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  * ΔΩΡΕΑΝ   ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ *
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Πως συμπληρώνεται η Δήλωση Ν.2308/1995 

 ποια στοιχεία πρέπει να προσεχθούν

Ανάλυση  Εμπράγματων Δικαιωμάτων &  πως αυτά εγγράφονται 

Ανάλυση Ειδικών θεμάτων

(κληρονομιές, δουλείες,  αντιπαροχές κ.λ.π.)

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 ΑΠΟ 16:00 ΕΩΣ 21:30 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΤΙΤΑΝΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52 ΟΜΟΝΟΙΑ

* ΔΩΡΕΑΝ  ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ  ΣΤΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

 ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ    Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Ν. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ          ΣΤ. ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ         Α. ΜΑΡΓΕΛΟΥ

- Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 
σεμινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε στην Θεσ-
σαλονίκης σε συνεργασία με την Ένω-
ση  Φοροτεχνικών Θεσσαλονίκης και 

EPSILON-NET.

- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟ-
ΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Π.Ο.Φ.Ε.Ε.  
          
           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

- ΟΜΙΛΙΑ του Προέδρου της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 
κου ΠΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευ-
ση στην ΚΑΛΥΜΝΟ την  5η ΙΟΥΛΙΟΥ 
2008

- Η Ευρωπαϊκή Οικονομική 
Ομοσπονδία    (CFE)

Παρουσίαση από Maria Perez- Luque   
Πρόεδρος (CFE)
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.:: επιγραμματικά::.

Ιουλιανού 42-46, 10 434, Αθήνα Τηλ.: 210 82 53 445 Fax: 210 82 53 446 e-mail: pofee@otenet.gr web site: www.pofee.gr
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Το ΙΝ-ΦΟΡΟ σύντομα θα ανακοι-
νώσει την έναρξη 

Προγραμμάτων 
Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης
τα οποία  θα υλοποιηθούν με τη 
μέθοδο της Ανοικτής Εξ Αποστά-
σεως Εκπαίδευσης και διαδικτυα-
κές τεχνολογίες (που επιτρέπουν 
την παρακολούθηση από κάθε πε-
ριοχή της χώρας). 

http://www.bmsoftware.gr
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Στις 9 Ιουλίου του 2008 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο επιμόρφωσης σχετι-
κά με το Εθνικό Κτηματολόγιο στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Βελλίδειο, 

στην αίθουσα CORONA στη Θεσσαλονίκη. Η διάρκεια του σεμιναρίου ήταν 
από τις 17:00 έως και 22:30. Στην αρχή του σεμιναρίου ο Πρόεδρος της ένωσης 
Λογιστών Φοροτεχνικών της Θεσσαλονίκης κύριος Δοβέλος, αναφέρθηκε στο 
πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, 
έκανε ενημέρωση στους συναδέλφους και για ακόμη μια φορά διακύρηξε ότι 
οι Φοροτεχνικοί Λογιστές είναι επιστημονικός κλάδος που μπορεί να ανταπε-
ξέλθει με επιτυχία στην συμπλήρωση των δηλώσεων του κτηματολογίου. Οι 
δικηγόροι δεν έχουν δίκιο να θεωρούν την εργασία αυτή αποκλειστικά νομική 
εργασία και δεν δέχεται ο κλάδος των Φοροτεχνικών – Λογιστών απειλές, ούτε 
φοβάται τις αγωγές που ξεκίνησε να υποβάλλει ο Δικηγορικός Σύλλογος κατά 
των Φοροτεχνικών Λογιστών.
           Στο συνέδριο συμμετείχαν 300 και πλέον Φοροτεχνικοί Λογιστές. Ειση-
γητές του σεμιναρίου ήταν ο κ. Παλαιολόγος Λιάζος, η κ. Μπρούζου Αιμιλία, 
δικηγόρος της EPSILON-NET. Παραβρέθηκε επίσης η ανάδοχος εταιρία για το 
κτηματολόγιο ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε εταιρία του Δήμου Θεσσαλονίκης, Κατερί-
νης, Έδεσσας, Κοζάνης και Φλώρινας. Μετά από άδεια της  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Α.Ε ήρθε η νομική σύμβουλος της εταιρίας   κ. Παπαδιαμαντή Ιωάννα και ο 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της  ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗΣ Α.Ε κ. Κυριάκος 
Σαββίδης οι οποίοι έκαναν ενημέρωση για το πώς πρέπει  να συντάσσονται 
και να παραλαμβάνονται οι δηλώσεις του κτηματολογίου.  Η κ. Παπαδιαμαντή 
Ιωάννα  απάντησε σε όλες τις απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των συνέδρων 
με ξεκάθαρο τρόπο ώστε να βοηθήσει στη σωστή συμπλήρωση και υποβολή 
των δηλώσεων. Πιστεύουμε ότι το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία και οι 
συνάδελφοι έλυσαν τις απορίες τους. 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το σεμινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε 
στην Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ένωση 
Φοροτεχνικών Θεσσαλονίκης και EPSILON-NET.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Π.Ο.Φ.Ε.Ε.  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την 5η Ιουλίου ημέρα Σάββατο  
του 2008 πραγματοποιήθηκε 

