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Αγαπητοί Συνάδελφοι

Οι εξελίξεις για το «άνοιγμα» των κλειστών επαγγελμάτων και την ελεύθερη διακίνηση 
εντός της Ε.Ε. όλων όσων ασκούν κάποιο από τα λεγόμενα - στην χώρα μας – ελευθέρια 
επαγγέλματα (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστές, συμβολαιογράφοι, φαρμακοποιοί 
κ.α.) με ταυτόχρονη καταγραφή του ποιοι έχουν το δικαίωμα να το ασκούν, είναι κάτι που 
αφορά ΑΜΕΣΑ και τον Κλάδο μας. 
Ταυτόχρονα η υποχρέωση αποδοχής των επαγγελματικών τίτλων σπουδών είναι εδώ και 
χρόνια στο προσκήνιο αλλά ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα εξ αιτίας της πίεσης της 
Ε.Ε., η οποία θέλει να βάλει ενιαίους κανόνες και προϋποθέσεις για την άσκηση μιας σειράς 
επαγγελμάτων.  
Για τον σκοπό αυτό η συσταθείσα Επιτροπή προχωρά στην δημιουργία μιας νέας Οδηγίας, 
με χρονικό ορίζοντα το 2010, η οποία θα  αποτελεί το επιστέγασμα όλων όσων έχουν κατά 
καιρούς αποφασισθεί ή προταθεί και για τον σκοπό αυτό ήδη έχει προχωρήσει σε διαβού-
λευση με τους φορείς των διαφόρων Κλάδων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Για τον σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Φοροτεχνικών (C.F.E.), Μέλος της 
οποίας είναι και η Ομοσπονδία μας, ως σύμβουλος και συνομιλητής της Ε.Ε. σε αντίστοιχα 
θέματα έχει ξεκινήσει – σε συνεργασία με τις Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες που είναι Μέλη της 
– την σύνταξη μιας έκθεσης τόσο για τις προϋποθέσεις που επιβάλλουν (με καταγραφή και 
των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν) οι μέχρι σήμερα Οδηγίες της Ε.Ε. που στόχευαν 
στην απελευθέρωση, όσο και για την θέσπιση ελάχιστων προϋποθέσεων άσκησης αλλά 
και οριοθέτησης του Επαγγέλματός μας ως προς το ποιοι θα έχουν δικαίωμα να το ασκούν 
επιχειρώντας και τον συγκερασμό των επί μέρους προτάσεων και απόψεων των Μελών 
της με στόχο η νέα Οδηγία να αμβλύνει τα υπάρχοντα προβλήματα και να θεσπίσει κοινά 
αποδεκτούς ελάχιστους κανόνες άσκησης του Επαγγέλματός μας. 
Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε., ως η μόνη εκπρόσωπος του Κλάδου μας στην Ελλάδα, αποδεχόμενη το μερί-
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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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διο της ευθύνης  που της αναλογεί προχώρησε, σε συνεργασία με το «ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙ-
ΤΟΥΤΟ – ΙΝ.ΦΟΡΟ », στην διοργάνωση αυτού του Συνεδρίου στη Δράμα (5-7/12/2008) σε 
μια προσπάθεια, αφ’ ενός να δώσει την δυνατότητα σε όλους τους Συνέδρους να πληροφο-
ρηθούν με την βοήθεια των εισηγητών  - Ελλήνων και ξένων – το τι ισχύει αυτή την στιγμή 
στην Ε.Ε., και αφ’ ετέρου να αναδείξει  μέσω των εισηγήσεων αλλά και των προτάσεων των 
Συνέδρων τα πιο σημαντικά ζητήματα – προβλήματα του Κλάδου στη χώρα μας αλλά τον 
ρόλο των Φοροτεχνικών στη νέα οικονομική πραγματικότητα και να βγουν συμπεράσματα 
για τις αναγκαίες αλλαγές που απαιτούνται ενόψει της υπό σύσταση Οδηγίας, για την ανα-
γνώριση των προσόντων άσκησης επαγγέλματος, της  ποιότητας των υπηρεσιών και την 
σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας όπως αυτά καθορίζονται από την Οδηγία 2005/36
 
Συνάδελφοι,

Φιλοδοξούμε με την στήριξη αλλά, κυρίως, και με την συμμετοχή σας αυτό το Συνέδριο 
αποτελέσει «σταθμό» για το μέλλον του Επαγγέλματός μας και τον ρόλο που πρέπει να δια-
δραματίσει ένας αξιόπιστος Συνδικαλιστικός Επαγγελματικός Φορέας που μπορεί και πρέ-
πει να ενώσει την αναγκαία Επιστημονική και Συνδικαλιστική Ευθύνη ώστε  να διαμορφω-
θούν απλοί και ξεκάθαροι κανόνες για την άσκηση του επαγγέλματός μας στο υφιστάμενο 
ενιαίο Ευρωπαϊκό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, προς όφελος όλων μας αλλά κυρίως των 
νέων Συναδέλφων, βάζοντας ισχυρούς φραγμούς στην παραοικονομία, αυτούς τους φραγ-
μούς που δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε να επιβάλλει τόσο το Ο.Ε.Ε. όσο και το ΥΠ.ΟΙ.Κ.Ο. . 

Τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν θα διαμορφώσουν την πρόταση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για τις 
βάσεις, τις προϋποθέσεις και τους κανόνες, που επιβάλλονται από την Ε.Ε. τόσο από την 
Οδηγία 2005/36 όσο και από την νέα Οδηγία η οποία πρόκειται να γίνει έως το 2010 για τα 
επαγγέλματα τα οποία δεν έχουν κατοχυρωθεί και θα πρέπει να ασκούνται σ’ όλη την Ε.Ε. 
δίχως περιορισμούς.

Ταυτόχρονα θα εξυπηρετηθεί και ο στόχος μας για την ανάδειξη του ρόλου μας στην Ελλη-
νική Κοινωνία και Οικονομία και της συνολικής προσφοράς μας όπως αυτά αποτυπώνονται 
στην καθημερινή άσκηση του λειτουργήματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού.    

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας
                

Πανίδης  Αβραάμ                                                   Πατέλης Γ. Νικόλαος

λογιστική | φορολογική ενημέρωση • Αριθμός Φύλλου 057• 24 Νοεμβρίου  2008 • σελίδα 2 •  

Δράσεις | Αντιδράσεις

http://www.offshoregreece.eu
http://www.specisoft.gr


Αγαπητοί Συνάδελφοι

 Οι εξελίξεις για την αναγνώριση των 
επαγγελμάτων και επαγγελματικών τίτλων 
είναι στο προσκήνιο το τελευταίο χρονι-
κό διάστημα εξ αιτίας της πίεσης της ΕΕ, η 
οποία θέλει να βάλει τους κανόνες και τις 
προϋποθέσεις στην υπό δημιουργία Οδη-
γία. Η ΕΕ έχει εκδώσει κατά καιρούς εκθέσεις 
οι οποίες αναφέρονται κυρίως στα Ελευθέ-
ρια Επαγγέλματα και η Ευρωπαϊκή Συνομο-
σπονδία ( C.F.E.) έχει αρχίσει μια εργασία με 
τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες 
για τις προϋποθέσεις που επιβάλλουν οι εκ-
θέσεις της ΕΕ στην αναγνώριση των επαγ-
γελμάτων. Η ΠΟΦΕΕ, για τον λόγο αυτό,  σε 
συνεργασία με το ΙΝ-ΦΟΡΟ διοργανώνουν 
το Β’ Συνεδρίου,  στη Δράμα.  Στόχος  του 
Συνεδρίου είναι να αναδείξουμε μέσω των 
εργασιών   τα ζητήματα του Κλάδου στη 
χώρα μας, τον ρόλο των Φοροτεχνικών στη 
νέα οικονομική πραγματικότητα και τις ανα-
γκαίες αλλαγές που απαιτούνται ενόψει της 
υπό σύστασης Οδηγίας, για την αναγνώρι-
ση των προσόντων άσκησης επαγγέλμα-
τος, της  ποιότητας των υπηρεσιών και την 
σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας όπως αυτά 
καθορίζονται από την Οδηγία 36/2005.      
Στο έγγραφο έχουμε ως στόχο να παρου-
σιάσoυμε, σε γενικές γραμμές, το Γενικό 
Σύστημα αναγνώρισης επαγγελματικών 
προσόντων που θεσπίστηκε από την οδη-
γία 89/48/ΕΟΚ και συμπληρώθηκε από την 
οδηγία 92/51/ΕΟΚ και την οδηγία 2005/36/
ΕΟΚ, αλλά και τους λόγους για τους οποίους 
προχωρήσαμε σε Συνέδριο.
Οι λόγοι για τους οποίους η ΠΟΦΕΕ διοργα-
νώνει το Β’ Συνέδριο αναφέρονται στα πα-
ρακάτω αποσπάσματα εκθέσεων αλλά και 
της οδηγίας, ειδικότερα:

1. Απόσπασμα της Απόφαση της Επιτροπής
Απόφαση της Επιτροπής «για τη σύσταση 
της ομάδας συντονιστών για την αναγνώρι-
ση των επαγγελματικών προσόντων» (Επί-
σημη εφημερίδα της ΕΕ L 79/38 20.03.2007), 
ειδικότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗ-
ΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της 

συνθήκης αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Κοινό-
τητα και στα κράτη μέλη το καθήκον της 
εξάλειψης των εμποδίων για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων και των υπηρε-
σιών. Για τους υπηκόους των κρατών μελών, 
η ελεύθερη κυκλοφορία σημαίνει κυρίως τη 
δυνατότητα να ασκούν επαγγελματική δρα-
στηριότητα, ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή 
μισθωτοί, σε κράτος μέλος εκτός από εκεί-
νο στο οποίο απέκτησαν τα επαγγελματικά 
τους προσόντα. Επιπλέον, το άρθρο 47 της 
συνθήκης στοχεύει στην εξασφάλιση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των πλήρως κα-
ταρτισμένων επαγγελματιών στον τομέα 
των επαγγελμάτων που είναι νομοθετικώς 
κατοχυρωμένα ως προς τα προσόντα.

