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ΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

   

 Σχετικά µε  διάταξη που αναφέρεται  στην  υποπαράγραφο Η.2. (Τροποποίηση του ν. 

2515/1997 και του π.δ.340/1998)  του υπό  κατάθεση  πολυνοµοσχεδίου του  Υπουργείου  

Οικονοµικών  που προβλέπει  νέα διάκριση των τάξεων των λογιστών φοροτεχνικών  

διαµαρτυρόµαστε  έντονα για την απαξιωτική στάση που έχετε επιδείξει για τον κλάδο των 

Λογιστών – Φοροτεχνικών. 

 
Η αποδιάρθρωση του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού που επιδιώκεται µε τις 

προτεινόµενες ρυθµίσεις καταστρέφει προσπάθειες 50 χρόνων για την ορθή οργάνωση του 

κλάδου θέτοντας  τις απαραίτητες προϋποθέτεις στην κατοχή συγκεκριµένων προσόντων 

και  επαγγελµατικής επάρκειας οριοθετώντας δικαιώµατα και υποχρεώσεις σε όσους το 

ασκούν .  

Η οργάνωση του επαγγέλµατος στηρίχθηκε στην ελευθερία πρόσβασης στο επάγγελµα, 
στην ανεµπόδιστη εξέλιξη µε βάση τα επίπεδα  εκπαίδευσης  της χώρας  µας, την 
επαγγελµατική εµπειρία και στο µη περιορισµό άσκησης του επαγγέλµατος στο σύνολο της 
χώρας. 
 



Κύριε Υπουργέ, 
 
Σας καλούµε έστω και την τελευταία στιγµή να αναλογιστείτε τις αρνητικές επιπτώσεις που θα 
έχει η νοµοθετική ρύθµιση που προτείνεται, αρνητικές επιπτώσεις που αναστατώνουν τις 
οικογένειες των λογιστών φοροτεχνών,  αλλά ταυτόχρονα και τις αρνητικές επιπτώσεις στην 
είσπραξη  των  δηµοσίων εσόδων. 
Σας καλούµε να ανοίξετε οργανωµένο διάλογο τόσο µε την Οµοσπονδία µας όσο µε την 
Κεντρική ∆ιοίκηση του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας ο οποίος  θα οδηγήσει µετά 
από παραγωγική παράθεση θέσεων και απόψεων στις αναγκαίες τροποποιήσεις της  
οργάνωσης  του επαγγέλµατος, µε στόχο την ποιοτική αναβάθµιση του επαγγέλµατος, τη 
µεγιστοποίηση της συµβολής του στον πόλεµο κατά της παραοικονοµίας, της 
φοροδιαφυγής και της φοροκλοπής. 
Έχει καταγραφεί στα δεδοµένα του Υπουργείου Οικονοµικών, η συµβολή των Λογιστών 

Φοροτεχνικών στην αύξηση των δηµοσίων εσόδων για τη φορολογική αναµόρφωση των 

δηλώσεων. Συµβολή που επέφερε 4,5 δις στα ∆ηµόσια Ταµεία. 

ΜΗΝ ΤΙΜΩΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΑΣ. 

 
 
 
 

Για το ∆.Σ. 

Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραµµατέας 

      

Πανίδης  Ι. Αβραάµ                                                  Καµπάνης  Βασίλειος 

 
 