με μεγάλη επιτυχία η Ετησία Τακτι-
κή Γενική Συνέλευση της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνι-
κών Ελευθέρων Επαγγελματιών 
Ελλάδας (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) στην ακριτική 
Κάλυμνο με την υποστήριξη των 
Μελών της τοπικής Ένωσης.

Την έναρξη των εργασιών πραγ-
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ματοποίησε ο Πρόεδρος της τοπικής 
Ένωσης κος Μανώλης Μουσελής. 
Την Γενική Συνέλευση τίμησαν με 
την παρουσία τους ο Σεβασμιότατος 
Καλύμνου, οι Δήμαρχοι Καλύμνου 
και Αστυπάλαιας, και  πολιτευτές των 
Δωδεκανήσων.
Εξέχουσα παρουσία η Πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Φο-
ροτεχνικών (C.F.Ε)  Κα Maria Lourdes 
Perez Luque Maricalva.
Στην Γενική Συνέλευση εκπροσωπή-
θηκαν και οι Ενώσεις Λογιστών – Φο-
ροτεχνικών του Ναυπλίου και του Ν. 

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Γραμματέας         
   Πανίδης Ι. Αβραάμ                                  Πατέλης Γ. Νικόλαος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Π.Ο.Φ.Ε.Ε.  

Καρδίτσας ενώ για την πρώτη ελή-
φθη ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. και 
αποτελεί, πλέον, το νέο Μέλος της 
Ομοσπονδίας.
Ο Διοικητικός και Οικονομικός Απο-
λογισμός του Διοικητικού Συμβουλί-
ου για το 2007 εγκρίθηκε ομόφωνα 
από τους Αντιπροσώπους.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επί-
σης ομόφωνα την πλήρη στήριξη 
της στην Ένωση Ν. Θεσσαλονίκης 
σχετικά με την αντιπαράθεση που 
έχει ξεσπάσει με τον Πρόεδρο του 
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονί-

Θεοφιλεσατε
Κυρία Πέρεζ (πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Συνομοσπονδίας (C .F.E ) 
Δήμαρχε Καλύμνου
Δήμαρχε Αστυπαλαίας
Κύριε Κασσάρα Γεώργιε πρώην πρόεδρε 
της ΠΟΕ-ΔΥΟ

Συναδέλφισες & Συνάδελφοι 
 
Σας καλωσορίζω στην Ετήσια Τακτική Γε-

ΟΜΙΛΙΑ του Προέδρου της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κου ΠΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στην ΚΑΛΥΜΝΟ την  5η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008

