
      
Παράταξη Φοροτεχνικών Εργαζοµένων - Επαγγελµατιών 

(Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.) 
 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

 
Αγαπητοί Συνάδελφοι , οι εκλογές της 15ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 για την ανάδειξη 

των Αντιπροσώπων του Οικονοµικού Επιµελητηρίου και των νέων Τοπικών ∆ιοικήσεων, 
γίνονται σε µια κρίσιµη περίοδο για το µέλλον του Κλάδου µας. 

Η αυξηµένη παρουσία µας στην Σ.τ.Α. θα βοηθήσει στην διατήρηση των δίκαιων 
κεκτηµένων και στην επέκτασή τους σε αυτά που σε αυτές τις εκλογές διεκδικούµε. 

Η Π.Ο.Φ.Ε.-Ε. είναι υπερκοµµατικός συνδυασµός κάτω από την αιγίδα  της 
Συνδικαλιστικής µας Οµοσπονδίας. 

 
Συνάδελφοι -Συναδέλφισες , 
Σαν Οµοσπονδία προσπαθούµε καθηµερινά να βοηθήσουµε τους Συναδέλφους µας 

στο δύσκολο έργο που επιτελούν σήµερα, µαχόµενοι µόνοι τους, έχοντας απέναντι τους 
ένα δηµόσιο το οποίο παραπαίει και κατά συνέπεια είναι τροχοπέδη στο να κάνουµε 
σωστά, υπεύθυνα και έγκαιρα την δουλειά µας. 

Προσπαθούµε µε τα µέσα που διαθέτουµε να είµαστε παρόντες σε όλες τις δράσεις 
των Συναδέλφων. Όµως για να µπορέσουµε να παίξουµε ουσιαστικό ρόλο θα πρέπει να 
συµµετέχουµε ποιο ουσιαστικά, ποιο πλειοψηφικά σε όλα τα όργανα του Ο.Ε.Ε 
αυξάνοντας τον αριθµό των Συναδέλφων που µας εκπροσωπούν σε αυτά. 

 
Συνάδελφοι, 
Στηρίξτε την παράταξη της Π.Ο.Φ.Ε.-Ε. στις εκλογές της 15ης ∆εκεµβρίου, ψηφίστε 

τους Συναδέλφους µας που συµµετέχουν ως υποψήφιοι για να αυξηθεί η παρουσία 
Λογιστών – Φοροτεχνικών στην Σ.τ.Α. και κατ’ επέκταση στην Κ.∆. του Ο.Ε.Ε..  

Εµείς δεν είµαστε µόνο λόγια, όπως κάποιοι διάττοντες αστέρες στο στερέωµα του 
Ο.Ε.Ε. που σας θυµούνται έναν µε τρεις µήνες πριν τις εκλογές. 

� Που ήταν  όταν αγωνιζόµασταν για να µην επιτευχθεί η κατάργηση των τάξεων 
(Νόµος 4152/2013) ; 

� Που ήταν όταν αγωνιζόµασταν για τις ηµεροµηνίες υποβολής των δηλώσεων ; 
� Που ήταν όταν αγωνιζόµασταν για την τελευταία παράταση των δηλώσεων 

31/8/2013 και τον Σεπτέµβρη µας προέκυψε ο κωδικός 049 ; 
� Που ήταν πρόσφατα µε τις ηµεροµηνίες των συγκεντρωτικών τιµολογίων και των 

ισοζυγίων ; 
� Ασχολούνται καθόλου µε την ηµεροµηνία έκδοσης των αποδείξεων µας ;                                                        
 
Συνάδελφοι πουθενά δεν ήταν. Το ξέρουν τόσο οι ίδιοι όσο και όλος ο Κλάδος µας. Οι 

Συνάδελφοι έχουν και µνήµη και κρίση. 
Σίγουρα Συνάδελφοι δεν µπορέσαµε να κάνουµε όλα όσα ήταν στο πρόγραµµα µας  

στις εκλογές του 2010, όµως – ως µειοψηφία - κάναµε πολύ περισσότερα από τους 
άλλους διότι οι άλλοι (χρωµατισµένες ή αδιαφανείς παρατάξεις) δεν έκαναν απολύτως 
τίποτε !!! 



 
Τι καταφέραµε και κάναµε µε λίγα λόγια ; 
1. Ολοκληρώσαµε τον Κώδικα ∆εοντολογίας από την επιτροπή, της οποίας είχαµε και 

την Προεδρία, αλλά η Κ.∆. κατάφερε µόνον να τον πάει µέχρι το συρτάρι του γραφείου του 
Υφυπουργού κ. Μηταράκη.  

2. Ήµασταν απόλυτοι υπέρ του οριστικού ξεκαθαρίσµατος του Μητρώου των 
Λογιστών - Φοροτεχνικών και όχι στα λόγια όπως τόσα χρόνια µας λέγανε. 

3. Ήµασταν αυτοί που στην κυριολεξία «παρατήσαµε τα γραφεία µας» και τρέχαµε 
νυχθηµερόν να περισώσουµε ότι µπορούσαµε από την ισοπέδωση των πτυχίων µας που 
δυστυχώς τελικά επέφερε το, τότε, νοµοσχέδιο για τις τάξεις µας. 

4. Ήµασταν αυτοί που ζητούσαµε να δούµε, επιτέλους, τι ισχύει στην Ευρώπη για 
τους Λογιστές και να µην εµπιστευθούµε αυτούς που µας έλεγαν ότι η Τρόικα είναι αυτή 
που ζητάει να περιορισθούν οι τάξεις. Εµείς είµαστε αυτοί που φέραµε το τι ισχύει στην 
Ευρώπη και το µεταφράσαµε. 

