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Προς 

Τον Υπουργό Οικονομικών 

κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

Τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

κ. Άδωνι Γεωργιάδη  

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

κ. Κωστή Χατζηδάκη 

Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών  

κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη 

Τον Υφυπουργό Οικονομικών  

κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο 

Τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 

κ. Γιώργο Πιτσιλή 

 

Κοινοποίηση: 

Τον Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 

κ. Κωνσταντίνο Κόλλια 

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) 

Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) 

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) 
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2021 

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 203 

  

Θέμα: Έντονη δυσαρέσκεια του Κλάδου των Λογιστών – Φοροτεχνικών μετά τον αλλεπάλληλο 

βομβαρδισμό πολλαπλών υποχρεώσεων 

 

 

 

Κύριοι, 

 

Την 3η Ιουνίου 2021 συγκλήθηκε εκτάκτως συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των 49 Ενώσεων 

Μελών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με αφορμή την απόφαση ΓΔΟΥ 504 (ΦΕΚ Β’ 2236 / 29-05-2021) για το μέτρο 

επιδότησης παγίων δαπανών, όπου για να λάβουν μέρος οι επιχειρήσεις, ήταν απαίτηση να έχουν 

υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι την 17η Ιουνίου κάτι το οποίο αποδεικνύει την 

πανταχόθεν απροκάλυπτη και ασταμάτητη πίεση που δέχονται οι επαγγελματίες Λογιστές – Φοροτεχνικοί.  

 

Από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό της συνεδρίασης της Ολομέλειας Προέδρων ήταν διάχυτη η 

αγανάκτηση των Λογιστών – Φοροτεχνικών της Χώρας για την αντιμετώπιση του Κλάδου, όχι για τον 

απίστευτο όγκο εργασιών που έχουν εκτελέσει ή θα εκτελέσουν, αλλά για την έλλειψη ικανότητας 

συντονισμού των απαιτούμενων εργασιών από κάποιους υπεύθυνους της Πολιτείας. Αυτή η προχειρότητα 
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και όχι ο όγκος εργασιών έχει οδηγήσει τους λογιστές σε απόγνωση και διογκώνεται η αντίδρασή τους 

μέρα με την μέρα.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. επιβεβαιώνεται για τα όσα προσπαθεί με τόσο κόπο να σας 

εξηγήσει. Αναγνωρίζουμε ότι έχουν υιοθετηθεί πολλά από αυτά που σας προτείνουμε αλλά διακρίνουμε 

μια διστακτικότητα, η οποία έχει ξεπεράσει τα όρια του ανεκτού, όσον αφορά σημαντικότατα θέματα που 

σχετίζονται με αποφυγή της ισοπέδωσης και καταστροφής του επαγγέλματος μας, αλλά δυστυχώς και της 

ίδιας τη υγείας μας.  

 

Η κυβέρνηση από την αρχή της πανδημίας νομοθέτησε χρηματοδοτικά εργαλεία ενίσχυσης, όπως: 

αναστολές συμβάσεων εργασίας, αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, αποζημιώσεις ειδικού σκοπού 

επιστημόνων, επιστρεπτέες 1-2-3-4-5-6 & 7, προγράμματα περιφερειών, ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ταμείο εγγυοδοσίας 

επιχειρήσεων σε δύο φάσεις, επιδότηση τόκων 1 & 2, πρόγραμμα Γέφυρα 1 & 2, μειώσεις μισθωμάτων 

από τον Μάρτιο του 2020 και συνεχίζεται, πρόγραμμα Συνεργασία, προγράμματα για θερμάστρες 

εξωτερικών χώρων και e-shops, ψηφιακή μέριμνα, άδειες ειδικού σκοπού, τηλεργασία, στήριξη 

εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, μέτρα στήριξης εργαζομένων στον τουρισμό, θέατρο, πολιτισμό και 

πολλά ακόμα χρήσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.  

 

Όλα τα ανωτέρω υλοποιήθηκαν επιτυχώς από τον Κλάδο των Λογιστών - Φοροτεχνικών. 

 

Αν όμως ο Κλάδος των Λογιστών - Φοροτεχνικών «κατέβαζε ρολά», αν δεν ξεπερνούσαν εαυτούς τα 

λογιστικά γραφεία και οι εργαζόμενοι σε αυτά, δε θα μπορούσαν να αποδώσουν τα μέτρα στήριξης και 

ανακούφισης και να φτάσουν έγκαιρα σε εργαζομένους και επιχειρήσεις. 