νική Συνέλευση της Ομοσπονδία μας. 
Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ 
μέρους όλων των Συναδέλφων  την Ένω-
ση Καλύμνου για την φιλοξενία αλλά και 
την άριστη οργάνωση της Συνέλευσης 
μας. 
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους 
τους χορηγούς μας τόσο την Τράπεζα 
EFG Eurobank και τους εκπροσώπους της 
κ. Αθανασόπουλο Ανδρέα και την κ. Γα-
ούτση Νικολαις όσο και τις εταιρίες ΑΡΓΩ 

και τον ιδιοκτητη κ. Ψαρομπα 
……., EPSILON-ΝΕΤ και τον εκ-
πρόσωπο της Ρωμουδη Φωτιο 
και την  Prosvasi.
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση 
καλωσορίζω τους Αντιπρο-
σώπους των  νέων Ενώσεων - 
Μελών της Ομοσπονδίας μας, 

της Ένωσης του Ν.Κιλκίς και της  Ένωσης 
του Ναυπλίου. Επισης καλοσωριζω και 
τον προεδρο και γραμματεα της Ενωσης 
καρδιτσας που μας τιμα με την παρουσια 
του. 
 Για να βγάλουμε σωστά συμπεράσματα 
για το παρόν είναι χρήσιμο να ανατρέ-
χουμε – έστω και εν συντομία – στο πα-
ρελθόν.
Η Πανελληνία Ομοσπονδία Φοροτεχνικών 
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) 
ιδρύθηκε το 1994 από μια ομάδα Λογι-
στών - Φοροτεχνικών που ζούσαν και ερ-
γάζονταν σε όλη την Ελλάδα όπως στην 
Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, τον Βόλο, τις 
Σέρρες, την Πάτρα, την Κόρινθο και αλ-
λού). Στόχος των συναδέλφων που πρω-
τοστάτησαν στην δημιουργία τοπικών 
Συλλόγων ώστε να ιδρυθεί η Ομοσπον-

κης ως προς την ανάληψη εργασιών 
που αφορούν την συμπλήρωση δη-
λώσεων Κτηματολογίου και εξουσιο-
δότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να 
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης 
παρουσιάστηκε η νέα Ιστοσελίδα 
της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. η οποία εντός του Ιου-
λίου θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο 
ενώ στην Γενική Συνέλευση ανέπτυ-
ξαν τις απόψεις τους και οι εκπρό-
σωποι των χορηγών της εκδήλωσης: 
Τράπεζα EFG Eurobank, ΑΡΓΩ ΑΕ & 
Epsilon Net AE.  
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δία ήταν η συσπείρωση του Κλάδου και  
η ανάπτυξη συναδελφικής αλληλεγγύης 
και κυρίως η δημιουργία συνδικαλιστικής 
συνείδησης. 
 
Όλες οι προηγούμενες Διοικήσεις υπό 
την Προεδρεία των κ.κ. Μήτσιου Ηλία, 
Ρούσου Κωνσταντίνου και Παπαδόπου-
λου Νίκου έχουν συνεισφέρει πολύ ή πε-
ρισσότερο για την δημιουργία του «οικο-
δομήματος» της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. προκειμένου 
να στεγασθούν υπό την σκέπη της τα 
οράματα και οι στόχοι ενός ολόκληρου 
Κλάδου, ενός Κλάδου που συνεισφέρει 
σημαντικά στην Ελληνική Κοινωνία και 
ιδίως στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
ασκώντας το λειτούργημα του Λογιστή 
- Φοροτεχνικού.
 Σήμερα εμείς, σαν  η πιο πρόσφατη Διοί-
κηση, ερχόμαστε να συνεχίσουμε το έργο 
των προηγουμένων Διοικήσεων προσπα-
θώντας να μεγαλώσουμε και να κάνουμε 
πιο σταθερό το οικοδόμημα που παρα-
λάβαμε ώστε να παραδώσουμε  κάτι κα-
λύτερο στους επόμενους.
Προσπαθούμε επί 1,5 χρόνο να υλοποι-
ήσουμε τους Σκοπούς της Ίδρυσης της 
αλλά και τους στόχους που θέτει το Κα-
ταστατικό αλλά και οι αποφάσεις των 
προηγούμενων Γ.Σ. . Δηλαδή διαρκή με-
τεκπαίδευση των Μελών μας, καλύτερες 
συνθήκες  εργασίας που σημαίνει καλύ-
τερες παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους 
φορολογουμένους αλλά και την πολιτεία, 
ενώ ούτε στιγμή δεν εγκαταλείπουμε την 
προσπάθεια σαφούς οριοθέτησης του 
Επαγγέλματος μας ως προς το αντικείμε-
νο εργασίας αλλά ως προς το ποιοι πρέ-
πει να ασκούν το επάγγελμα μας, σήμερα 
αλλά και, στο μέλλον.
Στην προσπάθεια μας αυτήν, όπως ήταν 
αναμενόμενο, συναντούμε πολλά προ-
βλήματα και εμπόδια, που προέρχονται 
κυρίως από τις μη σωστά τεκμηριωμένες 
αποφάσεις και τις παραλήψεις των υπη-