5. Και ενώ η πλειοψηφία της Κ.∆. δεν µπορούσε να αποφασίσει αν πρέπει ή όχι να 
επισκεφτούν την Τρόικα – παίζοντας πολιτικά παιχνίδια – σε βάρος όλων µας εµείς κάναµε 
δύο ραντεβού συνολικής διάρκειας 3,5 ωρών µε εκπρόσωπο του τεχνικού κλιµακίου για να 
θέσουµε τα προβλήµατα του Κλάδου. 

6. Ήµαστε οι λιγότερο υπεύθυνοι για την τραγική καθυστέρηση της Πιστοποίησης και 
τα δικαιώµατα που θα προσδίδει στους κατόχους της. Μιλούσαµε σε ώτα µη ακουόντων 
που όµως είναι η πλειοψηφία στην Κ.∆.. Πλειοψηφία που κάθε τρία χρόνια σας θυµάται. 

7. Είµαστε αυτοί που επιµείναµε και συνεχίζουµε να επιµένουµε έως και σήµερα 
ούτως ώστε ο ελεγχόµενος µε τον ελεγκτή να µην είναι το ίδιο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο.  

8. Μόνον εµείς είµαστε αυτοί που ζητούµε επίµονα να γίνει αυτόνοµο τµήµα Λογιστών 
– Φοροτεχνικών  στο Ο.Ε.Ε. σύµφωνα µε τον ιδρυτικό του νόµο . 

9. Εµείς ζητάµε την αναβάθµιση του Επαγγέλµατος µας όχι µόνο µε τις ευθύνες που 
µας αναλογούν αλλά και µε δικαιώµατα. Αυτό θα γίνει µε την υπογραφή του Κώδικα 
∆εοντολογίας, της ολοκλήρωσης της Πιστοποίησης και της ψηφιακής υπογραφής. 

 
Συνάδελφοι,                                                                                                        
Στις 15/12 είναι η δική σας ευκαιρία να ανατρέψετε δεδοµένα δεκαετιών. Πείτε 

ευγενικά όχι στους υποψηφίους των κοµµατικών παρατάξεων ακόµη και αν είναι 
Συνάδελφοι. 

Η κρίσιµη περίοδος για την Ελληνική Οικονοµία και τον Κλάδο µου επιτρέπουν να 
µην πω «θα ήθελα» αλλά ότι «πρέπει» να ψηφίσετε τους Συναδέλφους που 
συµµετέχουν στο ψηφοδέλτιο της Π.Ο.Φ.Ε.-Ε. δίνοντας στην ανεξάρτητη παράταξή µας 
περισσότερη δύναµη να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα του Κλάδου µας, είτε είναι 
θεσµικά, είτε της καθηµερινότητας.  

Εµείς ήµασταν δίπλα σας, θα ήµαστε και την επόµενη µέρα όπως κάνουµε έως 
σήµερα από το 1994. 

Γιατί για εµάς δεν είναι απλά ένα σύνθηµα που δανεισθήκαµε από άλλη παράταξη 
αλλά ένας στόχος µε περιεχόµενο:  

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ !!!!! 
……………………………………………….και στο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
 
Στις 16/12 συνεχίζουµε ποιο δυνατοί για να ολοκληρώσουµε ΜΑΖΙ σας: 
 

• Την τροποποίηση του Θεσµικού Πλαισίου για την λειτουργία του Ο.Ε.Ε. 

• Την Πιστοποίηση και Αναβάθµιση του Επαγγέλµατός µας 

• Την Υπογραφή του Κώδικα ∆εοντολογίας που µήνες τώρα παραµένει 
ανυπόγραφος στο συρτάρι του Υφυπουργού. 

• Την Άµεση υλοποίηση – ενεργοποίηση της διάταξης για την ψηφιακή 
υπογραφή 



• Την Ολοκλήρωση της Εκκαθάρισης του ΜΗΤΡΩΟΥ των Λογιστών – 
Φοροτεχνικών από το Ο.Ε.Ε. αλλά και του Μητρώου Μελών του Ο.Ε.Ε. 

• Την Ανταποδοτικότητα των Εισφορών των Μελών του Ο.Ε.Ε. 

• Την Κατοχύρωση του Επαγγέλµατος του Οικονοµολόγου Μελετητή 

• Την Αξιοκρατική Αξιολόγηση των Οικονοµολόγων του ∆ηµοσίου και την 
κάλυψη από αυτούς των θέσεων των Προϊσταµένων και των ∆ιευθυντών στις 
Οικονοµικές υπηρεσίες . 

• Την Τελειοποίηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής 

• Την προστασία των Συναδέλφων του Ιδιωτικού Τοµέα  αλλά και των 
Επαγγελµατιών Συναδέλφων  µας µέσω του καθορισµού των δικαιωµάτων και 
των υποχρεώσεων έναντι των εντολέων µας. 

• Την δηµιουργία  τµηµάτων µέσα στο Ο.Ε.Ε. ανά ειδικότητα 
Επαγγέλµατος (πχ  Λογιστικό & Φοροτεχνικό, Οικονοµολόγου του ∆ηµοσίου, 
Μελετητή, Εκπαιδευτή, Τραπεζικού κοκ) ώστε τα Μέλη να µεθοδεύσουν την 
επίλυση των προβληµάτων και την προώθηση των αιτηµάτων τους ανά τµήµα .  

• Την δωρεάν δια βίου µάθηση από το Ο.Ε.Ε. προς τα Μέλη του και τους 
κατόχους επαγγελµατικών αδειών που χορηγεί και εποπτεύει το ίδιο. 

 
Ο Γενικός Εκπρόσωπος της Παράταξης 

Πανίδης Αβραάµ 

 


