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ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ -  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.) 
 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
προς τους Συναδέλφους Μέλη του Ο.Ε.Ε. 

 
1. Η ταυτότητά µας 
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι Οικονοµολόγοι, 
Η Παράταξή µας ήταν και παραµένει ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ από κοµµατικές υποδείξεις και 

κατευθύνσεις  και ΟΛΟΙ οι Υποψήφιοί της είναι πρώτα Οικονοµολόγοι Λογιστές – Φοροτεχνικοί και 
κατά δεύτερο λόγο ψηφοφόροι των Κοµµάτων τους αποδεχόµενοι το βαθύτερο νόηµα του 
µόνιµου συνθήµατος της Παράταξης : «ΜΟΝΟΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ». 

Αποφασίσαµε να εκτεθούµε, ενωµένοι ως Παράταξη, στην ψήφο των Συναδέλφων µας στις 
15 ∆εκεµβρίου 2013 διεκδικώντας ένα καλύτερο αύριο όχι µόνον για τους Συναδέλφους 
Φοροτεχνικούς - Λογιστές αλλά για όλα τα Μέλη του Ο.Ε.Ε. είτε αυτά συµµετέχουν στην εκλογική 
διαδικασία είτε απέχουν δείχνοντας, µε λάθος τρόπο, την δυσαρέσκειά τους για την ουσιαστική 
αδράνεια των προηγούµενων Κ.∆.. 

Θα συµφωνήσουµε µαζί τους ότι τα Προεδρεία αποτελούνται από τους Κοµµατικούς 
Εκπροσώπους, στο Ο.Ε.Ε., της εκάστοτε Κυβέρνησης ή Αντιπολίτευσης και ότι αρνούνται να 
έρθουν σε σύγκρουση ή να ασκήσουν κριτική στους κοµµατικούς µηχανισµούς που τους 
τοποθέτησαν στις καρέκλες που κατείχαν όµως πιστεύουµε ότι η αποχή δεν είναι η λύση. 

∆εν µηδενίζουµε ούτε προσπάθειες ούτε κάποια αποτελέσµατα στα οποία η συµβολή µας, αν 
και µειοψηφία, έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε συγκεκριµένα θέµατα που αφορούσαν τον Κλάδο µας 
όµως η αναποτελεσµατικότητα των Κοµµατικών Οργάνων και η ισχνή παρουσία εκπροσώπων του 
Ιδιωτικού Τοµέα στην Κ.∆. έθεταν το Ο.Ε.Ε. στην υπηρεσία των Κυβερνήσεων και όχι των Μελών 
ενώ δυστυχώς ακόµη και η εκλογή στην Σ.τ.Α. ή την Τ.∆. αποτελούσε και αποτελεί αποδεδειγµένα 
εφαλτήριο για «εξέλιξη» στον κοµµατικό µηχανισµό και για κατάληψη δηµοσίων θέσεων µε την 
απαραίτητη προϋπόθεση να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν µε την κοµµατική ταµπέλα. 

Όµως εµείς δεν ζητάµε την ψήφο σας για να αναλάβουν κάποιοι Συνάδελφοι  θέσεις τις 
οποίες θα εξαργυρώσουν αργότερα για «εξέλιξη» ή για «ίδιο όφελος». Εµείς τουλάχιστον έχουµε 
µια µακροχρόνια και συνεπή πορεία στον χώρο µέσα από δουλειά, θέσεις, απόψεις και αγώνες όχι 
µόνο στα στενά περιθώρια του Κλάδου µας αλλά και γενικότερα στα οικονοµικά δρώµενα της 
χώρας, µέσα από την διαρκή ενασχόληση και εµπλοκή µας µέσω κοινωνικών και Συνδικαλιστικών 
φορέων µε προτάσεις σε κάθε φορολογικό νοµοσχέδιο και άποψη για την φορολογική δικαιοσύνη 
στην χώρα µας. 

