


Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.

e-mail: pofee@otenet.gr     website: www.pofee.gr                           Ιουλιανού 42-46, 10434, Αθήνα     τηλ.: 210-8253445

         Είμαστε η μόνη Παράταξη που μέσω του Συνδικαλιστικού μας βραχίονα (Π.Ο.Φ.Ε.Ε)  έχου-
         με ασχοληθεί και ασχολούμαστε όσο κανένας άλλος για τα προβλήματα του Κλάδου (κα-
         θώς το Ο.Ε.Ε. δεν είναι συνδικαλιστικός φορέας).

         Πρωτοπορήσαμε και με τεκμηριωμένες προτάσεις μας ξεκίνησε η περιβόητη κατάργηση 
         του Κ.Β.Σ. και τώρα η απλοποίηση του Κ.Φ.Α.Σ.

         Καταθέτουμε μέσω της επιστημονικής μας ομάδας τεκμηριωμένες θέσεις και απόψεις  για 
         κάθε νομοσχέδιο που μας αφορά και δεν αναλωνόμαστε σε επικοινωνιακό παιχνίδι εντυ-
         πώσεων, διότι πάντα για εμάς μετράει το τελικό αποτέλεσμα και όχι το «φαίνεσθε».
 
         Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. πίεσε με κάθε νόμιμο συνδικαλιστικό τρόπο και νομοθετήθηκε τόσο η ψηφια-
         κή υπογραφή όσο και η Πιστοποίηση του Κλάδου με τον Ν.3842/2010 άσχετα με την χρο-
         νική εξέλιξη μέχρι σήμερα. Είμαστε η μόνη Παράταξη που δεν ευθύνεται  για την καθυστέ-
         ρηση υλοποίησης των παραπάνω καθώς είμαστε και η μόνη που ενδιαφερόμαστε για την 
         υλοποίησή τους.

         Εμείς πρωτοπορήσαμε στην σύνταξη του Κώδικα Δεοντολογίας για τον Κλάδο και μόνοι 
         μας πιέζουμε ώστε να νομοθετηθεί. Δυστυχώς είμαστε ο μόνος Επιστημονικός Κλάδος, 
         στην εποχή των Λογιστικών Προτύπων,  χωρίς Κώδικα Δεοντολογίας σε Ευρωπαϊκό επί-
         πεδο.

         Πρώτοι σαν Π.Ο.Φ.Ε.Ε. εντοπίσαμε τα προβλήματα του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών  
         για τις επιχειρήσεις και τους Συναδέλφους και τα κοινοποιήσαμε στο Υπουργείο Οικονομι-
         κών.

         Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κινητοποιήθηκε, και παρέσυρε το Προεδρείο του Ο.Ε.Ε. , για το πρόβλημα που 
          προέκυψε με την Πολ. 1228/2013 σχετικά με τις ενάρξεις του Κλάδου.

         Εμείς πιέσαμε την Πολιτική Ηγεσία για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για το ξεκαθάρισμα 
         του μητρώου των Λογιστών - Φοροτεχνικών στην Γ.Γ.Π.Σ. με απτό αποτέλεσμα καθώς η 
          παραοικονομία πλήττει τους Συναδέλφους μας.

         Δικές μας έγγραφες προτάσεις αποτελούν ο ενιαίος καθορισμός ημερομηνιών φορολο-
         γικών δηλώσεων και η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή οι οποίες και νομοθετήθηκαν, 
         άσχετα αν δεν υλοποιήθηκε η νομοθετημένη διάρκεια την πρώτη χρονιά λόγω των αναγ-
         καίων τεχνικών αλλαγών.

         Εμείς υποσχεθήκαμε, αγωνισθήκαμε και πετύχαμε την νομοθετική ρύθμιση για το 049 στις 
         δηλώσεις του Ο.Ε. 2013 για να καλυφθούν οι Συνάδελφοι.   

 Και άλλα πολλά μικρά και μεγάλα που δεν χωράνε εδώ …….

Ποιοι είμαστε  

Εμείς τολμάμε να πούμε τι αντιπροσωπεύουμε και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα 
για τον Κλάδο των Λογιστών – Φοροτεχνικών 
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Οι προτάσεις μας και οι δεσμεύσεις μας για το μέλλον του Κλάδου :

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,  

Έχουμε ήδη αναλάβει και  αναλαμβάνουμε διαρκώς,  όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες ώστε:

        Με την Πιστοποίηση ( η οποία κατάντησε το γεφύρι της Άρτας με ευθύνη της πλειοψηφίας της Κ.Δ.)  
        να υπάρξει ουσιαστική κατοχύρωση του Επαγγέλματός μας με παράλληλη κατάρτιση ενός Κώδικα 
        Επαγγελματικής Δεοντολογίας ο οποίος αν μη τι άλλο πρέπει να νομοθετηθεί.

        Να υπάρξει τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου του Ο.Ε.Ε ώστε να απελευθερωθούν όλες εκείνες 
        οι δικλείδες που φρενάρουν την προς τα εμπρός ανάπτυξη του Ο.Ε.Ε. 

        Μέσω της Πιστοποίησης να καθοριστούν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μας έναντι των εντολέ-
        ων μας ώστε να προστατεύονται τόσο  οι Συνάδελφοι του Ιδιωτικού Τομέα όσο και οι Ελεύθεροι 
       Επαγγελματίες από παρεμβάσεις και άσκηση πίεσης από τους εντολείς τους κατά την εκτέλεση του 
        έργου τους. Να αποκτήσει επιτέλους ο κλάδος την «ανεξαρτησία» του που αποτελεί και βασική αρ-
        χή του I.F.A.C .

        Να υλοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί άμεσα η διάταξη του άρθρου 17 του ν.3842/2010, ώστε οι νό-
        μιμοι και Πιστοποιημένοι Λογιστές – Φοροτεχνικοί να αποκτήσουν ψηφιακή υπογραφή. Έχουμε τε-
        ράστιο πρόβλημα ασφάλειας όσο αφορά τις συναλλαγές μας με το TAXISNET.

        Να δημιουργηθεί επιτέλους ιδιαίτερο Λογιστικό – Φοροτεχνικό Τμήμα μέσα στο Ο.Ε.Ε. κατ’ εφαρμο-
        γή της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ιδρυτικού Ν.1100/1980 .

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
 
Στις 15 Δεκεμβρίου 2013 μας δίνεται η ευκαιρία να μπορέσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να υλοποιήσουμε τα παρα-
πάνω και άλλα πολλά δίνοντας για 1η φορά στον Κλάδο μας την ευκαιρία που δικαιούται 

        Καλούμε λοιπόν όλους τους Συναδέλφους ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ενεργά ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στις εκλογές
        ασκώντας το ΔΙΚΑΙΩΜΑ τους και ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ με την ψήφο τους την Παράταξη μας και τους 
        ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ που δέχθηκαν την πρόκληση να συμβάλλουν με 
        όλες τους τις δυνάμεις, στην ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 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.

ΝAI στην Πιστοποίηση      
ΝAI στην ψηφιακή υπογραφή




