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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ!

ΟΧΙ ΝΕΑ ΒΑΡΗ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ

ΑΡΚΕΤΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΕΕ

Με αφορμή την δύσκολη κατάσταση στα οικονομικά του ΟΕΕ, το προεδρείο της ΚΔ-δηλαδή
ΔΗΚΙΟ, ΠΔΣΟ, ΠΟΦΕΕ-πήρε την πρωτοβουλία να συγκαλέσει σύσκεψη παρατάξεων,
ανοίγοντας σοβαρά ζητήματα και καλώντας την ΚΔ να αποφασίσει. Στην ουσία
προτείνουν να φορτώσουν νέα βάρη στις πλάτες των λογιστών-φοροτεχνών,
γενικότερα στους μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους οικονομολόγους.

Κατ΄αρχήν πρότειναν να ζητήσουν από την κυβέρνηση κάλυψη από τον κρατικό
προϋπολογισμό των εξόδων του ΟΕΕ, τουλάχιστον της μισθοδοσίας των υπαλλήλων. Όμως,
επειδή ισχυρίζονται ότι αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να υλοποιηθεί, εξέφρασαν στο
«τραπέζι» μια σειρά απαράδεκτες προτάσεις:

-Αύξηση της εισφοράς για την ετήσια αναγκαία «επιμόρφωση» των λογιστών-φοροτεχνών
(υποχρεωτική για να ανανεωθεί η άδεια άσκησης επαγγέλματος) κατά 66%. Η απόφαση
μπορεί να παρθεί από ΚΔ ή ΣτΑ.

1/5

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ Ο.Ε.Ε.
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Δευτέρα, 02 Απρίλιος 2018 18:03 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 04 Απρίλιος 2018 11:44

-Αύξηση της εισφοράς για την έκδοση άδειας Β΄και Α΄τάξης λογιστή-φοροτέχνη κατά
100-150%. Απαιτείται υπουργική απόφαση.

-Αύξηση του ετήσιου ποσού για την ανανέωση των αδειών κατά 33% (απαιτείται υπουργική
απόφαση).

-Αύξηση της ετήσιας συνδρομής στο ΟΕΕ κατά 13% (απαιτείται υπουργική απόφαση).

Επιπλέον πρότειναν ετήσια εισφορά σε ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ λογιστικών-φοροτεχνικών εταιριών
(απαιτείται υπουργική απόφαση), χωρίς ακόμα να προσδιορίζουν αν θα συμπεριληφθούν
όλες οι μορφές εταιριών ή μόνο οι ΑΕ-ΕΠΕ και αν θα συνυπολογίζεται ο ετήσιος τζίρος.

Μόνο η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ (ΔΠΚ-Ο) εκδήλωσε ξεκάθαρα την αντίθεση της (με
εξαίρεση την κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό και την επιβολή εισφοράς σε
ΑΕ κλπ). Οι υπόλοιπες παρατάξεις (ΔΗΚΙΟ-ΠΔΣΟ-ΠΟΦΕΕ-ΑΚΙΟΕ-ΣΥΝΑΡΟ), στον
έναν ή τον άλλο βαθμό, συμμερίζονται αυτές τις προτάσεις και τις συζητούν!

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΜΑΝΕΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ!

Οι προτάσεις αυτές δεν αφορούν στενά την πορεία του ΟΕΕ, αλλά τη ζωή και την
επαγγελματική προοπτική δεκάδων χιλιάδων ανέργων, μισθωτών και
αυτοαπασχολούμενων λογιστών-φοροτεχνών, γενικότερα οικονομολόγων. Στην
πράξη ετοιμάζονται να φορτώσουν νέα βάρη στις πλάτες των μόνιμων «υποζυγίων» του
ΟΕΕ…που δεν τους φτάνει η δυσβάσταχτη φορομπηξία του αστικού κράτους, οι υπέρογκες
ασφαλιστικές εισφορές, η μείωση μισθών και εισοδημάτων ή η ανεργία και η εργοδοτική
τρομοκρατία, τώρα για να μπορούν να εργαστούν, θα αναγκαστούν να πληρώνουν
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υπέρογκες αυξήσεις στα «χαράτσια» του ΟΕΕ που προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο!

Η εφαρμογή τέτοιων προτάσεων ανοίγει το δρόμο για να μετατραπεί το ΟΕΕ σε
κλειστό επαγγελματικό club μεγάλων λογιστικών εταιριών και όσων θα έχουν να
πληρώνουν! Αντικειμενικά βάζει μεγαλύτερα εμπόδια στη μεγάλη μάζα των
μισθωτών-αυτοαπασχολούμενων οικονομολόγων. Ενισχύει τις τάσεις
συγκέντρωσης της αγοράς στις λογιστικές-φοροτεχικές υπηρεσίες.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΥΘΥΝΗ!