ρεσιακών παραγόντων  του Υπουργείου 
Οικονομικών. Αυτό μας αναγκάζει συχνά 
να δρούμε «πυροσβεστικά» αν και η όλη 
μας προσπάθεια επικεντρώνεται στην  
«πρόληψη» αποφάσεων που μας επηρε-
άζουν επαγγελματικά.

Αυτούς τους 18 μήνες γνωρίζεται ότι: 
1.- Προσπαθούμε για την κατάργηση 
των ορίων του άρθρου  38 του Νόμου 
2873/2000, η ύπαρξη των οποίων βοηθά 
την παραοικονομία στον Κλάδο μας, και 
όχι μόνον. Πρέπει άμεσα όλοι οι φορολο-
γούμενοι, και κυρίως οι επιχειρηματίες, 
να συνειδητοποιήσουν ότι η ύπαρξη των 
ορίων του άρθρου 38 δεν τους ευνοεί, 
διότι είναι ανασταλτικός παράγοντας για 
την ύπαρξη πιο υπευθύνων και πιο ενη-
μερωμένων Λογιστών – Φοροτεχνικών. 
Πίσω από τα όρια αυτά που καλύπτουν 
το 90% των επιχειρήσεων της χώρας μας 
«κρύβονται» όλοι οι πάρεργα απασχο-
λούμενοι στον Κλάδο μας ενώ οι υπεύθυ-
νοι, Υπουργείο και Ο.Ε.Ε., κρύβονται απλά 
πίσω από το δάκτυλό τους.
 
2. Πιέζουμε ώστε να υλοποιηθούν οι προ-
τάσεις της Ομοσπονδίας μας για τις ανα-
γκαίες τροποποιήσεις του Ν. 2515/97 και 
του Π.Δ. 340/98 οι οποίες έχουν κατατεθεί 
στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας. 
ΠΡΕΠΕΙ επιτέλους να τεθεί ένα ΤΕΛΟΣ 
στις μεταβατικές διατάξεις του Π.Δ. 340 
του 1998. 
Πρέπει να ορισθεί, νομοθετικά, ένα 
χρονικό διάστημα δύο, τριών ή και έξη 
μηνών ώστε να μπορέσουν οι λίγοι «πο-
λυάσχολοι» Συνάδελφοι να φροντίσουν 
για την απόκτηση της Άδειάς  τους, χω-
ρίς να αισθάνονται ότι αιφνιδιάστηκαν. 
Εάν Συνάδελφοι το 1997 και το 1998, 
όταν ήταν υπό συζήτηση οι διατάξεις του 
ν.2515/97 και του Π.Δ.340/98, είχαμε την 
δυνατότητα συνεργασίας και συζήτησης 
με τις υπηρεσίες και την Κ.Δ. του Οικονο-

