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Η ΠΟΦΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΟΕΕ…

ΠΛΗΡΩΣΤΕ…ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΕΣΑΕΙ…

ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΝΟΥΝ ΠΛΑΤΕΣ!

Η συζήτηση για την πορεία οικονομικών του ΟΕΕ αναγκάζει κάθε παράταξη να τοποθετηθεί
επί της ουσίας, αναδεικνύοντας τελικά με ποιανού την πλευρά στέκεται!

Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ έχει τοποθετηθεί με τις θέσεις της και έχει αναδείξει τις ευθύνες
τόσο της κυβέρνησης όσο και των παρατάξεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ…ΔΗΚΙΟ-ΠΔΣΟ/ΠΑΣΚΟ.

Από αυτή την σκοπιά η πρόσφατη συνεδρίαση της Κεντρικής Διοίκησης (ΚΔ) που συζήτησε
το θέμα των οικονομικών του ΟΕΕ είναι πραγματικά αποκαλυπτική κυρίως για την ΠΟΦΕ-Ε,
τη συντεχνιακή παράταξη που εκφράζει τα συμφέροντα μεγάλων/μεσαίων λογιστικών
εταιριών. Την παράταξη της ομάδας που ελέγχει τη διοίκηση της συνδικαλιστικής
ομοσπονδία των ελευθεροεπαγγελματιών λογιστών-φοροτεχνών. Υπενθυμίζουμε ότι η
ΠΟΦΕ-Ε συγκρότησε προεδρείο από κοινού με ΔΗΚΙΟ-ΠΔΣΟ/ΠΑΣΚΟ,
μοιράζοντας τα οφίτσια και όλοι μαζί ψηφίζουν του προϋπολογισμούς-οικονομικούς
απολογισμούς του ΟΕΕ.

Θαυμάστε πως τοποθετήθηκε ο εκπρόσωπος της ΠΟΦΕ-Ε στην ΚΔ και
αντιπρόεδρος της.

Στη σύσκεψη των παρατάξεων που προηγήθηκε της συνεδρίασης, ο εκπρόσωπος της
ΠΟΦΕ-Ε αφού υπερασπίστηκε την ανταποδοτικότητα και το νομοθετικό πλαίσιο
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που υποχρεώνει τους λογιστές-φοροτέχνες να πληρώνουν «χαράτσια» του ΟΕΕ για να
ασκήσουν το επάγγελμά τους (δηλαδή να πληρώνουμε για να πάρουμε και κάτι)…φραστικά
εναντιώθηκε με τις αυξήσεις στην υποχρεωτική εισφορά για την αναγκαία επιμόρφωση ενώ
οι ίδιοι στήριξαν τη νομοθετική διάταξη και την εισφορά των 30€ για την αναγκαία
επιμόρφωση.

Και τι πρότειναν οι φωστήρες;;;

Διαβάστε και θαυμάστε…:

-Να αυξηθεί η ετήσια συνδρομή για τα μέλη του ΟΕΕ κατά 33%, να έχουν «δικαίωμα»
να γράφονται και οι απόφοιτοι των ΑΤΕΙ προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα του
ΟΕΕ (βρήκαν τη νέα πελατεία!)…

-Βεβαίωση στην εφορία των οφειλών των μελών του ΟΕΕ από συνδρομές. Μόνο να
μας κατάσχουν τους λογαριασμούς και να μας στείλουν την αστυνομία στα σπίτια μας δεν
είπαν οι αθεόφοβοι …!!!

Θυμίζουμε ότι με εξαίρεση τους λογιστές-φοροτέχνες και ορισμένες άλλες κατηγορίες, η
πλειοψηφία των οικονομολόγων δεν υποχρεώνεται να εγγραφεί στο ΟΕΕ.