(2) Η οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης 
Σεπτεμβρίου 2005, για την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων εκδόθηκε για 
να  εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία 
των πλήρως καταρτισμένων επαγγελματι-
ών στις περιπτώσεις στις οποίες η πρόσβα-
ση σε ένα επάγγελμα υπόκειται σε νομο-
θετική κατοχύρωση ως προς τα προσόντα 
από τα κράτη μέλη (1). Η εν λόγω οδηγία 
ενοποιεί δεκαπέντε υπάρχουσες οδηγίες 
και στοχεύει στην απλούστευση των υπαρ-
χόντων καθεστώτων αναγνώρισης καθώς 
επίσης και στην περαιτέρω διευκόλυνση 
της προσωρινής παροχής υπηρεσιών. Προ-
κειμένου να εφαρμοστεί η οδηγία αυτή και 
για να αναπτυχθεί η εσωτερική αγορά στις 
περιπτώσεις στις οποίες τα επαγγέλματα 
υπόκεινται σε νομοθετική κατοχύρωση ως 
προς τα προσόντα, η Επιτροπή θα χρειαστεί 
ενδεχομένως να αξιοποιήσει την εμπειρία 
των ειδικών που θα συμμετέχουν σε ένα 
συμβουλευτικό όργανο  …………………
……………………………………………
……………………………
 (5) Η ομάδα συντονιστών για την αναγνώ-
ριση των επαγγελματικών προσόντων πρέ-
πει να αποτελείται από τους εθνικούς συ-
ντονιστές που ορίζονται από τα κράτη μέλη 
βάσει της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Σύμφωνα με 
την εν λόγω οδηγία, η εντολή των συντονι-
στών είναι να προωθούν την ομοιόμορφη 
εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας και να συλ-
λέγουν όλες τις πληροφορίες που είναι σχε-
τικές με την εφαρμογή της.
(6) Πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τη 
δημοσιοποίηση πληροφοριών από τα μέλη 
της ομάδας με την επιφύλαξη των  κανόνων 
της Επιτροπής στον τομέα της ασφάλειας 

που καθορίζονται στο παράρτημα της από-
φασης 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ (2).
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Άρθρο 1
Ομάδα συντονιστών για την αναγνώριση 
των επαγγελματικών
προσόντων
Συγκροτείται η ομάδα συντονιστών για την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσό-
ντων, εφεξής «η ομάδα», με ισχύ από την 
ημερομηνία της δημοσίευσης της παρού-
σας απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 2
Καθήκοντα
Τα καθήκοντα της ομάδας είναι τα εξής:
α) εξασφάλιση συνεργασίας μεταξύ των αρ-
χών των κρατών μελών και της Επιτροπής 
για ζητήματα σχετικά με την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων·
β) παρακολούθηση της εξέλιξης των πολιτι-
κών που έχουν αντίκτυπο στα επαγγέλματα 
που είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένα ως 
προς τα προσόντα·
γ) διευκόλυνση της εφαρμογής της οδηγί-
ας 2005/36/ΕΚ, ιδίως μέσω της κατάρτισης 
σχετικών εγγράφων που θα αφορούν π.χ. 
την ερμηνεία των κατευθυντηρίων γραμ-
μών·
δ) επίτευξη της ανταλλαγής εμπειρίας και 
βέλτιστων πρακτικών στους τομείς που 
αναφέρονται στα προηγούμενα σημεία.
……………………………………………
……………………………………………
  
2. Απόσπασμα της έκθεσης της  Επιτροπής 
που έχει σχέση με την στρατηγική της ΕΕ

Η έκθεση της  Επιτροπής που έχει σχέση με 
την στρατηγική της ΕΕ 
για τα Ελευθέρια Επαγγέλματα. 

……..Τον Μάρτιο του 2000, το Ευρωπαϊ-
κό Συμβούλιο της Λισαβόνας ενέκρινε ένα 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, στόχος του 
οποίου είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να κατα-
στεί μέχρι το 2010 η πιο ανταγωνιστική και 
δυναμική οικονομία του κόσμου που στη-
ρίζεται στη γνώση. Τον Νοέμβριο του 2004, 
η έκθεση Kok τόνισε την αναγκαιότητα να 
ανοίξουν όλες οι αγορές και να καταργη-
θούν οι μη απαραίτητες νομοθεσίες, ώστε 