μικού Επιμελητηρίου, πάνω στις απόψεις 
της Ομοσπονδίας μας και των Λογιστών 
– Φοροτεχνικών, στον βαθμό που αυτό 
συμβαίνει τα λίγα τελευταία χρόνια, σή-
μερα δεν θα είχαμε να «παλέψουμε» με 
αυτό το έκτρωμα που δημιούργησε το 
Π.Δ. 340 του 1998.
Έφτασε η χρονική στιγμή να καταλάβουν 
αρκετοί μέσα στο Ο.Ε.Ε. ότι οι Λογιστές 
– Φοροτεχνικοί μπορούν και πρέπει να 
αποφασίζουν για την δουλειά τους και 
το μέλλον τους και όχι κάποιοι άλλοι 
όπως Μελετητές, Υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. 
ή του Δημοσίου ή  Ορκωτοί) γι’ αυτό και 
προτείναμε στην Διοίκηση του Ο.Ε.Ε. την 
λειτουργία ανεξάρτητου τμήματος Λ-Φ 
εντός του Ο.Ε.Ε. – αυτός είναι ο ελάχι-
στος στόχος μας αλλιώς πολύ σύντομα, οι 
συνθήκες ωρίμασαν πλέον, θα κινηθού-
με προς την κατεύθυνση δημιουργίας 
Ομοιο-επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
όπως ισχύει σε πολλές Ευρωπαϊκές Χώ-
ρες με την βοήθεια ΚΑΙ της Ευρωπαϊκής 
Συνομοσπονδίας.
 
3. Διεκδικούμε σταθερά και επίμονα 
ενώπιον κάθε αρμοδίου, ταυτόχρονα 
σε δύο συναρμόδια Υπουργεία, την ΔΙ-
ΑΡΚΗ ένταξη του Κλάδου μας σε όλα τα 
αναπτυξιακά προγράμματα, λόγω της 
συνεχούς ανάγκης για αναβάθμιση του 
εξοπλισμού  μας. 
Δεν είναι δυνατόν οι Λογιστές – Φορο-
τεχνικοί που εργάζονται και εξ ανάγκης 
στηρίζουν την Εισπρακτική πολιτική της 
κάθε Κυβέρνησης δια μέσου του TAXISnet  
και του IKAnet να μην συμπεριλαμβά-
νονται στα επιδοτούμενα προγράμματα 
για την αναγκαία ανανέωση του εξοπλι-
σμού τους και των ηλεκτρονικών προ-
γραμμάτων τους. Δεν είναι αποδεκτό να 
είμαστε αυτοί οι οποίοι καταντήσαμε να 
θεωρούμαστε «άμμισθος φοροεισπρα-
κτικός μηχανισμός» και ταυτόχρονα να 
αισθανόμαστε «τυχεροί» όταν ευκαιρι-
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ακά συμπεριλαμβανόμαστε σε κάποιο 
επιχορηγούμενο πρόγραμμα όταν στα 
προγράμματα για τις επιχειρήσεις παρο-
χής υπηρεσιών εντάσσονται ακόμη και 
εμπορικές επιχειρήσεις.  
 
4. Διεκδικούμε την Νομοθετική κατο-
χύρωση Κώδικα Δεοντολογίας. Η Ομο-
σπονδία μας ήταν αυτή που μέσα από 
τα όργανα του Ο.Ε.Ε. πρότεινε στην Σ.τ.Α. 
του Ο.Ε.Ε. τον Δεκέμβριο του 2006, την 
δημιουργία Κώδικα Δεοντολογίας για τον 
Κλάδο μας πρόταση που έγινε αποδεκτή 
παρατάξεις. Συμμετέχουμε στην επιτρο-
πή και είμαστε οι μόνοι με ουσιαστικές 
και πολύπλευρες προτάσεις. 
Συνάδελφοι,
λέμε ΝΑΙ στην θεσμοθέτηση ενός Κώδικα 
Δεοντολογίας, αλλά πρωτίστως θα πρέ-
πει η πολιτεία να κατοχυρώσει νομικά το 
επάγγελμά μας και να το οριοθετήσει ως 
προς τα αντικείμενα εργασιών μας και ως 
προς το ποιοι θα το ασκούν.
Μήπως κάποιος από τους παρευρισκο-
μένους μπορεί να ορίσει επακριβώς τις 
επαγγελματικές «υποχρεώσεις μας» που 
είναι και εργασίες μας ; 
Σίγουρα ΟΧΙ. Διότι κάθε φορά που η εκά-
στοτε Κυβέρνηση προσπαθεί να βρει 
έσοδα, να εφαρμόσει κάποια νέα πολιτι-
κή δια μέσου του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών μας «προσθέτει» κάποια 
νέα «δραστηριότητα» ηθελημένα ή άθε-
λα.
 Αν δούμε λίγο στο παρελθόν θα το κατα-
λάβουμε.

