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Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σε συνεργασία με το 
«Φοροτεχνικό Ινστιτούτο της – ΙΝ-
ΦΟΡΟ» διοργάνωσε με μεγάλη 

επιτυχία το 2ο Συνέδριο Λογιστών - Φο-
ροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών με 
θέμα: «Ο Λογιστής – Φοροτεχνικός και η 
Ευρωπαϊκή πραγματικότητα», στην πόλη 
της Δράμας στις 5,6 και 7 Δεκεμβρίου 
2008. 
Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ως προτε-
ραιότητα επτά σημεία στην διαβούλευση 
και επεξεργασία μεταξύ μας,  θεωρούμε 
βέβαιη την  συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας ούτως ώστε να υπάρχει μια κοινή 
γραμμή απόψεων στην κατάθεση της πρότασης για την υπό σύσταση οδηγία.          

Ειδικότερα:
1. Ορισμός του επαγγέλματος: Η 
κατοχύρωση του διακριτού τίτλου του 
επαγγέλματος στην Ελλάδα  είναι «Φορο-
τεχνικός – Λογιστής». 
2    Τίτλοι σπουδών και σχολές που αναγνω-
ρίζονται στην ΕΕ. 
3.   Ελάχιστα προσόντα. Αυτά πρέπει να κα-
θορισθούν μέσα από μια διαβούλευση σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
4.    Διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών. Η 
ποιότητα πιστεύουμε ότι διασφαλίζεται 
από το γνωστικό υπόβαθρο του κάθε συ-
ναδέλφου και σε σχέση με τους τίτλους 

σπουδών που έχει αποκτήσει ή την εμπειρία ετών κατά την άσκηση του επαγγέλματος. 
5.   Κώδικας δεοντολογίας. H έρευνα ανέδειξε σε πολύ μεγάλο ποσοστό την ύπαρξη ενός κώδι-
κα δεοντολογίας δομημένο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και με πλήρη εφαρμογή από εθνικό νόμο. 
6. Ασφαλιστική κάλυψη της άσκησης της δραστηριότητας. 

«Ο Λογιστής – Φοροτεχνικός και η 
Ευρωπαϊκή πραγματικότητα»

Δράσεις Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

-  2ο Συνέδριο Λογιστών - 

   Φοροτεχνικών Ελευθέρων 

   Επαγγελματιών στην πόλη της

   Δράμας στις 5,6  και 7 

  Δεκεμβρίου 2008. 

- Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

 Επιτροπή ίδρυσης 

    Φοροτεχνικού  - Λογιστικού

     Επιμελητηρίου.

- Αποτελέσματα έρευνας για 

   την ΠΟΦΕΕ από την TNS ICAP 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

Όσοι Συνάδελφοι επιθυμούν μπορούν να 

συμμετέχουν στην επόμενη συνεδρίαση 

αλλά και να στείλουν και προτάσεις στα 

γραφεία της Ομοσπονδία μας, υπ’  όψιν 

της κ. Καραμητσου Χαρα

http://www.bmsoftware.gr
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Όλοι γνωρίζουμε τους κινδύνους που διατρέχουμε κατά την άσκηση της δραστηριότητας μας, 
απέναντι στο δημόσιο συμφέρον και τους νόμους. 
7. Πιστοποίηση. Ο όρος πιστοποίηση στην πράξη του είναι ένα μεγάλο εργαλείο τόσο για την 
ευρωπαϊκή συνομοσπονδία όσο για τις εθνικές ομοσπονδίες. 
 
Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε., ως η μόνη εκπρόσωπος του 
Κλάδου μας στην Ελλάδα, αποδεχόμενη 
το μερίδιο της ευθύνης που της αναλογεί 
και υπηρετώντας τον ρόλο της ως αξιόπι-
στος Συνδικαλιστικός και Επαγγελματικός 
Φορέας και μόνος εκπρόσωπος των Ελλή-
νων Συναδέλφων στην Ευρωπαϊκή Συνο-
μοσπονδία, προχώρησε στην διοργάνωση 
αυτού του Συνεδρίου σε μια προσπάθεια, 
αφ’ ενός να δώσει την δυνατότητα σε 
όλους τους Συνέδρους να πληροφορη-
θούν με την βοήθεια των εισηγητών - Ελ-
λήνων και ξένων – το ισχύον νομοθετικό 
πλαίσιο άσκησης του Επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και 
αφ’ ετέρου να διαβουλευτούν καίρια συμπεράσματα μέσα από την ανταλλαγή προτάσεων τα 
οποία θα συμπεριληφθούν στην έκθεση που πρέπει να καταθέσει η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στην Ευρωπαϊκή 
Συνομοσπονδία (C.F.E.) με στόχο να συμβάλουμε ενεργά ώστε να αμβλυνθούν τα προβλήματα 
και να διαμορφωθούν 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 φραγμούς που δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε να επιβάλλει τόσο το Οικονομικό Επιμελητήριο 
(Ο.Ε.Ε.) όσο και το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠ.ΟΙ.Κ.Ο.) . 
Φιλοδοξούμε αυτό το Συνέδριο να αποτελέσει «σταθμό» για το μέλλον του Επαγγέλματός 
μας  αναδεικνύοντας τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίζει ένας αξιόπιστος Συνδικαλιστικός 
Επαγγελματικός Φορέας που μπορεί και πρέπει να ενώνει την αναγκαία Επιστημονική και Συν-
δικαλιστική Ευθύνη, καθώς τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν θα διαμορφώσουν την πρό-
ταση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για τις βάσεις, τις προϋποθέσεις και τους κανόνες, που θα ισχύουν εντός 
της Ε.Ε. και διαμορφώθηκαν από την Οδηγία 2005/36 αλλά θα αναμορφωθούν με νέα Οδηγία 
η οποία πρόκειται να γίνει έως το 2010, συμπεριλαμβάνοντας και όσα επαγγέλματα αποφα-

σισθεί ότι απαιτείται να ισχύουν ενιαίοι 
κανόνες άσκησης σε όλη την Ε.Ε. με άρση 
των τυχών περιορισμών που υπάρχουν σε 
διάφορα Κράτη – Μέλη.

Τέλος στο Συνέδριο αναδείχθηκε  η σημα-
σία του ρόλου των Φοροτεχνικών - Λογι-
στών στην Ελληνική Κοινωνία και Οικονο-
μία και η συνολική προσφοράς μας όπως 
αυτά αποτυπώνονται στην καθημερινή 
άσκηση του λειτουργήματος του. 

«Ο Λογιστής – Φοροτεχνικός και η 
Ευρωπαϊκή πραγματικότητα»

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


λογιστική | φορολογική ενημέρωση • Αριθμός Φύλλου 063• 26 Ιανουαρίου 2009 • σελίδα 3 •  

Δράσεις Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Αθήνα : 25-01-2009
Αρ.Πρωτ. Επιτροπής : 01

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

την ομόφωνη απόφαση των Συνέδρων του Β’ Πανελλήνιου Συνεδρίου Φοροτεχνικών – Λογι-
στών που πραγματοποιήθηκε στην Δράμα,  τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποί-
ησε από την 24η έως την 29η Σεπτεμβρίου 2008 με την εταιρία δημοσκοπήσεων ICAP και  την 
απαίτηση όλων των Ενώσεων - Μελών της συνέστησε Επιτροπή ίδρυσης Φοροτεχνικού - Λογι-

στικού Επιμελητηρίου.

Mέλη της Επιτροπής είναι:
Πανίδης Αβραάμ - Πρόεδρος του Δ.Σ., Καμπάνης Βασίλειος - Α’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.. Δεληγι-

άννης Αθανάσιος – Έφορος Δημοσίων Σχέσεων, Κλάγκου Γιώτα – Αναπλ. Γεν. Γραμματέα,  Κορο-
μηλάς Γεώργιος, Ζήσογλου Παναγιώτης και Κολιόπουλος Αντώνιος Μέλη του Δ.Σ.