 

Τα Υπουργεία τις περισσότερες φορές αποφάσιζαν και νομοθετούσαν, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις 

πραγματικές συνθήκες, τις προθεσμίες υλοποίησης και τον όγκο της επιπλέον εργασίας που απαιτείται για 

κάθε ένα από τα νέα αυτά μέτρα. 

 

Είναι πασιφανές ότι το χρονικό περιθώριο για να ολοκληρωθούν αυτές οι νέες εργασίες που ο Κλάδος των 

Λογιστών – Φοροτεχνικών επωμίστηκε, σεβόμενος τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας και των 

καταστάσεων (στην πλειονότητά τους αφιλοκερδώς), ήταν δυσανάλογο και με δυσβάστακτο εργασιακό 

βάρος. 

 

 

Πρέπει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ η πολιτεία να σταθεί στο πλευρό των Λογιστών - Φοροτεχνικών χωρίς την ελάχιστη 

καθυστέρηση. Τα όρια μας έχουν εξαντληθεί.  

 

α) Να δοθεί το αυτονόητο δικαίωμα στον Λογιστή - Φοροτεχνικό να μπορεί να ασθενήσει, να δοθεί το 

δικαίωμα στην γυναίκα Λογίστρια - Φοροτεχνικό να εγκυμονήσει και όχι να αποτελούν έρμαια λήξεων 

υποχρεώσεων. Είναι αδιανόητο να παραμένει ένα τέτοιο θέμα άλυτο. Το αυτονόητο για όλον τον 

υπόλοιπο πληθυσμό, θα πρέπει να ισχύει και για τον Κλάδο μας. 

 

 

β) Ως Κλάδος είμαστε μέχρι τον Αύγουστο, 18 ολόκληρους μήνες στις επάλξεις χωρίς μία μέρα 

ξεκούρασης, με εργασιακό βίο που εκτός των καθημερινών, έχει επί της ουσίας επεκταθεί τα 

Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Τι μας περάσατε; Αναλώσιμα υλικά; Δεν σκέφτεστε ούτε τους 

επαγγελματίες λογιστές ούτε τους εργαζόμενους τους και χάριν οικονομικών σχεδιασμών πρέπει να 

καταρρακωθούν σωματικά και ψυχικά; Ζητούμε από τώρα και στο εξής ο μήνας Αύγουστος να είναι 

κενός από καταληκτικές ημερομηνίες και υποχρεώσεις για τους Φοροτεχνικούς - Λογιστές, όπως είναι 

για τους περισσότερους επιστήμονες επαγγελματίες (δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μηχανικούς, 

κλπ.) 
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γ) Δεδομένου ότι η πλατφόρμα για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων φαίνεται να άνοιξε καθαρά για 

ψυχολογικούς λόγους, καθώς υπάρχουν εκκρεμότητες από την πλευρά του κρατικού μηχανισμού στις 

αναρτήσεις βεβαιώσεων (βλ. ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ, κτλ) καθώς και σε πολλά ακόμα προσυμπληρωμένα πεδία, 

θεωρούμε επιβεβλημένο και ηθικά σωστό απέναντι στο Κλάδο μας η καταληκτική ημερομηνία των 

φετινών δηλώσεων να μεταφερθεί με απόφαση όπου θα δημοσιευτεί άμεσα. 

 

Με αυτά τα δεδομένα, και εκτός απροόπτου και με τον όγκο εργασίας ο οποίος συνεχώς προστίθεται, 

οδηγεί σε ρεαλιστική καταληκτική ημερομηνία τουλάχιστον την 30/9/2021. 

 

 

δ) Το εγχείρημα του myDATA είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε από κοινού, γνωρίζοντας πάρα 

πολύ καλά και την σημασία του αλλά και την προσπάθεια που χρειάζεται για την υλοποίηση του. Σε 

κάθε περίπτωση όμως, ζητούμε να είστε συνεπείς στις δεσμεύσεις σας ότι το myDATA δε θα εφαρμοστεί 

όσο υπάρχει η πανδημία.  

 

Στα πλαίσια της αντικατάστασης των ΜΥΦ της χρήσης 2021 θα πρέπει να υπάρξει μόνον η ανάρτηση 

εσόδων στο myDATA και αυτό όταν και αν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν, παράλληλα με τις 

λοιπές δηλωτικές υποχρεώσεις επιδομάτων που θα απαιτούνται.  

 

Κόκκινες γραμμές μας παραμένουν: η υπογραφή από πιστοποιημένο Λογιστή - Φοροτεχνικό και ο 

μηδενισμός των ορίων του άρθρου 38 του 2873/2000 (σημ. προηγούμενη κυβέρνηση είχε κατεβάσει το 

όριο από τις 100.000€ στις 50.000€), αν πραγματικά επιθυμείτε τον δραστικό περιορισμό της 

φοροδιαφυγής. 

