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Το ΟΕΕ ακόμα πιο ψηλά!
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Το ΟΕΕ - με τη ΔΗΚΙΟ στην προεδρία - έχει πετύχει
πολλά. Έχει θέσει τις βάσεις για την αναβάθμιση

του επαγγέλματος, έχει διεκδικήσει περισσότερα
και έχει δικαιωθεί περίτρανα. Μένουν όμως να

γίνουν ακόμα πολλά. Οι στόχοι μας είναι
συγκεκριμένοι και πάντα προς όφελος των μελών

μας και των λογιστών - φοροτεχνικών. Η
κατεύθυνσή μας είναι μία. Γιατί ο κλάδος μας, η

οικονομία μας και η χώρα μας δεν μπορούν να
κοιτάξουν προς τα πίσω. Γιατί ο 
συμβιβασμός δεν είναι επιλογή.

Γιατί θέλουμε και μπορούμε 
να πετύχουμε περισσότερα.

 

Το ΟΕΕ ακόμα πιο ψηλά!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΕ

Γιατί έχουμε όραμα και σχέδιο
για να το υλοποιήσουμε. Γιατί

πάνω απ' όλα, έχουμε τις
γνώσεις και την εμπειρία.

Γνωρίζουμε τις ανάγκες του
κλάδου και των μελών μας και

γνωρίζουμε πώς να
διεκδικούμε. Διεκδικούμε
πάντα περισσότερα για να

φτάσουμε ακόμα 
πιο ψηλά!

 
Για να φτάσει το ΟΕΕ 

ακόμα πιο ψηλά!



Το ΟΕΕ ακόμα πιο ψηλά!

ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ ΨΗΛΑ για τον Οικονομολόγο του Δημοσίου Τομέα 

Διεκδικούμε την
τοποθέτηση

προϊσταμένων του
Κλάδου ΠΕ Οικονομικού

στις θέσεις 
οικονομικού
αντικειμένου

Ο επιστήμονας
οικονομολόγος 

 συμβάλλει στην ορθή
διαχείριση των

οικονομικών θεμάτων,
στην κατάλληλη
αποτύπωση των
εσόδων & των
δαπανών, στον

εξορθολογισμό των
δημοσίων δαπανών,

στη διαφανή
διαχείριση των

δημοσίων πόρων

Προωθούμε την
αξιοκρατία & τη

διαφάνεια
στοχεύοντας στην
τροποποίηση των
Οργανισμών στην
κατεύθυνση της

διάκρισης των θέσεων
από ΠΕ Διοικητικού –
Οικονομικού, σε ΠΕ

Οικονομικού
& ΠΕ Διοικητικού

Διεκδικούμε τη
θεσμοθέτηση
μεγαλύτερου
συντελεστή

μοριοδότησης
στον τομέα της

εμπειρίας και της
εξειδίκευσης, ως
κίνητρο για την
αποδοτική και

παραγωγική εργασία
των έμπειρων
στελεχών της

Δημόσιας Διοίκησης

Προτείνουμε τη
σταδιακή εξέλιξη των

εργαζομένων στο
Δημόσιο επί

των θέσεων ευθύνης
με βάση τον ελάχιστο
χρόνο πραγματικής

υπηρεσίας



Το ΟΕΕ ακόμα πιο ψηλά!

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ την κατοχύρωση του οικονομολόγου μελετητή - αξιολογητή 

Σύνταξη τεχνικοοικονομικής
μελέτης με την ενημέρωση και
εξειδίκευση του μελετητή στις
διαδικασίες του Νέου
Επενδυτικού Νόμου

Εκπόνηση επιχειρηματικών και
επενδυτικών σχεδίων για τη
βελτίωση της απόδοσης των

επιχειρήσεων και την υποβολή
αιτημάτων χρηματοδότησης -

επιδότησης

Η ανάλυση, επεξεργασία &
ερμηνεία οικονομικών

φαινομένων, μεγεθών, η
σύνταξη & υποβολή σχετικών

μελετών & εκθέσεων προς 
 φορείς οικονομικής

δραστηριότητας αναφέρονται 
στις δραστηριότητες του

οικονομολογικού επαγγέλματος

Αναλαμβάνουμε την 
κατάρτιση των νέων 

πτυχιούχων οικονομολόγων, 
ώστε να αποκτήσουν τις

απαιτούμενες γνώσεις 
και τις τεχνικές, όπως:

