη του ΟΕΕ που θα εκπληρώσουν τις ταμειακές τους 

υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του έτους 2018 καθώς και όσοι εγγραφούν στο 

Ο.Ε.Ε. μέχρι τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019. 

Για τη δήλωση κατάρτισης συνδυασμού ΣτΑ πατήστε εδώ και για Τ.Δ. πατήστε εδώ. 

Για την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής συμμετοχής σε συνδυασμό ΣτΑ πατήστε εδώ. Για την υπεύθυνη δήλωση 

αποδοχής συμμετοχής σε συνδυασμό Τ.Δ. πατήστε εδώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες για τις εκλογές πατήστε εδώ. 

Για πληροφορίες για την αλλαγή διεύθυνσης πατήστε εδώ. 

 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Μητροπόλεως 12-14, 

ΤΚ 10563, ΑΘΗΝΑ 

 
   Ενημερωτικό      

Δελτίο 

 
Τεύχος 50 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 

  

https://www.oe-e.gr/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ad%cf%82/
https://www.oe-e.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8b%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae%cf%82-%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82/
https://www.oe-e.gr/wp-content/uploads/2019/10/ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-ΣτΑ.pdf
https://www.oe-e.gr/wp-content/uploads/2019/10/ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-Τ.Δ..pdf
https://www.oe-e.gr/wp-content/uploads/2019/10/ΔΗΛΩΣΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ-ΣτΑ.pdf
https://www.oe-e.gr/wp-content/uploads/2019/10/ΔΗΛΩΣΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ-Τ.Δ..pdf
https://www.oe-e.gr/wp-content/uploads/2019/10/ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΣΤΑ.pdf
https://www.oe-e.gr/wp-content/uploads/2019/10/ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-Τ.Δ..pdf
https://www.oe-e.gr/wp-content/uploads/2019/10/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΛΟΓΩΝ-_2019.pdf
https://www.oe-e.gr/%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%8d%ce%b8%cf%85%ce%bd%cf%83%ce%b7%cf%82/
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Δεκτό το αίτημα του ΟΕΕ για παράταση των προθεσμιών για το Μητρώο 
Πραγματικών Δικαιούχων 

 
 
 

Υπεγράφη την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019, τροποποίηση 

της υπουργικής απόφασης που αφορά στην καταχώρηση των 

υπόχρεων προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών 

Δικαιούχων. Με την τροποποίηση επεκτείνονται χρονικά οι 

προθεσμίες εντός των οποίων τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα 

οφείλουν να καταχωρίσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα τα στοιχεία 

των πραγματικών δικαιούχων τους. 

Το Υπουργείο Οικονομικών, κατόπιν πρότασης, μεταξύ άλλων και 

του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αποφασίζει να δοθεί ο 

μέγιστος επιτρεπόμενος, από τη νομοθεσία, χρόνος, ώστε οι 

νομικές οντότητες της χώρας μας να ενημερωθούν πλήρως και να συμμορφωθούν με τη σχετική υποχρέωση 

εγγραφής στο Μητρώο. 

Συγκεκριμένα, δίνεται παράταση στα νομικά πρόσωπα της απόφασης με αριθμ. 67343/2019 (Β’ 2443) ως εξής: 

 Ομάδα Α΄ έως 25/11/2019 

 Ομάδα Β’ έως 28/11/2019 

 Ομάδα Γ΄ έως 12/12/2019 

Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει, έμπρακτα, σε προτεραιότητα την ορθή καταγραφή των στοιχείων των υπόχρεων 

νομικών προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο, ώστε να επιτευχθεί η διαφάνεια των εταιρικών δομών και η αποτροπή 

κατάχρησής τους για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας. 
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Πρόεδρος ΟΕΕ: Ο αναπτυξιακός κινητοποιεί τις παραγωγικές δυνάμεις της 
οικονομίας 

 

«Η ψήφιση του αναπτυξιακού νόμου αποτελεί 

την αρχή για την εφαρμογή ενός πλαισίου, με 

στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την 

κινητοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων της 

ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας και την εξάλειψη της 

γραφειοκρατίας». 

Αυτή ήταν η επί της αρχής τοποθέτηση του 

Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος, Κωνσταντίνου Κόλλια, κατά τη σχετική 

συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. 

Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους άρθρα του αναπτυξιακού νόμου, ο κ. Κόλλιας επισήμανε τα εξής: 

Άρθρο 2 

«Χαιρετίζουμε τη νομοτεχνική βελτίωση, που κατατέθηκε από τον Υπουργό και αναφέρεται στην υποβολή των 

οικονομικών καταστάσεων του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, όπου απαιτείται, από οικονομολόγο, λογιστή – 

φοροτεχνικό, κάτοχο επαγγελματικής ταυτότητας Α’ τάξης, όπως επίσης και την συμπλήρωση της Επιτροπής, που 

διενεργεί τον δειγματοληπτικό έλεγχο, από ένα μέλος που ορίζεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της 

Ελλάδος». 

Άρθρο 74 

Προτείνεται η θέση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του ΕΦΚΑ να προΐσταται 

από οικονομολόγο με κατάρτιση στη Λογιστική. Λόγω της υποχρέωσης του ΕΦΚΑ να καταρτίσει το αργότερο 

μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 τους εκκρεμείς ισολογισμούς των ετών 2017, 2018 και 2019, που προβλέπεται στο 

άρθρο 67, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη στελέχωσης των οικονομικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ από πτυχιούχους 

οικονομικών επιστημών. 

Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

Το Οικονομικό Επιμελητήριο τοποθετείται θετικά στις νέες διατάξεις για τη λειτουργία του ΓΕΜΗ, καθώς με την 

θεσμοθέτηση νέων διαδικασιών και επιπρόσθετα με τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών και την ηλεκτρονική 

διασύνδεση με άλλα δημόσια μητρώα, θα συμβάλει στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Περισσότερα εδώ. 

   

https://bit.ly/2BTztxE
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Οικονομικά Χρονικά 166 
 

 

 

Εννέα και πλέον χρόνια μετά την είσοδο της χώρας στο πρώτο μνημόνιο, το βασικό ζητούμενο για την 

ελληνική οικονομία εξακολουθεί να παραμένει η προσέλκυση επενδύσεων. Οι επενδύσεις είναι αυτές, που θα 

δώσουν στη χώρα τη δυνατότητα να αναπτυχθεί σε γερές και στέρεες βάσεις. Οι επενδύσεις είναι αυτές, που θα 

συμβάλλουν στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας μας, θα βελτιώσουν τις επιδόσεις της ελληνικής 

οικονομίας και θα δώσουν πάτημα στην κυβέρνηση να πετύχει τη μείωση των στόχων για πρωτογενή 

πλεονάσματα. 

Τα «Οικονομικά Χρονικά» ανοίγουν το φάκελο των επενδύσεων, οι οποίες μαζί με την προώθηση των εξαγωγών 

αποτελούν το δίπτυχο της ανάπτυξης. Στο νέο τεύχος, οι αρθρογράφοι γράφουν για τις προοπτικές που 

διανοίγονται στην ελληνική οικονομία, τις ευκαιρίες που προσφέρονται στους επενδυτές αλλά και τα προβλήματα 

που εξακολουθούν να λειτουργούν ως τροχοπέδη στην προσέλκυση κεφαλαίων. Τα οφέλη των επενδύσεων σε μια 

οικονομία είναι πολλαπλασιαστικά και έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας για 

δεκαετίες, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και τονώνοντας τη ζήτηση. 

Όλοι συμφωνούν πως για να κερδηθεί το στοίχημα της ανάπτυξης, απαιτείται η εκπόνηση ενός συγκροτημένου 

σχεδίου, το οποίο θα βασίζεται σε δυο πυλώνες: στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων 

και στην προσέλκυση επενδύσεων που θα συμβάλουν στην ανασυγκρότηση της εγχώριας παραγωγής. Στο 

επίκεντρο πρέπει να τεθούν στοχευμένες φοροελαφρύνσεις και η παροχή ρευστότητας προς τις εξωστρεφείς 

επιχειρήσεις. 

Για να διαβάσετε το περιοδικό, πατήστε εδώ. 