Τα προβλήματα που προκύπτουν στα οικονομικά του ΟΕΕ είναι πρώτα και κύρια
αποτέλεσμα της πολιτικής των κυβερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, στα πλαίσια της
δημοσιονομικής προσαρμογής και της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων. Αφού έκοψαν
την κρατική χρηματοδότηση προς την ΟΕΕ, μεταβιβάσαν το βάρος των εσόδων πρώτα και
κύρια στους λογιστές-φοροτέχνες, προτάσσοντας την αντίληψη της ανταποδοτικότητας.
Έτσι λοιπόν αντανακλούνται και στη λειτουργία του ΟΕΕ οι αναδιαρθρώσεις στην
κρατική διοίκηση για να εξασφαλιστούν πόροι και στήριξη στους μονοπωλιακούς
ομίλους. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διατηρεί ακέραια αυτή την κατάσταση, ενώ
επέβαλε πριν ένα χρόνο και δημοσιονομικό κόφτη στο ΟΕΕ, διατηρώντας το
«χαράτσωμα» των λογιστών-φοροτεχών.

ΔΗΚΙΟ-ΠΔΣΟ/ΠΑΣΚΟ-ΠΟΦΕΕ, ως κύριοι εκφραστές της πολιτικής των κυβερνήσεων
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ
, όχι μόνο συμφώνησαν και εφάρμοσαν την
περικοπή της κρατικής χρηματοδότησης στο ΟΕΕ, αλλά πρωτοστάτησαν για να
προχωρήσει,
επιχειρηματολογώντας για την
ενίσχυση της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών του ΟΕΕ και αντιδρώντας σε κάθε αίτημα
για ενίσχυση του ΟΕΕ από τον κρατικό προϋπολογισμό!
Η ΣΥΝΑΡΟ (παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ),
όχι μόνο δεν αντιδρούσε σε αυτή την κατάσταση, αλλά σήμερα δίπλα στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κρατάει στάση Πόντιου Πιλάτου, χωρίς να διαφωνεί και με τις προτάσεις της
πλειοψηφίας!
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Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ καλεί μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους οικονομολόγους
όλων των κλάδων να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Να μην περάσουν οι
προτάσεις σφαγής και χαρατσώματος. Να εγκαταλείψουν τόσο τις παρατάξεις
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, όσο και τις συντεχνιακές ΠΟΦΕΕ-ΑΚΙΟΕ που τους σκάβουν το
λάκκο! Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε πρόταση πρέπει να συζητηθεί στη ΣτΑ.

Διαφωνούμε με τον προσανατολισμό των δαπανών του προϋπολογισμού.
Αξιοποιούνται για να παίζει το ΟΕΕ το ρόλο στήριξης της πολιτικής του αστικού κράτους
που υπηρετεί τα μονοπώλια. Δράσεις που στηρίζουν τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις σε
όλους τους τομείς, που προωθούν την ενσωμάτωση των εργαζόμενων και
αυτοαπασχολούμενων οικονομολόγων στην εφαρμογή όλων αντεργατικών-αντιλαϊκών
μέτρων.

Απαιτούμε την αποκλειστική χρηματοδότηση του ΟΕΕ από τον κρατικό
προϋπολογισμό προκειμένου να χρηματοδοτούνται όλες οι ανάγκες λειτουργίας
του(πρώτα και κύρια η μισθοδοσία και τα συνταξιοδοτικά όλων των υπάλληλων του ΟΕΕ),
να εξασφαλιστεί το απαραίτητο προσωπικό με μόνιμη και σταθερή εργασία και να
υποστηρίζεται η διοργάνωση δωρεάν επιμορφωτικών-ενημερωτικών σεμιναρίων για όλους
τους οικονομολόγους, λογιστές-φοροτέχνες.

Απαιτούμε και επιμένουμε να καταργηθεί η εισφορά για την υποχρεωτική
επιμόρφωση λογιστών-φοροτεχνών, την έκδοση και ανανέωση αδειών ασκήσεως
επαγγέλματος λογιστή-φοροτέχνη-μελετητή, την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση. Οι
όποιες παροχές πρέπει να δίνονται δωρεάν, ειδικά όταν αφορούν την άσκηση
επαγγέλματος και ανεξάρτητα από την καταβολή της συνδρομής στο ΟΕΕ.
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Προτείνουμε να μειωθεί κατά 1/3 το ύψος της συνδρομής για όλα τα μέλη του Ο.Ε.Ε.
που είναι μισθωτοί, άνεργοι και αυτοαπασχολούμενοι. Επιβολή κατώτατης ετήσιας
εισφοράς σε λογιστικές-φοροτεχικές ΑΕ,ΕΠΕ κλπ, με προοδευτική κλιμακωτή
αύξηση με κριτήριο τον ετήσιο τζίρο και τα κέρδη τους. Τα σεμινάρια να είναι
δωρεάν και να απευθύνονται σε όλους τους οικονομολόγους ανεξάρτητα από το αν
είναι μέλη ή όχι του ΟΕΕ.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση να υπογράψει τις απαραίτητες ΚΥΑ για την
υλοποίηση όλων των παραπάνω.

Καλούμε την Κ.Δ. να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να
μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου με πλήρη εργασιακά και μισθολογικά
δικαιώματα για όλους τους υπαλλήλους που απασχολούνται στην Κεντρική
Υπηρεσία του ΟΕΕ καθώς και στα τοπικά παραρτήματα και δεν έχουν μόνιμη
σύμβαση εργασίας.

5/5

