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   Προς τους  Υπουργούς: 

   α) Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

   β) Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Γιάννη Βρούτση 

   γ) Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη 

 

  Θέμα: «Ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων του κλάδου των 

Λογιστών – Φοροτεχνικών. » 

 

    Aπό την έναρξη της υγειονομικής κρίσης στη Χώρα μας  η Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών κατέγραψε τα πολυάριθμα προβλήματα τόσο σχετικά 

με τις εσφαλμένες οδηγίες και εφαρμοστικές εγκυκλίους των μέτρων, όσο και τις πολλαπλές 

δυσλειτουργίες στις κατά περίπτωση πλατφόρμες,  που κλήθηκε ο συγκεκριμένος  κλάδος να 

εφαρμόσει  μέσω τεραστίων δυσκολιών, διότι πολλές από τις εγκυκλίους ήταν ασαφείς και σε 

πολλές περιπτώσεις έβγαιναν νέες που αντικαθιστούσαν τις προηγούμενες,  συγχρόνως με το 
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ταυτόχρονο άνοιγμα πολλών πλατφορμών για την υποβολή των δηλώσεων, για τις οποίες δεν είχε 

εκδοθεί καμιά οδηγία από τα αρμόδια  Υπουργεία. 

    Παρά  τις   εσφαλμένες εγκυκλίους, τις  δυσλειτουργίες στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές 

πλατφόρμες, τις ασαφείς οδηγίες, τα αδιευκρίνιστα  και τα δυσερμήνευτα σημεία, το μη 

επεξηγηματικό περιεχόμενο των οδηγιών και των εγκυκλίων,  τα αρμόδια Υπουργεία 

(‘’Οικονομικών’’, ‘’Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων’’ και  ‘’Ανάπτυξης & Επενδύσεων’’) αλλά και 

η ΑΑΔΕ  αγνόησαν παντελώς όλα τα ερωτήματα και τα αιτήματα του συγκεκριμένου κλάδου 

επαγγελματιών,  αναγκάζοντάς τους να  αναζητούν με ίδια μέσα τις σωστές  λύσεις και τις σαφείς  

απαντήσεις,  προσπαθώντας να ερμηνεύσουν  ποια ακριβώς είναι η βούληση του Νομοθέτη και 

της Διοίκησης. 

   Τις τελευταίες μάλιστα ημέρες, ο κλάδος  δέχεται νέο κύμα δηλωτικών υποχρεώσεων- οι οποίες 

κινούνται μεν στα μέτρα προστασίας της οικονομίας, είναι δε εξωπραγματικές και ανθρωπίνως 

αδύνατον να διεκπεραιωθούν- καθώς ορίζονται ασφυκτικές προθεσμίες, οδηγώντας ουσιαστικά 

όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες του κλάδου σε εύλογη και αυτονόητη απόγνωση.   

   Επιπλέον, επιδεινώνεται η θέση του Λογιστή-Φοροτεχνικού,  εάν λάβει κανείς υπόψη ότι 

προετοιμάζει ταυτόχρονα τις φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων μέσα σε 

ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, παράλληλα με τις ατελείωτες “πλατφόρμες”, καλούμενος  να 

αντιμετωπίσει και την προβληματική λειτουργία του ‘’TaxisNet’’, με καθημερινά και σοβαρά 

προβλήματα λειτουργικότητας κατά  τον τελευταίο μήνα. 

        Επιπροσθέτως, κατά την εποχή μάλιστα όπου το μεγαλύτερο μέρος του Δημοσίου 

υπολειτουργούσε με προσωπικό ασφαλείας λόγω της πανδημίας- γεγονός το οποίο παραμένει και 

συνεχίζει  να δυσκολεύει τις καθημερινές εργασίες τους ακόμη και σήμερα, οι πολίτες  

προσφεύγουν στους Λογιστές-Φοροτεχνικούς, για να διεκπεραιώσουν κάθε είδους συναλλαγή με 

το δημόσιο, ακόμη και αν δεν αφορούν καθαρά σε φορολογικές και εργασιακές υποχρεώσεις. 