Η κατοχύρωση της
ειδικότητας του
οικονομολόγου - μελετητή
επιβάλλεται σήμερα
περισσότερο από ποτέ

Εκπόνηση μελετών για
λογαριασμό του Δημοσίου, 
ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Δημοσίων
Επιχειρήσεων & λοιπών
Οργανισμών Δημοσίου
ενδιαφέροντος στις κατηγορίες
μελετών με οικονομικό
αντικείμενο 

Σύνταξη επενδυτικών
προτάσεων για

χρηματοδότηση φυσικών
και νομικών προσώπων

από Προγράμματα του
ΕΣΠΑ 2014-2020

Η κατοχύρωση αποτελεί
προτεραιότητα & το ΟΕΕ έχει
ήδη μεριμνήσει γι' αυτό το
σκοπό, καταθέτοντας
συγκεκριμένη πρόταση στον
Υπουργό Οικονομίας 



Το ΟΕΕ ακόμα πιο ψηλά!

ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ το επιστημονικό έργο και την εξωστρέφεια του ΟΕΕ

Δίνουμε προτεραιότητα: 

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη συνέχιση του επιστημονικού έργου του
Φορέα μας, με έρευνες και μελέτες, στην κατεύθυνση της παρέμβασής
του στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της χώρας μας.

Στο πρόβλημα
των κόκκινων

δανείων

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ την αξιοποίηση πόρων από το ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Στόχος μας είναι - σε συνεννόηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης &
Επενδύσεων - να θεσμοθετηθεί ο Φορέας μας, ως Ενδιάμεσος Φορέας
Διαχείρισης, για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
πληροφορικής & επικοινωνίας, για την αμεσότερη, οικονομικότερη και
καλύτερη ενημέρωση όλων των μελών μας, αναφορικά με τις εξελίξεις σε
όλους τους οικονομολογικούς κλάδους.

Στη νομοθέτηση
ενός νέου

ασφαλιστικού
συστήματος

Στην καταπολέμηση
της φοροδιαφυγής 

& της
εισφοροδιαφυγής

Στην
καταπολέμηση
της ανεργίας

Στη συνεργασία με
Πανεπιστημιακά 

ιδρύματα & άλλους 
επιστημονικούς

φορείς

Στην
προσέλκυση
επενδύσεων

Στην προώθηση των
θέσεων του ΟΕΕ σε 

διεθνές επίπεδο 
(ημερίδες &

συνεργασίες 
με άλλα κράτη)

Στη διασφάλιση των
Επαγγελματικών

Δικαιωμάτων των
αποφοίτων 

των Ελληνικών
Πανεπιστημίων

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ τις επιχειρήσεις στη μετάβαση για τα ηλεκτρονικά βιβλία  

Οι νέες   ηλεκτρονικές   διαδικασίες της ΑΑΔΕ θα δημιουργήσουν
επιπρόσθετες δαπάνες για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να
συγχρονισθούν τα λογιστικά με τα ηλεκτρονικά βιβλία. Για το σκοπό αυτό
διεκδικούμε την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων και των
λογιστών - φοροτεχνικών με επιχορήγησή τους μέσω προγραμμάτων
χρηματοδότησης.



Το ΟΕΕ ακόμα πιο ψηλά!

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΜΕ τη νέα πληροφοριακή πλατφόρμα διαδραστικότητας

ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ την ηλεκτρονική διασύνδεση με άλλα δημόσια
μητρώα & την καταχώριση δεδομένων σε μία μόνο ηλεκτρονική πύλη

Υπηρεσίες υποστήριξης
και υποβολής

ερωτημάτων που θα
απαντώνται άμεσα, ακόμα
και σε πραγματικό χρόνο

Υπηρεσίες προς τους
ανέργους

οικονομολόγους και
επιχειρήσεις 

σχετικά με την αναζήτηση
και εύρεση εργασίας

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής
Πληροφόρησης, που θα
παρέχονται στα μέλη 