  

 

ε) Η δημοσίευση σε ΦΕΚ του προγράμματος επιδότησης των παγίων δαπανών επιχειρήσεων που 

υπέστησαν ζημιές από τον COVID-19 ήταν μία απόφαση που ουσιαστικά παράκαμπτε την όποια 

προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων (που ήδη είναι υπερβολικά πιεστική για τους λογιστές), 

ενώ υποχρέωνε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος την υποβολή φορολογικών δηλώσεων των δυνητικά 

δικαιούχων μέσα σε 15 ημέρες! 

 

Μετά από τις άμεσες ενέργειες του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., σε επικοινωνία που είχε με τους αρμόδιους 

φορείς, δόθηκε η υπόσχεση ότι θα εξεταστεί το σενάριο για παράταση της προθεσμίας εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος μέχρι τέλος του Ιουνίου, ενώ παράλληλα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ (Ε2118/2021), δόθηκε η 

δυνατότητα υποβολής μόνο του εντύπου Ε3 αντί των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και το 

κυριότερο απ’ όλα: ανακοινώθηκαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία μειώνουν δραστικά τον όγκο 

των δηλώσεων που πρέπει να υποβληθούν για το πρόγραμμα. 

 

Ζώντας δίπλα στην επιχειρηματική κοινότητα και γνωρίζοντας από κοντά τα προβλήματα ρευστότητας 

της, κύριο μέλημά μας, για μία ακόμη φορά (όπως όλο το διάστημα της πανδημίας), είναι η 

εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων.  

 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δημοσιευτεί άμεσα απόφαση η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα 

κριτήρια που ανακοινώθηκαν με το δελτίο τύπου (με στόχο να αποφευχθούν διαδικασίες που 

εξουθενώνουν τους ήδη ταλαιπωρημένους από την όλη κατάσταση λογιστές) καθώς και παράταση 

μέχρι (τουλάχιστον) το τέλος Ιουνίου, όπως ήδη έχει διαρρεύσει ως πρόθεση του Υπουργείου στα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης. 
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Ωστόσο, επειδή το μέτρο αναφέρεται σε συμψηφισμούς μελλοντικών ασφαλιστικών και φορολογικών 

υποχρεώσεων, δεν υπάρχει λόγος να μην γίνονται δεκτές αιτήσεις ενδιαφέροντος μέχρι τουλάχιστον το 

τέλος Ιουλίου, εφ’ όσον μία τέτοια ενέργεια δεν αντιτίθεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

 

Επιπλέον, η οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων στο Ε3 μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος και μέχρι την 

υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, εφ’ όσον οι τροποποιήσεις αυτές δεν επηρεάζουν το κριτήριο 

συμμετοχής, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι λόγος ακύρωσης συμμετοχής επιχειρήσεων 

από το μέτρο αυτό. 

 

Ο σωστός προγραμματισμός και η συνεννόηση με την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θα μπορούσε να είχε λύσει όλα αυτά 

τα προβλήματα πριν εμφανιστούν. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε αυτούς που θα κληθούν να 

εφαρμόσουν τα μέτρα που εξαγγέλλετε για να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. 

 

Κύριοι Υπουργοί, 

 

Πρέπει άλλωστε να υπενθυμίσουμε βασικές αρχές της ευνομούμενης Πολιτείας και τούτο γιατί εδώ έχουμε 

να κάνουμε με στέρηση και συνεχή αδιαφορία (ή και πρόκληση ηθικής απαξίωσης των επαγγελματικών και 

επιστημονικών κεκτημένων ενός Κλάδου που ο νομοθέτης τον όρισε δημοσίου συμφέροντος στον 

Ν.3842/2010). Θα λέγαμε ακόμη ότι πρόκειται για προκλητική στέρηση θεμελιωδών προϋποθέσεων και 

συνταγματικών εγγυήσεων για να κάνει με ανθρώπινες συνθήκες ο Λογιστής – Φοροτεχνικός αυτό το 

τόσο κρίσιμο για την οικονομία και τα δημόσια έσοδα αποτελεσματικό λειτούργημα. Είναι αμέτρητες οι 

περιπτώσεις κακομεταχείρισης του Κλάδου και της κατάφωρης παραβίασης των αρχών της "Χρηστής 

Διοίκησης". 