Παρουσίαση συνέδρίου

ΙΝ - ΦΟΡΟ
Ινστιτούτο Φοροτεχνικών Συμβούλων 
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να προαχθεί ο ανταγωνισμός. Κατά την 
ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής 
της Λισαβόνας και στα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου διαπιστώθηκε ότι 
πρέπει να δοθεί νέα ώθηση στο πρόγραμμα 
δράσης της Λισσαβόνας και να επικεντρω-
θούν οι προσπάθειες στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
παρουσιάσουν εθνικά προγράμματα μεταρ-
ρύθμισης ώστε να στηρίξουν την ανάπτυξη 
και την απασχόληση σε εθνικό επίπεδο.
Τα ελεύθερα επαγγέλματα πρέπει να συ-
μπεριληφθούν στη μεταρρυθμιστική δια-
δικασία εξαιτίας της σημασίας τους για την 
οικονομία στην Ευρώπη, αυτά. Όπως προ-
κύπτει από την ανακοίνωση της Επιτροπής 
«Επαγγελματικές Υπηρεσίες – Συνέχιση της 
Μεταρρύθμισης» της 5.9.2005 για το έτος 
2001, «οι επιχειρηματικές υπηρεσίες» δημι-
ούργησαν κύκλο εργασιών άνω των 1.281 
δις. ευρώ, δηλαδή περίπου 8% του συνο-
λικού κύκλου εργασιών στην ΕΕ. Η σχετική 
προστιθέμενη αξία ανερχόταν σε πάνω από 
660 δις. ευρώ το 2001, εκ των οποίων περί-
που το ένα τρίτο μπορεί να αποδοθεί στα 
«ελεύθερα επαγγέλματα».
Εκτός από την πρόσφατη έκθεση «Επαγ-
γελματικές Υπηρεσίες – Συνέχιση της Με-
ταρρύθμισης» της 5.9.2005, η Επιτροπή 
υπέβαλε ήδη το 2004 μία άλλη ανακοίνωση 
(Έκθεση σχετικά με τον Ανταγωνισμό στον 
Τομέα των Επαγγελματικών Υπηρεσιών της 
9.2.2004). Η ανακοίνωση αυτή έγινε μετά 
από συλλογή πληροφοριών, που πραγμα-
τοποιήθηκε το 2002/2003 και αφορούσε 
τις ισχύουσες νομοθετικές πρακτικές για 
τα ελεύθερα επαγγέλματα (μελέτη του 
IHS). Στη νέα ανακοίνωση του έτους 2005 
λαμβάνονται για πρώτη φορά υπόψη κατά 
την ανάλυση όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτρο-
πή επικέντρωσε τις εργασίες της κυρίως σε 
έξι επαγγέλματα: τους δικηγόρους, τους 
συμβολαιογράφους, τους μηχανικούς, τους 
αρχιτέκτονες, τους φαρμακοποιούς και 
τους λογιστές (περιλαμβανομένου και του 
επαγγέλματος του φοροτεχνικού) και ανέ-
λυσε ιδίως τους πέντε κυριότερους περιο-
ρισμούς στον ανταγωνισμό (καθορισμός 
τιμών, συνιστώμενες τιμές, κανόνες σχετικά 
με τη διαφήμιση, απαιτήσεις εισόδου, τους 
όρους πρόσβασης και τους κανόνες σχετικά 
με τη διάρθρωση των επιχειρήσεων και τις 
πολυκλαδικές πρακτικές ).
Το 2004 η Επιτροπή ξεκίνησε ένα διαρθρω-
μένο διάλογο με τις ευρωπαϊκές επαγγελ-
ματικές οργανώσεις.(Συμπεριλαμβανομέν
ου και της C.F.E.) Μέσω αυτού, η Επιτροπή 

διαπίστωσε ότι η δεκτικότητα έναντι των 
μεταρρυθμίσεων ποικίλλει ανάλογα με την 
πρόοδο που είχε ήδη επιτύχει το εκάστοτε 
εξεταζόμενο επάγγελμα ως προς το άνοιγμα 
και τις κανονιστικές ρυθμίσεις. Η μεγαλύτε-
ρη πρόοδος τα τελευταία χρόνια πραγματο-
ποιήθηκε, σύμφωνα με την Επιτροπή, κυρί-
ως στις χώρες που διαθέτουν διαρθρωμένο 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων με στόχο την 
ενίσχυση του ανταγωνισμού. Η Επιτροπή 
θεωρεί ενθαρρυντικό ότι περισσότερο από 
το ένα τρίτο των κρατών μελών αναφέρουν 
ότι πραγματοποιούν εργασίες ανάλυσης. 
Στις υπόλοιπες επτά χώρες, η διαδικασία 
μεταρρύθμισης άργησε να ξεκινήσει.
Η Επιτροπή διευκρινίζει στην πρόσφατη 
ανακοίνωσή της ότι σε όλα τα κράτη μέλη 
χρειάζεται περαιτέρω μεταρρύθμιση και ότι 
αναμένεται να καταργηθούν και σε αυτά οι 
κανόνες που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επί-
πεδο.
Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι στον τομέα των 
επαγγελματικών υπηρεσιών προβλέπεται 
περαιτέρω ειδική νομοθετική προστασία 
για τους χρήστες. Ως αιτίες γι’ αυτό αναφέρ-
θηκαν η διαφορά πληροφόρησης, η δυνα-
τότητα να ανακύψουν «εξωτερικότητες» και 
το ότι ορισμένες επαγγελματικές υπηρεσίες 
συνιστούν «δημόσιο αγαθό». 
Η Επιτροπή ζητά επιπλέον από τα κράτη 
μέλη να πραγματοποιήσουν εργασίες ανά-
λυσης των υφιστάμενων περιορισμών και 
διαβλέπει δυνατότητες για σύντομη άρση 
των περιορισμών ιδιαίτερα στον τομέα της 
διαφήμισης ή σε εκείνον του καθορισμού 
των τιμών. Ιδιαίτερες καινοτομίες στην πρό-
σφατη ανακοίνωση της Επιτροπής είναι η 
ανάλυση των αγορών και το συμπέρασμα 
ότι οι ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν με βάση 
διαφορετικές κατηγορίες χρηστών. 