∆εν έχουµε να χωρίσουµε τίποτα µε τους Συναδέλφους που κινούνται µέσα από τους 
κοµµατικούς µηχανισµούς, άλλωστε η λειτουργία των κοµµάτων είναι το βασικό συστατικό της 
∆ηµοκρατίας. Μέχρι τώρα όµως τα δείγµατα δουλειάς που έχουν δοθεί δεν βοηθούν προς την 
επιθυµητή από όλους κατεύθυνση. Η γνώµη και οι απόψεις  µας όσο αφορά τον Επιστηµονικό  
Φορέα µας είναι διαφορετική και για τον λόγο αυτόν κατεβαίνουµε και στις εκλογές αυτές 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ γιατί δεν θέλουµε να είµαστε άφωνοι µέσα στο Όργανα του Ο.Ε.Ε.. 

 
Ανήκουµε και εµείς στους µαχόµενους καθηµερινά Συναδέλφους που διερωτώνται: 
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�  Ποιος είναι ο κερδισµένος εκ του ότι η δοµή και η οργάνωση του Επιστηµονικού µας 
Φορέα, αδυνατεί να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στη διαχείριση των υποθέσεων του 
Επαγγέλµατός µας ; 

�  Γιατί η µεγάλη πλειοψηφία των Συναδέλφων έχει ήδη γυρίσει την πλάτη της στο Ο.Ε.Ε ; 
�  Ποιος επέβαλλε τις αντιλήψεις και τις πρακτικές που κυριάρχησαν για χρόνια στα κεντρικά 

όργανα ∆ιοίκησης του Ο.Ε.Ε. και µετέτρεψαν το Φορέα µας σε έναν άνευρο, 
γραφειοκρατικό µηχανισµό µε ευκαιριακές µικροσυντεχνιακές απασχολήσεις, αλλά και 
συστηµατικά απόντα σε όλα τα µεγάλα θέµατα που διαµορφώνουν την 
κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα της χώρας µας ; 
 Αυτά τα, πριν 3 χρόνια, ερωτήµατα παραµένουν επίκαιρα ακόµα και σήµερα καθώς οι 
κοµµατικές πλειοψηφίες αποφασίζουν αδιαφορώντας για την πλειοψηφία των ψήφων που τις 
εξέλεξαν, και επί 10ετίες «χρησιµοποιούν» τους κοµµατικούς Συναδέλφους µόνον για την ψήφο 
τους και µετά τους ξεχνούν για 3 χρόνια. 

 
Σε αντιδιαστολή η Παράταξή µας είναι ο ζωτικός σύνδεσµος µε τους χιλιάδες µαχόµενους 

Επαγγελµατίες Συναδέλφους Λογιστές - Φοροτεχνικούς, που γνωρίζουν καλά το ότι αν 
πέτυχαν να νοµοθετηθεί η Πιστοποίηση, ο Κώδικας ∆εοντολογίας και η ψηφιακή 
υπογραφή, αυτό έγινε µε την δική τους αδιαπραγµάτευτη επιθυµία για ουσιαστική κατοχύρωση 
του Επαγγέλµατος, που ενίσχυσε  τον µακρύ αγώνα της ∆ευτεροβάθµιας και γνήσιας 
Επαγγελµατικής τους Οργάνωσης, της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. µαζί µε τις 43 Τοπικές Ενώσεις των 
Λογιστών –Φοροτεχνικών από όλη την Ελλάδα . 

 
Όµως η Κεντρική ∆ιοίκηση του ΟΕΕ - εκ του αποτελέσµατος αποδείχθηκε – ότι  είναι 

υπεύθυνη που   δεν ολοκληρώθηκε ακόµα η υλοποίηση των ρητών διατάξεων του Ν.3842/23-4-
2010, για την Πιστοποίηση, και την Ψηφιακή υπογραφή.  
 