μας για θέματα οικονομικού,
λογιστικού – φοροτεχνικού,

εργατικού, 
επιχειρηματικού, νομικού &

χρηματοδοτικού αντικειμένου

Υπηρεσία Forum, με την
οποία θα δίνεται η

δυνατότητα 
συμμετοχής των μελών μας

σε διαδικτυακό τόπο
δημόσιας συζήτησης, 

μέσω του portal που θα
αναπτυχθεί

Καταπολέμηση της 
γραφειοκρατίας

Βελτίωση του 
επιχειρηματικού
περιβάλλοντος

Άντληση & έλεγχος 
αναγκαίων στοιχείων 

από κάθε δημόσιο φορέα

Αποτελεσματικότητα 
στη λειτουργία
του δημοσίου

Διευκολύνουμε το έργο των οικονομολόγων & λογιστών φοροτεχνικών με μία
νέα ψηφιακή πλατφόρμα, διαθέσιμη και προσπελάσιμη τόσο μέσω προσωπικού

υπολογιστή όσο και μέσω κινητών συσκευών (smartphone ή tablet) που θα
ενσωματώνει:



Συστηματική 
ανάλυση 

& καταγραφή των
σύγχρονων οικονομικών
εξελίξεων & μεταβολών
των βασικών μεγεθών
της οικονομίας & της
επιχειρηματικότητας

Ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας 

των υφιστάμενων
επιχειρήσεων & 

εξεύρεση νέων ευκαιριών
για τις νεοσύστατες 

εταιρείες

Χρήση
μακροοικονομικών &

μικροοικονομικών
μεταβλητών για την

παραγωγή
εμπεριστατωμένων

προτάσεων

 Ηλεκτρονικές αιτήσεις 
εγγραφής & χορήγηση

επαγγελματικής ταυτότητας, 
χωρίς φυσική παρουσία

Το ΟΕΕ ακόμα πιο ψηλά!

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΜΕ το έργο της ψηφιακής υπογραφής για
τα μέλη μας & τους λογιστές - φοροτεχνικούς

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ παρατηρητήριο για την ελληνική οικονομία

Χορηγούμε την
ψηφιακή

υπογραφή  

Αναβαθμίζουμε
τις υπηρεσίες μας

Επισπεύδουμε
τις 

διαδικασίες
 

Εξαλείφουμε
τη 

γραφειοκρατία



Το ΟΕΕ ακόμα πιο ψηλά!

ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ προγράμματα για την κατάρτιση των οικονομολόγων

Δίνουμε 
προτεραιότητα

σε επαγγελματικές
ειδικότητες που

αναμένεται να
παρουσιάσουν

ανάπτυξη

Εστιάζουμε σε
συγκεκριμένους κλάδους
της ελληνικής οικονομίας,

οι οποίοι παρουσιάζουν
σημαντικές προοπτικές

ανάπτυξης 

Διεκδικούμε την
καθιέρωση της 

πρακτικής άσκησης 
για τους φοιτητές & 
τους μεταπτυχιακούς

σπουδαστές 
οικονομικών σχολών 

Αξιοποιούμε τα 
διαθέσιμα 

χρηματοδοτικά εργαλεία
της χώρας, για την

υλοποίηση προγραμμάτων
συνεχιζόμενης

επαγγελματικής
κατάρτισης & ειδίκευσης 

Αναλαμβάνουμε δράσεις για την
ανάσχεση της διαρροής 

στο εξωτερικό 
& τον επαναπατρισμό των

οικονομολόγων 
επιστημόνων 

με τη διαμόρφωση 
ευνοϊκών συνθηκών & ευκαιριών

απασχόλησης

Διεκδικούμε την 
κατάρτισή τους με
πιστοποιήσεις σε

ειδικότητες με ζήτηση
στην αγορά εργασίας

για τους οικονομολόγους 
του εξωτερικού

για τους ετεροαπασχολούμενους
οικονομολόγους

για τους ανέργους οικονομολόγους για τους νέους οικονομολόγους



 

Δ Π

www.dhkio.gr Το ΟΕΕ ακόμα πιο ψηλά!

στις 15 Δεκεμβρίου βάζουμε τον πήχη ακόμα πιο ψηλά!

ΔΗ.ΚΙ.Ο.

υναμώνουμε!

ιεκδικούμε!

ημιουργούμε!              
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