3. (Απόσπασμα έκθεσης Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Το Κοινοβούλιο έχει επίσης αναφερθεί, 
μέσω διαφόρων αποφάσεών του, στα ελεύ-
θερα επαγγέλματα και τις νέες ρυθμίσεις 
στον τομέα αυτόν. Πρόσφατα διατυπώθηκε 
η θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με τα νο-
μικά επαγγέλματα με το «Ψήφισμα του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα νο-
μικά επαγγέλματα και το γενικό συμφέρον 
στην ομαλή λειτουργία των νομικών συστη-
μάτων» της 23ης Μαρτίου 2006. Με την  έκ-

θεση πρωτοβουλίας, το Κοινοβούλιο θέλει 
να συνδράμει στην αντικειμενοποίηση της 
σημερινής διαμάχης σχετικά με τη συμβολή 
των ελεύθερων επαγγελμάτων ως προς τη 
στρατηγική της Λισαβόνας και στην προώ-
θηση μιας εποικοδομητικής συνέχισης της 
μεταρρύθμισης. Θέλει κυρίως να προωθή-
σει την επεξεργασία των πλεονεκτημάτων 
των μεταρρυθμίσεων στα υπάρχοντα συ-
στήματα για τους χρήστες, αλλά και για τους 
ίδιους τους ελεύθερους επαγγελματίες, και 
να ωθήσει την ενσωμάτωσή τους στον δι-
άλογο. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει όμως να 
καταστήσει επίσης σαφές στο ψήφισμά του 
ότι αναμένεται συμβολή των ελεύθερων 
επαγγελμάτων στην επίτευξη των στόχων 
της Λισαβόνας.
Κατά τη σύνταξη της έκθεσης διαπιστώθη-
κε ότι υπάρχει έλλειψη τόσο ενημερωμένων 
αριθμητικών στοιχείων που θα επέτρεπαν 
την εξαγωγή βάσιμων συμπερασμάτων για 
την οικονομική σημασία των ελεύθερων 
επαγγελμάτων στην ΕΕ, όσο και οικονομι-
κών στόχων της μεταρρυθμιστικής διαδι-
κασίας. Τα στοιχεία που προέρχονται από 
ολόκληρη την Ευρώπη βασίζονται σε προ-
γνώσεις πολύ παλαιότερων ερευνών ή στην 
προαναφερθείσα μελέτη του IHS. 
……………………………………………
……………………………………………

Οι μελλοντικές έρευνες της Επιτροπής πρέ-
πει να λάβουν υπόψη το πρόβλημα αυτό 
και να το επιλύσουν. Θα πρέπει να καταστεί 
δυνατή μια σαφής οικονομική στάθμιση 
μεταξύ κινδύνων κι ευκαιριών όσον αφορά 
την ελευθέρωση, ιδίως των συστημάτων 
των τιμών (καθορισμός τιμών, συστήματα 
τιμών, τιμές της αγοράς).
Το  σχέδιο έκθεσης ενθαρρύνει και τη διεύ-
ρυνση της ανάλυσης της Επιτροπής σχετικά 
με τις διαφορετικές ανάγκες νομοθετικής 
ρύθμισης των διαφόρων ομάδων χρηστών. 
Καθώς η Επιτροπή δεν μπορεί μέχρι στιγμής 
να προβεί σε εκτίμηση για τον τομέα των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ποσοστό 
99% των επιχειρήσεων στην ΕΕ ανήκουν 
στην κατηγορία των επιχειρήσεων αυτών, 
υπάρχει ακόμα έλλειψη έγκυρων στοιχείων. 
Επιπλέον, εκτιμάται ως
προβληματικό το ότι ο δημόσιος τομέας 
θεωρείται μια ομοιογενής μονάδα. Για πα-
ράδειγμα, στη Γερμανία 50% των δημόσιων 
αναθέσεων σε επίπεδο κοινοτήτων γίνονται 
από πολύ μικρές τοπικές μονάδες, όπου η 
νομοθετική προστασία δεν μπορεί να εξι-
σωθεί με εκείνη της δημόσιας διοίκησης.