Και τα ερωτήµατα που ορθώνονται  προκλητικά για τον Κλάδο µας είναι:  

� Θα επιτρέψουµε και άλλο στο Οικονοµικό  Επιµελητήριο να συνεχίσει να  «τρέχει µε ρυθµό 
χελώνας» την διαδικασία της πιστοποίησης και της ψηφιακής υπογραφής, όταν µάλιστα οι 
Λογιστές – Φοροτεχνικοί χρηµατοδοτούµε τα έσοδά του κατά ποσοστό πάνω από 70% ; 

� Μπορούµε να παραβλέψουµε ότι πέρασαν ήδη  16 µήνες από την απόφαση που έλαβε η 
Κ.∆. για να προχωρήσει την διαδικασία της Πιστοποίησης και 42 µήνες από την ψήφιση του 
νόµου χωρίς να έχει τελειώσει η διαδικασία;  

� ∆εν καταλαβαίνει η πλειοψηφία της Κ.∆. ότι όσο καθυστερεί στην υλοποίηση των όσων 
ορίζει ο νόµος και ανατέθηκαν στο Ο.Ε.Ε., τόσο θα βρίσκουν πρόσφορο έδαφος αυτοί που 
θέλουν να κατεδαφίσουν το Επάγγελµα και να το απαξιώνουν µε «σκόπιµες» νοµοθετικές 
παρεµβάσεις; 

 
Σε αυτή λοιπόν τη δεξαµενή των Μελών του Ο.Ε.Ε. κατόχων Αδείας ή Επαγγελµατικής 

Ταυτότητας Λογιστή – Φοροτεχνικού απευθυνόµαστε ιδιαίτερα και λέµε: 
Συνάδελφε που είσαι: 
�  Οικονοµολόγος 
�  Λογιστής – Φοροτεχνικός  
�  Άνεργος, Εργαζόµενος ή Ελεύθερος Επαγγελµατίας 
σε καλούµε να στηρίξεις τον ∆ΙΚΟ ΣΟΥ αγώνα, ανεξάρτητα από την κοµµατική 

πειθαρχία που θέλουν, ή πιστεύουν ότι µπορούν, πάλι να σου επιβάλλουν  
 
Αυτές οι εκλογές είναι καθοριστικές για το ΠΑΡΟΝ & το ΜΕΛΛΟΝ του Επαγγέλµατός µας. 
 
Αγωνίσου  δίπλα  µας  γιατί: 
 

� Το Επάγγελµά µας, ένα βήµα πριν την Πιστοποίηση, µας χρειάζεται ΕΝΩΜΕΝΟΥΣ 
και ισχυρούς. 

 
� Χρειαζόµαστε την πραγµατική αναβάθµιση του Επαγγέλµατός µας  όχι ΜΟΝΟ µε 

τις ευθύνες που µας αναλογούν αλλά ΚΑΙ µε δικαιώµατα. 
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� Στο Οικονοµικό  Επιµελητήριο που οραµατιζόµαστε  ΠΡΕΠΕΙ και ΜΠΟΡΕΙ να 
υπάρχει ενεργή συµµετοχή ΟΛΩΝ των Μελών του. 

 
� Θέλουµε το Επιµελητήριο µας µε ουσιαστικό ρόλο και δράση στα οικονοµικά 

δρώµενα σε Εθνικό και Τοπικό επίπεδο  και όχι άφωνο κοµµατικό ακόλουθο όπως 
το κατάντησαν οι κοµµατικές διοικήσεις.  