Η Επιτροπή πραγματοποίησε την πρώτη της συνεδρίαση στις 12 Ιανουαρίου 2009 και έλαβε τις 
εξής αποφάσεις:

·         Όρισε ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Βασίλειο Καμπάνη και Γραμματέα της τον κ. Αθανάσιο 
Δεληγιάννη

·         Καθόρισε χρονοδιάγραμμα εργασιών και συνεδριάσεων έως την 30η Ιουνίου 2009 την 
οποία και προσδιόρισε σαν τελική ημερομηνία παράδοσης του Καταστατικού για την ίδρυση 

του Φοροτεχνικού Επιμελητηρίου μαζί με τις εισηγητικές εκθέσεις 
·         Όρισε την επόμενη συνεδρίαση της στις 09 Φεβρουαρίου 2009 με θέμα: «Εισηγητική έκθε-

ση ίδρυσης Φοροτεχνικού Επιμελητηρίου».

Με εκτίμηση
Για την Επιτροπή

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ



Δεδομένα:

• Ποσοτική έρευνα σε μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.).
• Τηλεφωνικές συνεντεύξεις C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interviewing) με τη βοήθεια δομημένου ερωτη-
ματολογίου.
• Δείγμα αντιπροσωπευτικό της λίστας μελών που παρασχέθηκε από την Π.Ο.Φ.Ε.Ε..
• Περίοδος διεξαγωγής: 24-09-08 έως 29-09-08

Προφίλ των Μελών

- Τα Μέλη της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στην πλειονότητά τους, 69% δηλώνουν το επάγγελμα 
του Λογιστή – Φοροτεχνικού και περίπου 27% δηλώνουν απλώς Λογιστές.

* Ωστόσο, όσον αφορά στις υπηρεσίες που παρέχουν, 9 στους 10 αναφέρουν 
Λογιστικές & Φοροτεχνικές υπηρεσίες και μόνο 1 στους 10 αναφέρουν Λογιστι-
κές αλλά όχι Φοροτεχνικές.

- Όσον αφορά στο αντικείμενο σπουδών τους, περίπου 9 στους 10 (89%) έχουν 
τελειώσει κάποια σχολή σχετική με το οικονομικό αντικείμενο.

* Περίπου 4 στα 10 μέλη (38%) δηλώνουν επίπεδο σπουδών Α.Ε.Ι., 3 στα 10 Τ.Ε.Ι. 
και οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι έχουν τελειώσει κάποιο Ι.Ε.Κ., ιδιωτικό κολέγιο ή 
απλώς Λύκειο.

Ποιότητα υπηρεσιών

Τα Μέλη της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στην πλειοψηφία τους πιστεύουν ότι ο κλάδος 
προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες αλλά μόνο 16% θεωρούν την 
ποιότητα πολύ υψηλή (60% αρκετά υψηλή & 22% χαμηλή)

- Όσοι χαρακτηρίζουν τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας το αποδίδουν 
στη συνεχή ενημέρωση, στην παροχή επιπλέον υπηρεσιών και συμβου-
λών εκτός των λογιστικών και στην άριστη κατοχή του αντικειμένου

- Όσοι χαρακτηρίζουν τις υπηρεσίες χαμηλής απόδοσης το αποδίδουν 
κατά κύριο λόγο στην έλλειψη εκπαιδευτικού υποβάθρου σε άτομα του 
χώρου τους.
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Αποτελέσματα έρευνας για την ΠΟΦΕΕ (Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών) 

που διεξήχθη από την TNS ICAP
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Ταυτότητα της έρευνας
Ειδικές ερωτήσεις επαγγέλματος

Περίπου 9 στα 10 μέλη θεωρούν ότι το γεγονός ότι δεν εφαρμόζονται τα νομοθετήματα σχετικά με τους κανόνες 
άσκησης επαγγέλματος αλλά και η ανυπαρξία επίσημου τιμοκαταλόγου (89% & 87% αντίστοιχα) αποτελούν σημαντι-
κά προβλήματα του κλάδου σήμερα.

* Σχετικά με τους τίτλους σπουδών για την άσκηση του επαγγέλματος, οι γνώμες διχάζονται (55% το θεωρούν σημα-
ντικό πρόβλημα, ενώ 45% δεν το θεωρούν σημαντικό πρόβλημα).
Η εφαρμογή όσων προβλέπονται από τα νομοθετήματα σχετικά με τους κανόνες άσκησης επαγγέλματος αλλά και οι 
τίτλοι σπουδών για την άσκηση του επαγγέλματος θεωρούνται από το σύνολο σχεδόν των μελών αναγκαία (93% & 
90% αντίστοιχα).

Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Περίπου οι μισοί από τα μέλη της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (51%) έχουν ακούσει για την οδη-
γία 2005/36 της Ε.Ε. σχετικά με την αναγνώριση τίτλων & πτυχίων του κλά-
δου.

   * Πιο ενημερωμένοι εμφανίζονται οι Λογιστές – Φοροτεχνι-
κοί έναντι των Λογιστών καθώς επίσης     και οι από-
φοιτοι Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. έναντι των άλλων σχολών.

- Μεταξύ όσων γνωρίζουν την οδηγία, περίπου 58% θεωρούν ότι είναι προς 
όφελός τους.

                 * Το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ των αποφοίτων Α.Ε.Ι.  & Τ.Ε.Ι. 
είναι 50% και ανέρχεται σε 80% μεταξύ                των  αποφοίτων άλλων σχο-
λών.

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

- Οριακά περισσότεροι από τους μισούς ερωτώμενους -53%- γνωρίζουν ότι το Ο.Ε.Ε. ρυθμίζει και διασφαλίζει τους 
νόμους του κλάδου.

- Μεταξύ όσων γνωρίζουν μόνο 3 στους 10 περίπου πιστεύουν ότι το Ο.Ε.Ε. διασφαλίζει τα συμφέροντά τους.

  * Πιο αυστηροί στην κριτική τους εμφανίζονται οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί, οι απόφοιτοι Α.Ε.Ι & Τ.Ε.Ι. 
          και αυτοί που έχουν πάνω από 15 χρόνια εμπειρία

Αποτελέσματα έρευνας για την ΠΟΦΕΕ (Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών) 

που διεξήχθη από την TNS ICAP



Επιστημονικός φορέας

Η μεγάλη πλειοψηφία των μελών 92% επιθυμούν τη δημιουργία επιστημονικού φορέα που να αφορά αποκλειστικά 
στον κλάδο τους.
Μεταξύ αυτών, 69% θεωρούν ότι ο φορέας πρέπει να είναι το Φοροτεχνικό Επιμελητήριο έναντι 15% που λένε το 
Ινστιτούτο Φοροτεχνικών

Επιχειρήσεις που προστατεύονται

Σε γενικές γραμμές τα μέλη της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.  θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις με μεγαλύτερο τζίρο είναι εκείνες που προστα-
τεύονται περισσότερο από κακές φοροτεχνικές υπηρεσίες έναντι επιχειρήσεων με μικρό τζίρο και ιδιωτών

Ρόλος επαγγέλματος

• Η επαγγελματική συμπεριφορά & η νομοθετική ρύθμιση θεωρούνται από το σύνολο σχεδόν των μελών (96% & 
90% αντίστοιχα) αναγκαίο να προστατευθούν μέσω ρύθμισης παραμέτρων.

• Η εφαρμογή ευρωπαϊκού δικαίου αναφέρεται σε μικρότερη έκταση (από το 76% των μελών).

Πρώτη προτεραιότητα του κλάδου σήμερα θα έπρεπε να είναι:

• η ορθή απόδοση φορολογικής δικαιοσύνης σύμφωνα με το 44% των μελών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και

• η ορθή τήρηση των φορολογικών νόμων σύμφωνα με το 25% των μελών.

Σύνοψη

Εν τέλει τα Μέλη της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ζητούν...

 Εφαρμογή των νομοθετημάτων και κανόνων που διέπουν τον κλάδο 
αλλά και τίτλους σπουδών για άσκηση επαγγέλματος (93% & 90% αντί-
στοιχα)

 δημιουργία επιστημονικού φορέα που να αφορά αποκλειστικά στον 
κλάδο τους (92%) και συγκεκριμένα Φοροτεχνικού Επιμελητηρίου 
(69%)

 ύπαρξη κώδικα δεοντολογίας (95%)

 προστασία των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω τήρησης κανόνων δε-
οντολογίας & νομοθετικής ρύθμισης (96% & 90% αντίστοιχα)

 ορθή απόδοση φορολογικής δικαιοσύνης ως πρώτη προτεραιότητα 
του κλάδου σήμερα (44%)
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