Παρουσίαση συνέδρίου

ΙΝ - ΦΟΡΟ
Ινστιτούτο Φοροτεχνικών Συμβούλων 
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Η έκθεση επιζητεί να τονίσει ότι η αυτοδια-
χείριση των ελεύθερων επαγγελμάτων που 
ισχύει σε πολλά κράτη μέλη αναγνωρίζεται 
από το Κοινοβούλιο. Στην αυτοδιαχείριση 
όμως τίθενται απαιτήσεις για διαφάνεια, 
αποτελεσματικότητα, εκτίμηση των επιπτώ-
σεων και έλεγχο. Τα κράτη μέλη, τα οποία 
δεν έχουν καθιερώσει την αυτοδιαχείριση 
των ελεύθερων επαγγελμάτων, δεν πρέπει 
σε καμία περίπτωση να υποχρεωθούν να 
αλλάξουν το σύστημά τους.
Το Κοινοβούλιο πρέπει να αναγνωρίσει το 
δικαίωμα για συγκεκριμένες ρυθμίσεις βά-
σει παραδοσιακών (αυξημένη προστασία 
των χρηστών), γεωγραφικών και δημογρα-
φικών ιδιαιτεροτήτων: ταυτόχρονα, η πα-
ρούσα έκθεση πρέπει να καταστήσει σαφές 
ότι οι ρυθμίσεις αυτές κατατάσσονται στις 
«ειδικές ρυθμίσεις» και πρέπει να οριοθε-
τούνται και να επιλέγονται με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να περιορίζουν όσο το δυνατόν λιγό-
τερο τον ανταγωνισμό.
Ακόμα, με την έκθεση πρέπει να ενθαρρυν-
θούν τα κράτη μέλη να επωφεληθούν από 
τις εμπειρίες από τη μεταρρύθμιση άλλων 
κρατών μελών στον τομέα των επαγγελμα-
τικών υπηρεσιών. Ο διαφορετικός ρυθμός 
της μεταρρύθμισης στο εσωτερικό της ΕΕ 
στον τομέα των ελεύθερων επαγγελμάτων 
και οι εμπειρίες που έχουν ήδη προκύψει 
από αυτήν μπορούν να βοηθήσουν στην 
αντιστάθμιση των μέχρι τώρα καθυστερή-
σεων. Όσον αφορά τους τομείς της διαφήμι-
σης και της συνεργασίας μεταξύ επαγγελμα-
τικών ομάδων (δυνατότητες συνεργασίας) 
σε πολλά κράτη μέλη ισχύουν ακόμα αυ-
στηροί περιορισμοί. Ως αιτιολογία για τον 
περιορισμό των δυνατοτήτων συνεργασίας 
αναφέρεται γενικότερα η διασφάλιση των 
κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας. 
Ειδικά στον τομέα της συνεργασίας μεταξύ 
επαγγελματικών υπηρεσιών, η αιτιολόγηση 
αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτή, καθώς οι 
υπηρεσίες αυτές διέπονται 
όλες από κανόνες επαγγελματικής δεοντο-
λογίας.
Υπάρχουν άλλα όργανα για τη διασφάλιση 
των κανόνων αυτών, τα οποία παρεμβαί-
νουν λιγότερο έντονα στον ανταγωνισμό 
από ότι η απαγόρευση της συνεργασίας. 
Ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση των με-
σαίων δομών, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να 
διευκρινίσει ότι είναι σημαντικό να αρχίσει 
από εδώ η μεταρρύθμιση. Όσον αφορά τον 
τομέα της διαφήμισης, διάφορα κράτη μέλη 
έχουν ήδη συγκεντρώσει εμπειρίες από τη 
μείωση των ρυθμίσεων. Το Κοινοβούλιο θα 

πρέπει να διευκρινίσει ότι αναμένει σύντο-
μα να εξεταστούν τα αποτελέσματα της μεί-
ωσης των περιορισμών στη διαφήμιση. Οι 
εμπειρίες των κρατών μελών όσον αφορά 
τη μείωση αυτή οδηγούν στη διαπίστωση 
ότι συνιστάται η κατάργηση του μεγαλύτε-
ρου μέρους των περιορισμών στον τομέα 
της διαφήμισης και από άλλα κράτη μέλη.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αισιοδοξεί ότι 
με τα προτεινόμενα μέτρα, θα δοθεί νέα 
ώθηση και θα προωθηθεί η συστηματική 
μεταρρύθμιση.

4. Απόσπασμα της Οδηγίας 2005/36

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙ-
ΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 7ης Σεπτεμβρίου 2005
σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελμα-
τικών προσόντων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 40, το άρθρο 47 παράγραφος 1 
και παράγραφος 2
πρώτη και τρίτη περίοδος, και το άρθρο 55,
έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής 
(1),
έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) της συνθήκης, η εξάλειψη των 
εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσώπων και των υπηρεσιών μεταξύ των 
κρατών μελών συνιστά έναν από τους στό-
χους της Κοινότητας. Για τους υπηκόους 
των κρατών μελών αυτό περιλαμβάνει, ειδι-
κότερα, το δικαίωμα να ασκούν επάγγελμα, 
ως αυτοαπασχολούμενοι ή μισθωτοί , σε 
κράτος μέλος άλλο από εκείνο όπου απέ-
κτησαν τα επαγγελματικά προσόντα τους. 
Επιπλέον, το άρθρο 47 παράγραφος 1 της 
συνθήκης προβλέπει την έκδοση οδηγιών 
για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμά-
των, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων.
……………………………………………

……………………………………………
(2) Ύστερα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
της Λισσαβόνας στις 23 και 24 Μαρτίου 
2000, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση 
με τίτλο «Μια στρατηγική για την εσωτερι-
κή αγορά υπηρεσιών» η οποία αποβλέπει 
ιδίως στο να καταστεί η ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών στο εσωτερικό της Κοινότητας 
εξίσου ευχερής με την ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών στο εσωτερικό ενός κράτους 
μέλους. Μετά την ανακοίνωση της Επιτρο-
πής με τίτλο «Νέες ευρωπαϊκές αγορές ερ-
γασίας, ανοιχτές σε όλους και με πρόσβαση 
από όλους», το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Στοκχόλμης που διεξήχθη στις 23 και 24 
Μαρτίου 2001 ανέθεσε στην Επιτροπή να 
«υποβάλει στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο του 2002 συγκεκριμένες προτάσεις για 
πλέον ομοιόμορφο, διαφανές και ελαστικό 
καθεστώς αναγνώρισης των επαγγελματι-
κών προσόντων».

(3) Η εγγύηση της παρούσας οδηγίας προς 
τα πρόσωπα που έχουν αποκτήσει τα επαγ-
γελματικά προσόντα τους σε ένα κράτος 
μέλος, όσον αφορά την ανάληψη και την 
άσκηση του ίδιου επαγγέλματος σε άλλο 
κράτος μέλος με τα ίδια δικαιώματα που 
έχουν οι υπήκοοί του, δεν θίγει την υποχρέ-
ωση του μετανάστη επαγγελματία να συμ-
μορφώνεται προς οιουσδήποτε μη εισάγο-
ντες διακρίσεις όρους επιβάλλει το άλλο 
κράτος μέλος για την άσκηση του επαγγέλ-
ματος, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι αυ-
τοί είναι αντικειμενικώς αιτιολογημένοι και 
αναλογικοί.