 

Ενίσχυσε µε την ψήφο σου  

την προσπάθεια της Π.Ο.Φ.Ε.-Ε. γιατί ΜΟΝΟΝ 
 

 
 

2. Τι πρέπει να ξέρεις για την Πιστοποίηση και για τις θέσεις της 
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 
 

Η Πιστοποίηση των Λογιστών – Φοροτεχνικών είναι ένα χρόνιο αίτηµα των Ελεύθερων 
Επαγγελµατιών  και  προωθείται εδώ και χρόνια από την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ως τη µόνη Οµοιο-
Επαγγελµατική ∆ευτεροβάθµια Συνδικαλιστική Οργάνωση του Κλάδου των Ελεύθερων 
Επαγγελµατιών Λογιστών - Φοροτεχνικών 
 Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κατάφερε να πείσει δύο Κυβερνήσεις για το αυτονόητο, δηλαδή ότι  το 
ξεκαθάρισµα του Κλάδου είναι προς όφελος του ∆ηµοσίου συµφέροντος έτσι φτάσαµε στο άρθρο 
17 του Ν.3842/23-4-2010 που καλύπτει µε Πιστοποίηση όλους όσους ασκούν νόµιµα το Επάγγελµα 
είτε ως Εργαζόµενοι είτε ως Ελεύθεροι Επαγγελµατίες. 

Το Ο.Ε.Ε προκειµένου να παράσχει στο Υπ. Οικονοµικών σχέδιο πλαισίου για την έκδοση 
της προβλεπόµενης από τις παραπάνω διατάξεις  απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και επί 
πλέον σχέδιο Κώδικα ∆εοντολογίας, των Πιστοποιηµένων Λογιστών – Φοροτεχνικών, σύνεστησε 
στις αρχές Σεπτεµβρίου του 2010 µία οµάδα εργασίας. Όµως η πλειοψηφία της Κ.∆. δεν θέλει ή 
δεν  µπορεί να ολοκληρώσει την διαδικασία που της ανατέθηκε από τον νόµο εδώ και 3 χρόνια. 

Υπενθυµίζουµε σχετικά ότι για τέτοια ζητήµατα, το Ο.Ε.Ε, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 
του άρθρου 1 του Ν.2515/1997 που θέσπισε την άσκηση του επαγγέλµατος  Λογιστή 
Φοροτεχνικού και τα της αδείας, «προ της έκφρασης γνώµης, (θα) ζητά τις απόψεις και (θα) 
διαβουλεύεται µε τις δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις του χώρου των Λογιστών 
Φοροτεχνικών». 

 
Οι θέσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για την Πιστοποίηση 
Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κατέθεσε στην Οµάδα εργασίας του Ο.Ε.Ε. σηµαντικές και ουσιαστικές 

απόψεις και προτάσεις (µπορείτε να τις διαβάσετε στο www.pofee.gr), που αφ’ ενός 
αντανακλούν και απηχούν τους  προβληµατισµούς των Επαγγελµατιών του Κλάδου µας, αφ’ 
ετέρου καταγράφουν την πολύχρονη προσπάθεια και επεξεργασία του όλου ζητήµατος. Εστιάζουµε 
την προσοχή των Συναδέλφων στις ουσιαστικότερες επισηµάνσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε όπως : 

- Πως και γιατί µε την πιστοποίηση θα επέλθει «η εξάλειψη της παραοικονοµίας , φαινόµενο που 
καλύπτει το 40% των εργασιών του Κλάδου»  

- Γιατί κρίνεται αναγκαίο να κατοχυρωθεί νοµοθετικά ώστε να συµβάλλει στην επιτυχή 
στόχευση του νοµοθέτη, αυτό που επιδιώκεται µε την πιστοποίηση και που είναι: «ελάχιστοι 
κανόνες για τον έλεγχο τόσο της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τους Λογιστές – 
Φοροτεχνικούς όσο και της τήρησης ενός minimum Κώδικα ∆εοντολογίας για τις σχέσεις τους 
µε τους φορολογούµενους και τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες». 
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- Παρά το γεγονός ότι µε προσωπικές µας παρεµβάσεις και επιχειρήµατα προς την Πολιτική 
ηγεσία, πετύχαµε µείωση στα όρια των ακαθαρίστων εσόδων της παραγράφου 2 του 
άρθρου 38 του ν. 2873/2000, για την υπογραφή των δηλώσεων από  νόµιµο και 
πιστοποιηµένο Λογιστή - Φοροτεχνικό, θα επιδιώξουµε να καταργηθούν, καθόσον στην 
αντίθετη περίπτωση: «καταστρέφεται όλη η προσπάθεια, καθώς µένουν χωρίς έλεγχο από 
πιστοποιηµένο Λογιστή – Φοροτεχνικό περίπου 850.000 µικροµεσαίες επιχειρήσεις, 
επιτηδευµατίες και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες προς ευχαρίστηση όλων αυτών που 
συµπληρώνουν ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ το εισόδηµά τους.» 