 

 

 

   

https://www.oe-e.gr/wp-content/uploads/2019/10/ΟικονομικαΧρονικα_Issue166_WEB.pdf
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Πρόεδρος ΟΕΕ: Να παραταθούν έως 31/12 οι προθεσμίες για το Μητρώο 
Πραγματικών Δικαιούχων 

 
 

Τη μετάθεση μέχρι το τέλος του έτους όλων των προθεσμιών για την ηλεκτρονική καταχώρηση από τα 

νομικά πρόσωπα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) 

των στοιχείων των Πραγματικών Δικαιούχων τους, ζητά, με επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο 

Σταϊκούρα, και το Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, Χρήστο Τριαντόπουλο, ο Πρόεδρος του 

Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, σύμφωνα με τον κ. Κόλλια, να έχει προηγηθεί η έκδοση νέων οδηγιών και να 

έχουν ληφθεί υπόψη τα ερωτήματα, που έχουν τεθεί, και οι ιδιαιτερότητες της κάθε κατηγορίας, καθώς και να 

επανεξεταστεί το ύψος ή η ολοσχερής κατάργηση του ετήσιου τέλους. 

Αφορμή για την επιστολή υπήρξαν οι δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των λογιστών – φοροτεχνικών, μελών του 

ΟΕΕ, για τις οδηγίες, που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα, και οι οποίες δημιουργούν πληθώρα ερωτημάτων, 

που δεν έχουν μέχρι και σήμερα απαντηθεί από το σχετικό ηλεκτρονικό φυλλάδιο ερωταπαντήσεων της 

Γ.Γ.Π.Σ.. Για παράδειγμα, η ενημέρωση που αφορά τις οντότητες της Ομάδας Γ, είναι ελλιπής ως και ανύπαρκτη. 

Σημαντικό είναι, επίσης, να αναφερθεί ότι το ετήσιο τέλος, που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις, το οποίο και 

υπόκειται – βάσει της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας – στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε υπουργού 

Οικονομικών, έρχεται επιπρόσθετα ανάμεσα στα ήδη υφιστάμενα βάρη των οντοτήτων και ειδικά των ΜΜΕ. 

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ επισημαίνει ακόμα ότι πάγια θέση του ΟΕΕ είναι η καταχώρηση των δεδομένων των 

επιχειρήσεων σε μία και μοναδική ενιαία ηλεκτρονική πύλη, από την οποία ο κάθε δημόσιος φορέας θα 

αντλεί, σε ανάλογη κοινά αποδεκτή ηλεκτρονική μορφή και θα ελέγχει τα αναγκαία στοιχεία για τη λειτουργία 

του και τους σκοπούς του. «Θεωρούμε ότι η διαδικασία, που ακολουθείται σήμερα είναι ένα επιπλέον βάρος για 

τις επιχειρήσεις, αλλά κυρίως για τους λογιστές – φοροτεχνικούς, οι οποίοι υποχρεώνονται για λογαριασμό των 

εντολέων τους να επανακαταχωρήσουν ίδια στοιχεία». 

Υπενθυμίζεται ότι οι υφιστάμενες προθεσμίες έχουν ως εξής: 

1. Η Ομάδα Α, στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων οι Αστικές Επαγγελματικές και οι Ναυτικές Εταιρείες, από 

16/9/2019 έως 14/10/2019. 

2. Η Ομάδα Β, στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων οι ΙΚΕ, τα Μη Κερδοσκοπικά Νομικά Πρόσωπα, οι 

Συνεταιρισμοί, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οι Μονοπρόσωπες ΑΕ, από 30/9/2019 έως 

1/11/2019. 

3. Η Ομάδα Γ, η οποία καταλαμβάνει τις λοιπές εμπορικές επιχειρήσεις (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), από 14/10/2019 

έως 29/11/2019. 

4. . 

Επισυνάπτεται η επιστολή εδώ. 

 

  

   

https://www.oe-e.gr/wp-content/uploads/2019/10/ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΓΙΑ-ΜΗΤΡΩΟ-ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ.pdf
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Συνάντηση Διοικητή ΤτΕ – Προέδρου ΟΕΕ για την υποβολή των οικονομικών 
καταστάσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος 

 
 

 

Τη διαβεβαίωση, ότι η Τράπεζα της Ελλάδος ουδέποτε έχει επιβάλει πρόστιμα για μη υποβολή 

στατιστικών στοιχείων σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και ούτε πρόκειται να το κάνει τώρα, έλαβε ο 

Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, από το Διοικητή της Τράπεζας της 

Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, στη μεταξύ τους συνάντηση. 