-Και οι «εμπνευσμένες» προτάσεις συνεχίστηκαν…Να αυξηθεί η εισφορά για την
έκδοση των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος, αλλά να είναι μεγαλύτερη η εισφορά
για όσους έχουν τελειώσει ΙΕΚ-ΚΕΚ-Δευτεροβάθμια εκπαίδευση…σε σχέση με τους
απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ! Η κουτοπονηριά και ο κοινωνικός αυτοματισμός στο μεγαλείο
τους…

Η ΠΟΦΕ-Ε αποδείχτηκε «βασιλικότερη του βασιλέως» στο χαράτσωμα των
λογιστών-φοροτεχνών! Αλήθεια τι έχουν να πούν στους συναδέλφους τους στις
ενώσεις-μέλη της ΠΟΦΕΕ;
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Ακολούθησε η συνεδρίαση του Προεδρείου της ΚΔ για να καταλήξει σε ομόφωνη πρόταση
προς την ΚΔ. Εκεί ο εκπρόσωπος της ΠΟΦΕ-Ε και αντιπρόεδρος «πιέστηκε» και ψήφισε το
τελικό κείμενο που πρότειναν ΔΗΚΙΟ-ΠΔΣΟ/ΠΑΣΚΟ. Μέσα σε αυτό προβλεπόταν ως λύση
να εξετάσουν το ενδεχόμενο αύξησης της εισφοράς για την αναγκαία επιμόρφωση.

Μετά από όλα αυτά…συνεδρίασε τελικά η ΚΔ, αλλά η κωμωδία δεν σταμάτησε. Ο
εκπρόσωπος της ΠΟΦΕ-Ε και αντιπρόεδρος εμφανίστηκε στη συνεδρίαση μετά από
επικοινωνία με τους επικεφαλής της ΠΟΦΕ-Ε και δήλωσε ότι καταψηφίζει την πρόταση του
προεδρείου (αυτή με την οποία είχε συμφωνήσει λίγη ώρα νωρίτερα) και επανέλαβε τις
προτάσεις της ΠΟΦΕ-Ε!

Το σίγουρο είναι ότι η συγκεκριμένη παράταξη, η ΠΟΦΕ-Ε, εκφράζει συντεχνιακά
συμφέροντα μεγάλων/μεσαίων λογιστικών-φοροτεχνικών εταιριών που
επιδιώκουν να κερδίσουν μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά.
Οι προτάσεις της και η τακτική της στο ΟΕΕ συμβάλλει στην περαιτέρω επιβάρυνση των
οικονομολόγων με νέα «χαράτσια», που για τους άνεργους και την πλειοψηφία των
μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων λογιστών-φοροτεχνών είναι εξοντωτικά.

Σε αυτή την κατεύθυνση ουσιαστικά συγκαλύπτει τις ευθύνες της κυβέρνησης και
επιδιώκει να περάσει αλώβητη η πολιτική που τσακίζει μισθωτούς και
αυτοαπασχολούμενους.
Στην πράξη ταυτίζεται με τις θέσεις
που προωθούν οι συνδικαλιστές και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στο ΟΕΕ.
Συμφωνεί και στηρίζει την «απελευθέρωση των επαγγελμάτων», όλο το απαράδεκτο
νομοθετικό πλαίσιο που αποσυνδέει το πτυχίο από τα επαγγελματικά δικαιώματα και
προωθεί πιστοποιήσεις.
Η λογική που καλλιεργεί η ηγετική ομάδα της ΠΟΦΕΕ είναι μια: αν θες να έχεις
δικαίωμα να εργαστείς πρέπει να πληρώνεις ακριβά!

Για αυτό το λόγο η συγκεκριμένη παράταξη θέλει να μετατρέψει την ΠΟΦΕΕ σε
ΝΠΔΔ…Μόνο που όποιος κοιτάξει το πώς λειτουργεί το ΟΕΕ και τις θέσεις που προωθούν
οι ίδιοι μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει ΝΠΔΔ, δηλαδή ο κρατικός συνδικαλισμός!

Οι μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι οικονομολόγοι, λογιστές-φοροτέχνες έχουν
την ευκαιρία να βγάλουν συμπεράσματα για το ρόλο της ΠΟΦΕ-Ε. Έχουν κάθε λόγο
να την απομονώσουν και να την αποδυναμώσουν!
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