 
Θέλουµε να διαβεβαιώσουµε όλους τους Συναδέλφους που θα υποχρεωθούν 

σύµφωνα µε τον ισχύοντα σήµερα νόµο να Πιστοποιηθούν ότι : 
� ∆εν θα επιτρέψουµε σκιές και ασάφειες στις υποχρεώσεις µας. 
� Έχουµε ξεκαθαρίσει και προς την πλευρά του Ο.Ε.Ε., αλλά και  προς την πλευρά της Πολιτικής 

Ηγεσίας του Υπ. Οικονοµικών ότι η απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών στην οποία θα 
καθορισθούν «το περιεχόµενο, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια µε βάση τα οποία χορηγείται το 
πιστοποιητικό αυτό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα», πρέπει να δώσει τέλος στα χρόνια 
προβλήµατα και κυρίως: 

� να αναβαθµισθεί η σχέση µεταξύ ∆.Ο.Υ. & Ασφαλιστικών Ταµείων-Επιχείρησης και Λ-Φ. 
� να αναγνωρισθεί η εγκυρότητα της υπογραφής του Λ-Φ. 
� να εξασφαλισθεί η κατοχύρωση µας, έναντι του καλώς εννοούµενου  συµφέροντος   

του πελάτη για αποφυγή εξαρτήσεων και πιέσεων (άρα πρέπει να διαφανεί, πρακτικά, 
αυτή η κατοχύρωση µε νοµοθετική διατύπωση στην υπό έκδοση Υπ. Απόφαση). 

� και ειδικότερα να «βάλει τέλος» στα φαινόµενα της παραοικονοµίας του Κλάδου. 
 

  Συνάδελφοι, 

- Η Π.Ο.Φ.Ε.-Ε. είναι σώµα από το σώµα σας, την απαρτίζουν µάχιµοι και κατά κύριο µε 
αποκλειστικό Επάγγελµα αυτό του Λογιστή – Φοροτεχνικού. Πονάνε όπως πονάµε και 
αγωνιούµε όλοι µας για το µέλλον το δικό µας και των παιδιών µας. Μπορούµε εποµένως να 
αφήσουµε πάλι την τύχη µας στα χέρια ανθρώπων της ∆ιοίκησης του Ο.Ε.Ε., που δεν έχουν 
σχέση µε το Επάγγελµά µας ή να διεκδικήσουµε την εκπροσώπησή µας από ανεξάρτητους από 
κοµµατικά δεσµά Συναδέλφους; 

- Για αυτό ζητάµε την ψήφο σας για να µη «στραβώσει» αυτό που πετύχαµε. Γιατί µόνο µέσω 
της Πιστοποίησης µε ενδεδειγµένα κριτήρια και  προϋποθέσεις σε συνδυασµό και µε τον 
Κώδικα ∆εοντολογίας, θα επέλθει «αυτοκάθαρση» στην στρεβλή σήµερα κατάσταση 
και θα µπει τάξη για το µέλλον.  