Θυμίζουμε ότι οι επιχειρήσεις, που δημοσιεύουν ισολογισμούς στο ΓΕΜΗ υποχρεούνται από φέτος, με βάση 

Πράξη του Διοικητή, να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα οικονομικά τους στοιχεία, συμπληρώνοντας 

συγκεκριμένα υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Ειδικά για φέτος, η πρώτη υποβολή αφορά στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2016, 

2017 και 2018. 

Παρά τη διαβεβαίωση για τη μη επιβολή προστίμων από την πλευρά του Διοικητή, ο Πρόεδρος του Οικονομικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος ενθαρρύνει όλες τις επιχειρήσεις, που έχουν συναλλαγές με το εξωτερικό, να υποβάλλουν 

τις συγκεκριμένες καταστάσεις, τουλάχιστον για το 2018, ώστε να ενισχυθεί η εξωστρέφεια της ελληνικής 

οικονομίας, μέσω της διευκόλυνσης του δανεισμού τους. 

Συμφωνήθηκε επίσης, από την επόμενη χρονιά, για τις οικονομικές καταστάσεις του 2019, τα αρχεία να 

υποβάλλονται σε επεξεργάσιμη μορφή, μέχρι την οριστική διασύνδεση του ΓΕΜΗ με την Τράπεζα της Ελλάδος. 
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Πρόεδρος ΟΕΕ για Προσχέδιο Προϋπολογισμού: Εφαρμογή δεσμεύσεων – Χώρος για 
ελαφρύνσεις 

 
 

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη 

δήλωση: 

«Το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού του 

2020 δημιουργεί ένα κλίμα αισιοδοξίας για τις επόμενες 

μέρες της ελληνική οικονομίας. 

Η σημαντική βελτίωση του οικονομικού κλίματος, σε 

συνδυασμό με τις φορολογικές ελαφρύνσεις, 

αναθερμαίνουν την οικονομική δραστηριότητα και 

δίνουν στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να προβλέπει 

ρυθμούς ανάπτυξης 2,8% του ΑΕΠ για το 2020. 

Οι δεσμεύσεις, που έχει λάβει η χώρα, εφαρμόζονται στο ακέραιο, αλλά ταυτόχρονα δημιουργείται ο απαραίτητος 

δημοσιονομικός χώρος για την υλοποίηση των φορολογικών ελαφρύνσεων, που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. 

Η πιστή τήρηση των δεσμεύσεων και η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων αποτελούν αναγκαία συνθήκη για την 

επίτευξη των παραπάνω στόχων, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται το περιθώριο για την ανακούφιση των 

επιχειρήσεων, αλλά και των μικρομεσαίων παραγωγικών στρωμάτων, που ήταν τα μεγάλα θύματα της κρίσης». 

Ανακοίνωση για την επαγγελματική ευθύνη 
 

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ανταποκρινόμενο στο διαρκές αίτημα και κατανοώντας την 

ανάγκη των λογιστών – φοροτεχνικών για ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης κατά την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, έχει έλθει σε επαφή με ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες προσφέρουν 

στους ασκούντες το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού προνομιακά πακέτα ασφάλισης, με μεγάλη έκπτωση, 

στα ισχύοντα τιμολόγια. 

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ο κάθε λογιστής – φοροτεχνικός που παρέχει υπηρεσίες έναντι αμοιβής, 

έχει επαγγελματική ευθύνη να λειτουργεί αξιόπιστα, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανόνες της δεοντολογίας, 

που διέπουν την επαγγελματική του δραστηριότητα. 

Η επιλογή της ασφαλιστικής εταιρίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια και επιλογή του λογιστή –
φοροτεχνικού. Το ΟΕΕ δεν φέρει καμία ευθύνη τόσο για την ορθότητα των στοιχείων και το περιεχόμενο των 

προτάσεων – προσφορών που αναρτώνται, όσο και για οποιοδήποτε τυχόν θέμα ή πρόβλημα προκύψει κατά ή και 

μετά την υπογραφή του ασφαλιστικού συμβολαίου. Επίσης, το ΟΕΕ δεν έχει καμία ανάμειξη ή διαμεσολάβηση 

μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας και του λογιστή – φοροτεχνικού. 
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Για την ενημέρωση των λογιστών – φοροτεχνικών σχετικά με την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και τις 

προτάσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, προϋπόθεση είναι η εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (απόκτηση 

κλειδαρίθμου) του ΟΕΕ. 