• Ήθελε να έχει έτοιμα αποτελέσματα για 
να πραγματοποιήσει ελέγχους ή  να βγά-
λει απόφαση για το κλείσιμο το βιβλίων. 
Πολύ απλό, θα το κάνουν για λογαριασμό 
μας  οι Λ-Φ  

• Ήθελε συγκεντρωμένα στατιστικά 
στοιχεία ολόκληρης 5ετίας – τότε με το 

Ε3 – κανένα πρόβλημα οι Λογιστές δου-
λεύουν 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες τον  
χρόνο,

• Συμπληρώσαμε το Ε9 από την αρχή 
τρεις (3) φορές έως σήμερα διαβάζοντας 
χιλιάδες συμβόλαια. Δυστυχώς το περιου-
σιολόγιο απαιτεί απροσδιόριστο αριθμό 
διορθώσεων, καθώς οι υπηρεσιακοί πα-
ράγοντες υποστηρίζουν ότι δεν έλειψαν 
τα ανθρώπινα λάθη κατά την μεταφορά 
των δηλώσεων μας στο Taxis.

• Νέος φόρος π.χ. Ε.Τ.ΑΚ. και κάποιος 
ρωτά πως θα υπολογισθούν αντικειμενι-
κές αξίες για χιλιάδες ακίνητα. Ο ειδήμων 
απαντά: «ξεχνάς τους λογιστες - φοροτε-
χνικους». Κανένας δεν αναφέρει τον Κλά-
δο μας γιατί απλά όλοι γνωρίζουν. 

• Συμπλήρωση του κτηματολογίου με 
εκατομμύρια ακίνητα. Μα φυσικά ούτε 
συζήτηση. Τα κάνουν όλα και συμφέρουν 
οικονομικά ενώ κάποιοι άλλοι ζητούν 
πολλά και ποσοστά.

Συνάδελφοι & Συναδέλφισες, 

Εάν το  υπουργείο Οικονομίας & Οικονο-
μικών δεν οριοθετήσει το επάγγελμα μας, 
δεν μπορεί να πετύχει πάταξη της φορο-
διαφυγής.
Διότι έτσι παρέχει κάλυψη σε πάρα πολ-
λούς «παραοικονομούντες» εργαζόμε-
νους του Δημοσίου και του ευρύτερου 
Δημοσίου Τομέα. Αν αυτό επιδιώκει τότε 
το έχει πετύχει, αν δεν το επιθυμεί πρέπει 
να δράσει ανάλογα. Εμείς είμαστε εδώ 
για να τους το υπενθυμίζουμε με υπο-
μονή και επιμονή. Βλέπουμε και ακούμε 
όμως ότι η υπομονή, όλων μας, κοντεύει 
να εξαντληθεί και όταν συμβεί αυτό θα 
πρέπει να δράσουμε ενωμένοι.

Προτείναμε στην διαρκή Επιτροπή για το 
Επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτεχνικού 
του Ο.Ε.Ε. η οποία ασχολείται με την σύ-
νταξη του Κώδικα Δεοντολογίας  τα Μέλη 
που θα απαρτίζουν το Πειθαρχικό Συμ-
βούλιο για τον έλεγχο της εφαρμογής του 
Κώδικα Δεοντολογίας να είναι μόνο Λογι-
στές – Φοροτεχνικοί πρόταση που έγινε 
αποδεκτή από όλα τα Μέλη της.
 