 
Θα αγωνισθούµε ώστε η Πιστοποίηση να παρέχεται σε: 
 
• Φυσικά πρόσωπα που έχουν άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού τουλάχιστον  Β’ τάξεως σύµφωνα 

µε  το Ν.2515/1997 και το Π∆340/1998 όπως ισχύουν σήµερα.  
• Προσωπικές Εταιρείες µε µέλη φυσικά πρόσωπα που έχουν  όλα άδεια Λογιστή 

Φοροτεχνικού τουλάχιστον Β’ τάξεως σύµφωνα µε το Ν.2515/1997 και το Π∆ 340/1998.  
• Ανώνυµες Εταιρείες µε ονοµαστικές µετοχές που κατέχονται από φυσικά πρόσωπα τα οποία 

όλα έχουν άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού τουλάχιστον Β΄ τάξεως σύµφωνα µε το 
Ν.2515/1997 και το Π∆ 340/1998. Θα αγωνισθούµε όλοι µαζί για την αλλαγή της 
νοµοθετικής στρέβλωσης που επήλθε στις διατάξεις αυτές οι οποίες επιβλήθηκαν από 
το αρµόδιο Υπουργείο «ετσιθελικά και αυθαίρετα», µη γνωρίζοντας τίποτα το Ο.Ε.Ε !! 
Ωστόσο «αιφνιδιάστηκε» η Κ.∆. πληρώνοντας το τίµηµα της αδράνειας της ? 

 
∆ιεκδικούµε απλές και ξεκάθαρες προϋποθέσεις: 

 
• Κατοχή Άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού τουλάχιστον Β’ τάξεως σύµφωνα µε  το Ν.2515/1997 

και το Π∆340/1998.  
• Έναρξη επιτηδεύµατος στη ∆.Ο.Υ.  µε κύρια, κατ΄ επάγγελµα  δραστηριότητα το 

Επάγγελµα του Λογιστή - Φοροτεχνικού  για τους Ελεύθερους Επαγγελµατίες και βεβαίωση 
του εργοδότη απασχόλησης σε σχετικό αντικείµενο για  τους µισθωτούς τόσο του ιδιωτικού 
όσο και του δηµόσιου τοµέα.  
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• Ύπαρξη αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδοµής για µηχανογραφική τήρηση βιβλίων, σε 
συνδυασµό µε την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής για την επικοινωνία  µε τη Γενική 
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και ύπαρξη 
ενεργής σύνδεσης µε το Internet . 

• Λευκό Ποινικό Μητρώο για κάθε φυσικό πρόσωπο, εταίρο, µέτοχο ή υπάλληλο. 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έλαβε γνώση του Κώδικα ∆εοντολογίας τον οποίο και αποδέχεται.  
• παρακολούθηση δωρεάν σεµιναρίων από το Ο.Ε.Ε. πάνω σε θέµατα φορολογικής 

νοµοθεσίας, ηθικής και δεοντολογίας και ειδικά θέµατα φορολογίας και αντικειµενική 
διαδικασία εξετάσεων µε απαλλαγές σε όσα µαθήµατα έχουµε διδαχθεί στις Σχολές µας. 

 
Και θα αγωνισθούµε µαζί σας ώστε οι ευθύνες που θα αναλάβουµε να έχουν αντίκρισµα 

και σε δικαιώµατα αλλά και για την ουσιαστική κατοχύρωση του Επαγγέλµατός µας. 

 

 3. Οι σκέψεις µας 
 
 Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

Ενωµένοι µπορούµε να βελτιώσουµε τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις της 
Πιστοποίησης προς την κατεύθυνση του µη αποκλεισµού όποιου Συναδέλφου ασκεί νόµιµα το 
Επάγγελµα διεκδικώντας ταυτόχρονα την θέσπιση ξεκάθαρων κανόνων που θα αποκλείουν την 
άσκηση του Επαγγέλµατος από εταιρίες Τραπεζών ή Ορκωτών Λογιστών – Ελεγκτών.  

� Απλοί και ξεκάθαροι λοιπόν κανόνες στις υποχρεώσεις µας και στην οριοθέτηση των 
καθηκόντων µας µε έλεγχο της νοµιµότητας όχι µόνον των ενεργειών µας αλλά και των 
επιχειρηµατιών και του δηµοσίου κατά τις συναλλαγές µας µε αυτό. 