Με το πρόγραμμα ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης καλύπτεστε για: 
 

• ΟΛΑ τα λάθη, τις πράξεις, τα πρόστιμα και τις παραλείψεις της ασφαλιζόμενης επωνυμίας έναντι τρίτων 

που προκύπτουν από οποιαδήποτε εργασία σας. 

• Απαλλαγή από 100€ ανά περίπτωση, η οποία θα εφαρμοστεί μόνο στις 5 πρώτες ζημίες εντός του ιδίου 

ασφαλιστικού έτους. 

• Με δυνατότητα αναδρομικής ισχύς, έως 10 χρόνια απ’ την έναρξη του συμβολαίου (καλύπτονται λάθη, 

πράξεις, πρόστιμα ή παραλείψεις που δεν σας είναι ήδη γνωστά). 

• Προνομιακή τιμολόγηση, μεγάλη έκπτωση επί του τρέχoντος τιμολογίου. 

• Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. 

• Δαπάνες και έξοδα υπεράσπισης (αστικά και διοικητικά). 

• Απώλεια εγγράφων. 

• Απάτη, απιστία υπαλλήλου. 

• Πρόστιμα, προσαυξήσεις και ποινές πελατών του ασφαλιζομένου για τα οποία είναι υπεύθυνος (ο 

ασφαλιζόμενος). 

Τα ανωτέρω αποτελούν περιγραφή των καλύψεων, ισχύουν οι όροι και οι καλύψεις του ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου. 

 

Και σε αποκλειστική διάθεση μέσω της Interasco 

• Επιπλέον 10% έκπτωση μέχρι 30/11/2019, εκτός του ορίου κάλυψης των 50.000,00€. 

• ΔΩΡΕΑΝ Κάλυψη σε πρώτο κίνδυνο το περιεχόμενο του γραφείου. 

• ΔΩΡΕΑΝ Γενική αστική ευθύνη για το λογιστικό γραφείο. 

• ΔΩΡΕΑΝ Κάλυψη προσωπικού ατυχήματος. 

 

Για πληροφορίες : https://eservices.oe-e.gr/oee/ 

 

 

 

   

https://eservices.oe-e.gr/oee/
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

 

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Δεκτό το αίτημα του ΟΕΕ για παράταση των προθεσμιών για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων 

 

Ανακοίνωση για την επαγγελματική ευθύνη 

 

22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Πρόεδρος ΟΕΕ: Να παραταθούν έως 31/12 οι προθεσμίες για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων 

 

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Εκλογές ΟΕΕ 2019 
 

Οικονομικά Χρονικά 166 

 

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Πρόεδρος ΟΕΕ: Ο αναπτυξιακός κινητοποιεί τις παραγωγικές δυνάμεις της οικονομίας 

 

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Συνάντηση Διοικητή ΤτΕ – Προέδρου ΟΕΕ για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος 

 

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Πρόεδρος ΟΕΕ για Προσχέδιο Προϋπολογισμού: Εφαρμογή δεσμεύσεων – Χώρος για ελαφρύνσεις 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Μητροπόλεως 12-14 Αθήνα, 

ΤΚ 10563 
Τηλ: 2132141867 
Φαξ: 2132141874 

                    Email: press@oe-e.gr 

 
 
       Κεντρική Υπηρεσία           
        Περιφερειακά Τμήματα 

 

                

   

https://bit.ly/2JFaumi
https://eservices.oe-e.gr/oee/
https://bit.ly/31WVsyu
https://bit.ly/32RqN6V
https://bit.ly/2PsytIV
https://bit.ly/2Pt96XB
https://bit.ly/2BU3qhi
https://bit.ly/31SDxcg
mailto:press@oe-e.gr
https://bit.ly/2JwCsjO
https://bit.ly/2pqOc0z
http://www.oe-e.gr/
https://www.facebook.com/oikoneegr/
https://twitter.com/oikonomiko_epim
https://www.youtube.com/user/oikonee