(4) Για να διευκολυνθεί η ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών , ενδείκνυται να προβλεφθούν 
ειδικοί κανόνες ώστε να διευρυνθεί η δυ-
νατότητα άσκησης επαγγελματικών δρα-
στηριοτήτων βάσει του αρχικού επαγγελ-
ματικού τίτλου. Όσον αφορά τις υπηρεσίες 
της κοινωνίας της πληροφορίας, που παρέ-
χονται από απόσταση, θα πρέπει να εφαρ-
μόζονται εξίσου οι διατάξεις της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 8 Ιουνίου 2000, για 
ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική 
αγορά (4).
……………………………………………
……………………………………………

8) Ο πάροχος των υπηρεσιών θα πρέπει να 
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υπόκειται στους πειθαρχικούς κανόνες του 
κράτους μέλους υποδοχής οι οποίοι συνδέ-
ονται άμεσα και συγκεκριμένα με τα επαγ-
γελματικά προσόντα, όπως ο ορισμός του 
επαγγέλματος, το πεδίο δραστηριοτήτων 
που καλύπτει ένα επάγγελμα ή τις οποίες 
το επάγγελμα αυτό ασκεί αποκλειστικά, η 
χρησιμοποίηση των τίτλων και η σοβαρή 
επαγγελματική αμέλεια που συνδέεται άμε-
σα και συγκεκριμένα με την προστασία και 
την ασφάλεια του καταναλωτή.

(9) Ενώ διατηρούνται, ως προς την ελευθε-
ρία εγκατάστασης, οι αρχές και οι εγγυήσεις 
στις οποίες βασίζονται τα διάφορα ισχύο-
ντα συστήματα αναγνώρισης, κρίνεται απα-
ραίτητη, βάσει της υφιστάμενης εμπειρίας, 
η βελτίωση των κανόνων που τα διέπουν. 
Επιπροσθέτως, οι σχετικές οδηγίες έχουν 
επανειλημμένα τροποποιηθεί και θεωρείται 
επιβεβλημένη η αναδιάρθρωση, καθώς και 
ο εξορθολογισμός των διατάξεών τους, με 
την ενοποίηση των ισχυουσών αρχών.
……………………………………………
……………………………………………

(11) Όσον αφορά τα επαγγέλματα που κα-
λύπτονται από το γενικό σύστημα αναγνώ-
ρισης των τίτλων εκπαίδευσης, στο εξής 
αναφερόμενο ως «το γενικό σύστημα», 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρούν το 
δικαίωμα να ορίζουν το ελάχιστο επίπεδο 
απαραίτητων προσόντων ώστε να δια-
σφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών που 
παρέχονται στην επικράτειά τους. Εντού-
τοις, δυνάμει των άρθρων 10, 39 και 43 της 
συνθήκης, δεν επιτρέπεται να επιβάλλουν 
σε υπήκοο κράτους μέλους την απόκτηση 
προσόντων τα οποία
προσδιορίζουν γενικώς μόνον ως προς τα 
διπλώματα που χορηγούνται στο πλαίσιο 
του εθνικού εκπαιδευτικού τους συστή-
ματος, όταν ο ενδιαφερόμενος έχει ήδη 
αποκτήσει όλα ή ορισμένα από τα εν λόγω 
προσόντα σε άλλο κράτος μέλος. Ως εκ τού-
του, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί ότι 
κάθε κράτος μέλος υποδοχής, στο οποίο 
έχει ρυθμιστεί νομοθετικά ένα επάγγελμα, 
οφείλει να λαμβάνει υπόψη τα προσόντα 
που έχουν αποκτηθεί σε άλλο κράτος μέλος 
και να αξιολογεί κατά πόσον τα προσόντα 
αυτά αντιστοιχούν σε εκείνα που το ίδιο 
απαιτεί. Ωστόσο, αυτό το γενικό σύστημα 
αναγνώρισης δεν εμποδίζει ένα κράτος 
μέλος να επιβάλλει σε κάθε πρόσωπο που 
ασκεί ένα επάγγελμα σε αυτό το κράτος μέ-
λος ειδικές απαιτήσεις, ως αποτέλεσμα της 

εφαρμογής επαγγελματικών ρυθμίσεων 
που υπαγορεύονται από το γενικό συμφέ-
ρον. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν κυρίως 
τις ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση του 
επαγγέλματος, τους επαγγελματικούς κα-
νόνες, περιλαμβανομένων των δεοντολο-
γικών, τις ρυθμίσεις σχετικά με τον έλεγχο 
και την ευθύνη. Σε τελική ανάλυση, η πα-
ρούσα οδηγία δεν έχει στόχο να επηρεάσει 
το έννομο συμφέρον των κρατών μελών να 
αποτρέψουν το ενδεχόμενο ορισμένοι πο-
λίτες τους να εκφεύγουν καταχρηστικά της 
εφαρμογής του εθνικού δικαίου που αφορά 
τα επαγγέλματα.