 

Περιμένουμε την ξεκάθαρη θέση σας με την σχετική δέσμευσή σας για όσα σας αναφέραμε. Θέλουμε να 

γνωρίζετε ότι ήρθε η ώρα να απαιτήσουμε τα αυτονόητα. Ήρθε η ώρα να μας παράσχετε τα εργαλεία και 

τον απαιτούμενο χρόνο να προσφέρουμε στην κοινωνία. Αν δεν το πράξετε, εμείς δεν μπορούμε να 

δώσουμε άλλα περιθώρια. Τα εξαντλήσαμε και σας δώσαμε καλοπροαίρετα και την ψυχή μας (ελπίζουμε 

να μπορείτε να το καταλάβετε). Πρέπει όμως και εμείς να χρησιμοποιήσουμε τις δυνάμεις μας και για το 

επάγγελμά μας, και για την υγεία μας και των οικογενειών μας. 

 

Το κείμενο της επιστολής έχει αποδέκτη και την διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου η οποία πρέπει να 

λάβει άμεσα δραστικά μέτρα για την διατήρηση της επιστημονικότητας του επαγγέλματός μας. Αν δεν 

σταθεί πλάι στο επάγγελμά μας, αν δεν παλέψει μαζί μας για τα αυτονόητα, σύντομα δεν θα έχει το 

συγκεκριμένο επάγγελμα για να το προστατεύει. Η ευθύνη του Οικονομικού Επιμελητηρίου για την 

κατάσταση αυτή είναι τεράστια και πρέπει έστω και την ύστατη στιγμή να σταθεί στο ύψος του.  

 

Με εκτίμηση, 

Εκ μέρους της Ολομέλειας των Προέδρων των Ενώσεων-Μελών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

 

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

 

  ο Πρόεδρος η Γενική Γραμματέας 

Καμπάνης Βασίλειος Τσιώρα Ανδρομάχη 

  
ο Α’ Αντιπρόεδρος ο Β’ Αντιπρόεδρος 

Τσαμόπουλος Δημήτριος Σταυρουλάκης Κων/νος 

  
ο Οικονομ. Επόπτης ο Αν. Γεν. Γραμματέας 

Γρηγορίου Θωμάς Πάτσιας Χρήστος 

  
ο Εφ. Δημ. Σχέσεων τα Μέλη 

Χριστόπουλος Γεώργιος Νάκας Αστέριος 

 Σαββάκης Θεόδωρος 

 Μουσελλής Εμμανουήλ 

 Λαμπρόπουλος Κων/νος 
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Οι Ενώσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.: 

 

• Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής 

• Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης 

• Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Αχαΐας 

• Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Εύβοιας 

• Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Ζακύνθου 

• Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Ημαθίας 

• Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Ηρακλείου 

• Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Λέσβου  

• Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Βορείου Έβρου 

• Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Ιωαννίνων 

• Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Πέλλας 

• Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Πιερίας 

• Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Σερρών 

• Ένωση Οικονομολόγων Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Τρικάλων  

• Σύλλογος Λογιστών & Φοροτεχνικών Χαλκιδικής  

• Σύλλογος Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Φθιώτιδας & Ευρυτανίας 

• Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Κοζάνης (Πτολεμαϊδα) 

• Σύλλογος Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Μαγνησίας 

• Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών  Ν. Γρεβενών 

• Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Λάρισας 

• Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ξάνθης 

• Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Αλεξανδρούπολης 

• Σύλλογος Λογιστών & Φοροτεχνικών Ν. Ροδόπης 

• Ένωση Φοροτεχνικών – Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Δράμας 

• Σύλλογος Λογιστών & Φοροτεχνικών Επαρχίας Βοίου Ν. Κοζάνης 

• Σύλλογος Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Φλώρινας 

• Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Κοζάνης 

• Σύλλογος Λογιστών Ν. Καστοριάς 

• Σύλλογος Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Θηβών Βοιωτίας  

• Σύλλογος Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Καβάλας 

• Σύλλογος Επαγγελματιών Λογιστών Κέρκυρας 

• Σύλλογος Λογιστών – Φοροτεχνικών Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου 

• Σύλλογος Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αγρινίου & Περιχώρων  

• Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Μεσσηνίας 

• Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Άρτας - Φιλιππιάδας 

• Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Κιλκίς 

• Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων Ν. Καρδίτσας 

• Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Μεσσαράς 

• Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ναυπλίας - Ερμιονίδας 

• Ένωση Φοροτεχνικών - Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Θεσπρωτίας 

• Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου 

• Σύλλογος Αδειούχων Λογιστών – Φοροτεχνικών Χανίων 

• Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ρόδου 

• Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Ηλείας 

• Σύλλογος Λογιστών Πάρου - Αντίπαρου 

• Λογιστικός Σύλλογος Σύρου & Τήνου 

• Ένωση Φοροτεχνικών - Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Χίου 

• Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Κεφαλονιάς & Ιθάκης 

• Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Νομού Πρέβεζας 

 