5.- Διεκδικούμε την θεσμοθέτηση της 
εκπροσώπησης όλων των φορολογουμέ-
νων στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οι-
κονομικών, σε θέματα που άπτονται της 
Επαγγελματικής μας δραστηριότητας. 
 
6. Προσπαθούμε ώστε να ορισθεί σαν 
απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδο-
ση της Άδειας του Λογιστή – Φοροτεχνι-
κού ή της ανανέωσης της, όταν πρόκειται 
για Ελεύθερο Επαγγελματία, ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
για την άσκηση του Επαγγέλματος η οποία 
θα εκδίδεται και θα χορηγείται από την 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών 
Ελευθέρων Επαγγελματιών. 
Πιστεύουμε ότι με την υποχρεωτική χο-
ρήγηση της «Βεβαίωσης» αυτής από την 
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θα πετύχουμε αύξηση των Με-
λών των Ενώσεων επομένως  συσπείρω-
ση του Κλάδου και δημιουργία της ανα-
γκαίας δυναμικής για την επίλυση των 
αιτημάτων μας.
 
Κλείνοντας θα ήθελα να σας διαβεβαιώ-
σω ότι τόσο εγώ προσωπικά όσο και όλο 
το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας θα καταβά-
λει κάθε δυνατή προσπάθεια, αφιερώνο-
ντας τον αναγκαίο χρόνο, ώστε σύντομα 
ο Λογιστής – Φοροτεχνικός να καταξιω-
θεί στην Ελληνική κοινωνία, απομονώ-
νοντας δράσεις και πρακτικές που μας 
κάνουν κακό. 
Προσωπικό μας στοίχημα να καθιερω-
θούμε στην συνείδηση όλων σαν Σύμ-
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ως)
- Αναφορά Επαγ-
γελματικού Νό-
μου (4 φορές τον 
χρόνο)
- CFE Ενημερω-
τικό Δελτίο (4 φο-
ρές τον χρόνο)
- Οδηγός ΦΠΑ
- CFE Φυλλάδιο 

Ευρωπαϊκό Μη-
τρώο των Φορο-
λογικών Συμβούλων
    Αυτό το μητρώο εμπεριέχει λεπτομέρειες 
των φορολογικών συμβούλων με προσόντα 
αναγνωρισμένα από τους CFE οργανισμούς-
μέλη σύμφωνα με τον CFE Κώδικα Συμπεριφο-
ράς. Δίνει την δυνατότητα να ερευνήσουν με 
αναφορά σε όνομα, περιοχή και γνώση.

CFE Κλιμάκιο
- Το Κλιμάκιο του CFE του Ευρωπαϊκού Δικα-
στηρίου Δικαίου αποτελείται από μέλη της CFE 
Οικονομικής Επιτροπής
- Η Επιτροπή συναντάται μια φορά κάθε τέσ-
σερις μήνες για να συζητήσουν τα πιο πρό-
σφατα και πιο σημαντικά ECJ υποθέσεις για 
την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Διευθυντές και Διοικητές του DG TAXUD 
(Ευρωπαϊκη Commission) συχνά συμμετέχουν 
στις συναντήσεις με δική τους πρωτοβουλία

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 

Σκοπός
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Ομοσπονδία ιδρύ-
θηκε το 1959 από επαγγελματικούς οργα-
νισμούς φορολογικών συμβούλων στα έξη 
αρχικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινό-
τητας.
Η προσέγγιση της είναι:
-Να προστατέψει τα επαγγελματικά συμφέ-
ροντατων φορολογικών συμβούλων και να 
βεβαιώνουν την ποιότητα των φορολογικών 
υπηρεσιών που παρέχονται από τους φορλο-
γικούς συμβούλους.
- Να ανταλλάσσουν πληροφορίες για εθνι-
κούς φορολογικούς νόμους  και να συνεισφέ-
ρουν στην εναρμόνιση και συντονισμό του 
φορολογικού νόμου στην Ευρώπη.