(12) Η παρούσα οδηγία αφορά την αναγνώ-
ριση από τα κράτη μέλη επαγγελματικών 
προσόντων που έχουν αποκτηθεί σε άλλα 
κράτη μέλη. Ωστόσο, δεν αφορά την ανα-
γνώριση από τα κράτη μέλη αποφάσεων 
σχετικά με την αναγνώριση που λαμβάνο-
νται από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία. Συνεπώς, άτομα που δια-
θέτουν επαγγελματικά προσόντα που έχουν 
αναγνωριστεί σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν 
αυτήν την αναγνώριση για να αποκτήσουν 
στο κράτος μέλος καταγωγής τους δικαι-
ώματα διαφορετικά από αυτά που διαθέ-
τουν με βάση τα επαγγελματικά προσόντα 
που απέκτησαν σε εκείνο το κράτος μέλος, 
εκτός εάν αποδεικνύουν ότι έχουν αποκτή-
σει περαιτέρω επαγγελματικά προσόντα 
στο κράτος μέλος υποδοχής.
……………………………………………
……………………………………………

(14) Ο μηχανισμός αναγνώρισης που κα-
θιερώθηκε με τις οδηγίες 89/48/ΕΟΚ και 
92/51/ΕΟΚ παραμένει αμετάβλητος. Κατά 
συνέπεια, ο κάτοχος διπλώματος που πι-
στοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση μετα 
δευτεροβάθμιου κύκλου εκπαίδευσης, δι-
άρκειας τουλάχιστον ενός έτους, πρέπει να 
δικαιούται την πρόσβαση σε νομοθετικώς 
κατοχυρωμένο επάγγελμα σε κράτος μέλος 
στο οποίο η πρόσβαση εξαρτάται από την 
κατοχή διπλώματος που πιστοποιεί την επι-
τυχή ολοκλήρωση ανώτερης ή πανεπιστη-
μιακής εκπαίδευσης διαρκείας τεσσάρων 
ετών, ανεξάρτητα από το επίπεδο στο οποίο 
ανήκει το δίπλωμα που απαιτείται στο κρά-
τος μέλος υποδοχής. Αντιστρόφως, όπου η 
πρόσβαση σε νομοθετικώς κατοχυρωμέ-
νο επάγγελμα εξαρτάται από την επιτυχή 
ολοκλήρωση ανώτερης ή πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης διαρκείας μεγαλύτερης των 

τεσσάρων ετών, η εν λόγω πρόσβαση πρέ-
πει να επιτρέπεται μόνο σε κατόχους διπλώ-
ματος που πιστοποιεί επιτυχή ολοκλήρωση 
ανώτερης ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 
διαρκείας τουλάχιστον τριών ετών.

(15) Ελλείψει εναρμόνισης των ελάχιστων 
προϋποθέσεων εκπαίδευσης για την πρό-
σβαση στα επαγγέλματα που διέπονται από 
το γενικό σύστημα, θα πρέπει να είναι δυ-
νατό να προβλεφθεί για τα κράτη μέλη υπο-
δοχής η δυνατότητα επιβολής αντισταθμι-
στικού μέτρου. Το μέτρο αυτό θα πρέπει να 
είναι αναλογικό και να συνυπολογίζει, ιδίως, 
την επαγγελματική πείρα του αιτούντος. Η 
πείρα αποδεικνύει ότι η απαίτηση δοκιμα-
σίας επάρκειας ή πρακτικής άσκησης προ-
σαρμογής, κατ’ επιλογήν του μετανάστη, 
παρέχει τα απαιτούμενα εχέγγυα ως προς 
το επίπεδο προσόντων του, ώστε οποιαδή-
ποτε παρέκκλιση από την επιλογή αυτή να 
πρέπει να αιτιολογείται, για κάθε περίπτω-
ση, από επιτακτικό λόγο γενικού συμφέρο-
ντος.

Συνάδελφοι,

Από το συνέδριο επιδιώκουμε να βγούν 
χρήσιμα αποτελέσματα για την άσκηση 
του επαγγέλματος σήμερα και την διαχεί-
ριση του από αξιόπιστο Επιστημονικό και 
Συνδικαλιστικό φορέα, παράλληλα θα δι-
αμορφωθεί το περιβάλλον για την είσοδο 
στον κλάδο για τους νέους Συναδέλφους. 
Τα αποτελέσματα θα δώσουν όλες εκείνες 
τις προϋποθέσεις και τους κανόνες, που 
επιβάλλονται από την ΕΕ και την Οδηγία 
2005/36, για την νέα οδηγία η οποία πρό-
κειται να γίνει έως το 2010 για τα επαγγέλ-
ματα τα οποία δεν έχουν κατοχυρωθεί και 
θα πρέπει να ασκούνται σ’ όλη την ΕΕ δίχως 
περιορισμούς.

Επίσης σκοπός μας είναι να αναδείξουμε 
τον ρόλο μας στην Ελληνικά κοινωνία, για 
την προσφορά μας στο κοινωνικό και οικο-
νομικό περιβάλλον, όπως αυτή αποτυπώνε-
ται στην καθημερινότητα κατά την άσκηση 
της.     

Πιστεύουμε πως τα αποτελέσματα του Συ-
νεδρίου  και  ο  κλάδος μας   θα πάρει την 
θέση που πρέπει στην Ελληνική Κοινωνία 
και ο Λογιστής θα είναι ένα πλήρες επάγ-
γελμα κατοχυρωμένο με  Ευρωπαϊκή ταυ-
τότητα και κύρος.    
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