� ΝΑΙ ο Κλάδος µπορεί να λειτουργήσει προς όφελος των Φορολογούµενων και του ∆ηµοσίου 
συµφέροντος αρκεί να µειώσουµε – µε την ψήφο µας – την δύναµη της «εσωτερικής 
αντίδρασης» όχι µόνον στο Ο.Ε.Ε. αλλά και στα συναρµόδια Υπουργεία. 

� Στις κρίσιµες αυτές εκλογές είναι αναγκαίο να µην «χαρίσουµε» την ψήφο µας στον φίλο, 
τον γνωστό, στον δηµόσιο υπάλληλο ή στον κοµµατικό εκπρόσωπο που θα µας «κλείσει» 
το µάτι όταν θα πάµε να ψηφίσουµε. 

� Είναι καθήκον απέναντι στην δουλειά µας και στο µέλλον µας να επιλέξουµε το ψηφοδέλτιο 
της Π.Ο.Φ.Ε.-Ε. και να το ρίξουµε στην κάλπη ακόµη και αν δεν υπάρχει κάποιος 
Συνάδελφος στο Περιφερειακό ή τον Νοµό που ψηφίζουµε. 

� Καµία ψήφος δεν πάει χαµένη όταν ενισχύει τον Κλάδο σου, αυτούς που έχουν τις ίδιες 
αγωνίες και ενδιαφέροντα µε σένα. 

� Αυτή την φορά µπορούµε να βγούµε πιο δυνατοί και να «ξυπνήσουµε» τον Επιστηµονικό 
µας Φορέα δείχνοντας σε όλα τα κοµµατικά στελέχη ότι το αίσθηµα καθήκοντος προς τον 
εαυτό µας είναι πιο ισχυρό από τις κάθε είδους πιέσεις . 

� Αναµφισβήτητα τα µέλη της ανεξάρτητης  Παράταξης µας έχουν την θέληση ανιδιοτελούς 
προσφοράς. Όµως η ψήφος σου είναι αυτή που θα τους δώσει το δικαίωµα να εργασθούν 
για την εκπλήρωση των στόχων του Κλάδου. 

� Είναι επίσης αναγκαίο να ενηµερώσουµε τους Συναδέλφους Οικονοµολόγους ότι  πολλοί 
από τους υποψηφίους της Παράταξης είναι µέλη της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 
Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών, όµως πάντα οι προτάσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 
καλύπτουν και τους Συναδέλφους που εργάζονται στον Ιδιωτικό Τοµέα και αγωνίζεται για 
την νοµοθετική και ουσιαστική όλων των Πτυχιούχων Ανωτάτων Οικονοµικών Σχολών ενώ 
το 11µελές ∆.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. που εκλέγεται από ΕΝΙΑΙΟ ψηφοδέλτιο αποτελείται σήµερα 
από οκτώ (8) Οικονοµολόγους Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Μέλη του Ο.Ε.Ε. και αγωνίζεται 
για τα δικαιώµατα όλων όσων ασκούν ΝΟΜΙΜΑ το Επάγγελµα βάσει της Άδειας που χορηγεί 
το Ο.Ε.Ε., ο Επιστηµονικός Φορέας. 

 

4. Οι προτάσεις µας 
 
Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες, 
Θα αναλάβουµε όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες και θα ασκήσουµε κάθε εκ του νόµου, ή εκ της 

συνδικαλιστικής µας θεώρησης, δικαίωµα παρέµβασης ώστε: 
1.- Να καταργηθούν τα όρια του Άρθρου 38, παρ.2, του Ν.2873/00, η ύπαρξη των 

οποίων ευνοεί µόνον την παραοικονοµία στον Κλάδο των Λογιστών - Φοροτεχνικών  
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2.- Με την Πιστοποίηση να υπάρξει ουσιαστική κατοχύρωση του Επαγγέλµατός µας µε 
παράλληλη κατάρτιση ενός Κώδικα Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας µε νοµοθετική κύρωση 

3.- Μέσω της Πιστοποίησης  να καθοριστούν τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις µας έναντι των 
εντολέων µας ώστε να προστατεύονται οι συνάδελφοι του Ιδιωτικού Τοµέα αλλά και οι 
Ελεύθεροι Επαγγελµατίες από παρεµβάσεις  και άσκηση πίεσης από τους εντολείς τους 
κατά την εκτέλεση του έργου τους. 