Καταλόγιζαν δε σε αυτόν τον κλάδο κρατικές ευθύνες, όταν διαπίστωναν έκπληκτοι πως  

αποκλείονταν από τα μέτρα στήριξης, ευθύνες οι οποίες ουδόλως τους αναλογούσαν.  

 

    

 



      Όλα τα προαναφερθέντα έχουν οδηγήσει στη δικαιολογημένη νόμιμη αντίδραση όλων  των 

Λογιστών-Φοροτεχνικών, που, σημειωτέον, αντιμετώπιζαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν κατά 

το τρέχον χρονικό διάστημα επιπλέον ιδιαίτερα  μεγάλη πίεση λόγω των έκτακτων, πρωτόγνωρων 

συνθηκών, καλούμενοι να  αποπερατώσουν ταχύτατα- προς ευρεία εξυπηρέτηση του Κράτους και 

των πολιτών, αψηφώντας τους κινδύνους  για την υγεία τους κατά  τη μακρά παραμονή τους 

στα γραφεία- όλες τις δηλωτικές εργασίες για τους επιχειρηματίες  και  για τους εργαζόμενους, 

μέσα από  καθημερινή εργασία ατελείωτων ωρών, με προθεσμίες  μέσα σε αργίες και 

Σαββατοκύριακα, υπό την απειλή προστίμων.  

   Η Κυβέρνηση οφείλει λοιπόν εν προκειμένω, σε συνεργασία με όλους τους  θεσμικούς φορείς, 

να δείξει πλήρη κατανόηση στη δεινή  θέση όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή και ο συγκεκριμένος 

κλάδος επαγγελματιών, αναταποκρινόμενη με υπευθυνότητα,  σαφήνεια και  σεβασμό  στο 

αίτημα για διάλογο και  θεσμική επικοινωνία προς επίτευξη  της αρμονικής λειτουργίας του  σε 

λογικά πλαίσια,  καθώς  και  της επιβίωσής του. 

 

  Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί; 

1. Ποια μέτρα θα λάβουν ώστε να εκδίδονται έγκαιρα και χωρίς ασάφειες και κενά οι 

Υπουργικές και λοιπές αποφάσεις  και εγκύκλιοι, αποφεύγοντας τις διαφορετικές, κάθε 

φορά, ερμηνείες; 

2. Θα δοθούν ρεαλιστικές προθεσμίες υποχρεώσεων, με αποκλεισμό των μη-εργασίμων 

ημερών και ωρών,  για την υποβολή τους σε ηλεκτρονικά  συστήματα, που θα λειτουργούν 

απρόσκοπτα, όλες τις ώρες και τις ημέρες; 

3. Θα καταργήσουν τις  νέες πλατφόρμες για υποβολές όμοιων στοιχείων, που μπορούν να 

αντληθούν αυτοματοποιημένα και να αποσταλούν μεταξύ των Υπουργείων; 

4. Προτίθενται να εξασφαλίσουν την προστασία του κλάδου δημιουργώντας τις 

προϋποθέσεις για ανθρώπινες συνθήκες και ωράρια εργασίας,  εξασφάλιση του 

θεμελιώδους δικαιώματος στην υγεία,  χωρίς ασφυκτικά δεσμευτικές προθεσμίες υπό την 

απειλή προστίμων;  



5. Θα εξεταστεί η δυνατότητα μη επιβολής προστίμων στις εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και 

παρακρατούμενων φόρων και εργασιακών δηλώσεων (ΑΠΔ), που η προθεσμία ήταν εντός 

των μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου, σύμφωνα με  την πρόβλεψη του νομοθέτη στο 

άρθρο 61 του ΚΦΔ - Ν.4174/2013, «Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας»; 

  

                                                                                            

                                                                                         Η ερωτώσα Βουλευτής 

                                                                                         

                                                                                                       Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 

 