 Στόχος 
- Να συντηρήσουν σχέσεις με τις αρχές σε 
εθνικά και διεθνείς επίπεδα.
- Να φέρουν στις αρχές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης την πείρα των ασκώντων σε όλους 
τους τομείς της φορολογίας και του επαγγελ-
ματικού νόμου.
- Να διευκολύνει την συνεργασία σε όλους 
τους τομείς που είναι κοινού ενδιαφέροντας 
των φορολογικών συμβούλων στην Ευρώπη 
και μέσα και έξω από τα σύνορα τηυς Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

Η Δομή
- Το CFE συμπεριλαμβάνει 29 Οργανισμούς-
Μέλη και 3 Παρατηρητές από 22 Ευρωπαϊκές 
χώρες. 
- Αυτοί οι οργανισμοί-μέλη αντιπροσωπεύ-

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Ομοσπονδία    (CFE)

ονται από τα ακόλουθα σώματα:
- Διευθύντικη Ομάδα ( καθημερινά καθήκο-
ντα)
- Γενική Συνέλευση (κυβερνών σώμα)
- Οικονομική Επιτροπή (τεχνική εργασία)
- Επιτροπή Επαγγελματικών Υποθέσεων ( 
τεχνική εργασία) 
- Ειδικές Επιτροπές και Κλιμάκια (τεχνική ερ-
γασία)

 Δραστηριότητες του CFE
 Η Οικονομική Επιτροπή 
- Διαιρείται σε 3 υπο-επιτροπές: Άμεση και έμ-
μεση φορολογία
- 40 Αντιπροσώπους
- Συναντήσεις τρεις φορές τον χρόνο
Δηλώσεις γνωμών επάνω σε οικονομικά θέ-
ματα και θέματα επαγγελματικού νόμου που 
διαδίδονται σε Ευρωπαϊκά Ιδρύματα και άλλα 
σχετικά σώματα.

Γεγονότα
- CFE βήμα συζητήσεων κάθε άνοιξη
- Συνέδρια επαγγελματικών θεμάτων κάθε 
φθινόπωρο
- Ετήσιο δείπνο με DG TAXUD (Ευρωπαϊκή 
Commission)
- Ταχτικές συναντήσεις με αντιπροσώπους 
από τη Ευρωπαϊκή Commission και το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο για να συζητηθούν θέμα-
τα οικονομικού και επαγγελματικού νόμου 
με στελέχη από ιδρύματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

Δημοσιεύσεις
- Ευρωπαϊκή Φορολογική Αναφορά (μηνιαί-

Παρουσίαση από Maria Perez- Luque   Πρόεδρος (CFE)

βουλοι και Εκπρόσωποι των επιτηδευμα-
τιών και σαν Επιστημονικοί Συνεργάτες 
της Πολιτείας. 
Πετύχαμε πολλά προς την κατεύθυνση 
αυτή με πολλή και υπεύθυνη δουλειά,  
χωρίς τυμπανοκρουσίες και κραυγές εν-
θουσιασμού γιατί αυτή την μέθοδο επιλέ-
ξαμε και επιζητούμε να κριθούμε μόνον 

από τα αποτελέσματα.
Ευχαριστώ και πάλι τον Πρόεδρο και την 
Διοίκηση της Ένωσης της Καλύμνου για 
την άψογη φιλοξενία  και αισθανόμαστε 
δικαιωμένοι για την «παράτολμη» επιλο-
γή της Καλύμνου ως τόπο διεξαγωγής της 
Ετήσιας Τακτικής Γενικής μας Συνέλευ-
σης. 

Σαν Συνδικαλιστές πάντα μας αρέσουν οι 
προκλήσεις και χαιρόμαστε που η πλειο-
ψηφία των Αντιπροσώπων ανταποκρίθη-
κε θετικά στην προσπάθειά μας.
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          Εκ μέρους όλου του Δ.Σ. σας ευχαριστώ ΟΛΟΥΣ για την παρουσία σας.     
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