4.- Να υλοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί άµεσα η διάταξη του άρθρου 17 του ν. 
3842/2010, ώστε οι νόµιµοι και πιστοποιηµένοι Λογιστές - Φοροτεχνικοί να αποκτήσουν ψηφιακή 
υπογραφή. 

5.- Να δηµιουργηθεί ιδιαίτερο Λογιστικό – Φοροτεχνικό Τµήµα µέσα στο Ο.Ε.Ε. κατ’ 
εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ιδρυτικού Ν.1100/1980 που ορίζει ότι: « 2. Το 
Επιµελητήριο µπορεί να οργανώσει κατά κλάδους ειδικοτήτων τα   µέλη του ύστερα από 
σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων.» Η λύση αυτή είναι πλέον 
µονόδροµος καθώς η µέχρι σήµερα λειτουργία της µόνιµης επιτροπής για θέµατα του Κλάδου – που 
πάλι εµείς διεκδικήσαµε και πετύχαµε -  παρά του ότι αποτελείται αποκλειστικά από Συναδέλφους 
Λογιστές από όλες τις παρατάξεις, απέδειξε στην πράξη ότι οι αποφάσεις της δεν είναι δεσµευτικές 
για την Κ.∆. . 

6.- Να υλοποιηθεί η δέσµευση για δωρεάν δια βίου εκπαίδευση – ενηµέρωση από το 
Ο.Ε.Ε. προς τους κατέχοντες Άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού που θα πιστοποιηθούν και να 
γίνουν ουσιαστικά σεµινάρια για την αλλαγή τάξης των Συναδέλφων µας. Έχουµε κάθε δικαίωµα να 
διεκδικούµε να γίνουν ανταποδοτικά τα όσα εισφέρουµε για την οικονοµική στήριξη του Ο.Ε.Ε. . 

 
Ζητούµε από ΟΛΟΥΣ τους Συναδέλφους που έχουν τα ίδια οράµατα και ανησυχίες να 

αγωνισθούν µαζί µας για ένα Ο.Ε.Ε. που θα βρίσκεται κοντά στις ανάγκες όχι µόνον όλων των 
Οικονοµολόγων αλλά και όλων όσων ασκούν νόµιµα Επάγγελµα βάσει Αδείας που τους χορηγεί το 
ίδιο. 

 
 Καλούµε λοιπόν όλους τους συναδέλφους ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ενεργά ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ 

στις εκλογές και ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ µε την ψήφο τους ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – 
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ  που δέχθηκαν την πρόκληση να συµβάλλουν µε όλες τους τις δυνάµεις, 
αναλώνοντας αναντικατάστατο προσωπικό χρόνο και όχι συνδικαλιστικές άδειες, στην κοινή 
προσπάθεια για να φέρουµε το Ο.Ε.Ε. κοντά στα Μέλη του και τα επαγγελµατικά τους προβλήµατα 
µέσα από την Παράταξη των Οικονοµολόγων Φοροτεχνικών Εργαζοµένων – 
Επαγγελµατιών. 

 
Γιατί το σύνθηµά µας : 
 
ΟΛΟΙ   ΜΑΖΙ   ΜΠΟΡΟΥΜΕ     
µπορεί και πρέπει να γίνει πράξη. 
 
 
Για την  Γραµµατεία της Παράταξης  

 

Ο Γενικός Εκπρόσωπος 

Πανίδης Αβραάµ 

 

 


