
 

Ανακοίνωση για την ένταξη των λογιστών-φοροτεχνικών στο ειδικό μητρώο 

πιστοποιημένων επαγγελματιών που τηρείται στον e-ΕΦΚΑ 
 

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της 

Απόφασης των Υπουργών Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας με θέμα 

την Εξυπηρέτηση και παροχή διοικητικής 

πληροφόρησης μέσω τηλεδιάσκεψης από 

υπηρεσίες του e-EΦΚA στις 22 Ιουλίου 2021, 

υπεγράφη από τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ η 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον 1ο 

κύκλο της εκπαίδευσης-πιστοποίησης λογιστών-

φοροτεχνικών.  

 

Όσοι λογιστές-φοροτεχνικοί έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν ολοκληρώσει την 

εκπαίδευση, μετά από διενέργεια εξετάσεων, θα μπορούν να ενταχθούν στο μητρώο 

πιστοποιημένων επαγγελματιών που τηρείται στον e-ΕΦΚΑ. 

 

Το ΟΕΕ δέχθηκε αιτήσεις από την Τρίτη 27 Ιουλίου έως την Παρασκευή 30 Ιουλίου, μέσα από 

την ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα που βρίσκεται στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΟΕΕ. Η 

εκδήλωση ενδιαφέροντος ήταν μεγάλη, καθώς οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 1.200. 

 

Δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος είχαν οι λογιστές-φοροτεχνικοί, κάτοχοι 

επαγγελματικής ταυτότητας Α’ Τάξης, οι οποίοι έχουν υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση της 

παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/ 1998. 
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Πρόεδρος ΟΕΕ: Να μετατεθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής 

φορολογικών δηλώσεων και η έκπτωση εφάπαξ πληρωμής 

 

Τη μετάθεση της ημερομηνίας 

υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 

μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, παρέχοντας 

παράλληλα σε όλους τους υποβάλλοντες 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία το 

δικαίωμα της έκπτωσης με την εφάπαξ 

εξόφληση του φόρου, ζήτησε, με επιστολή 

του προς τους αρμόδιους Υπουργούς, ο 

Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας. 

Όπως επεσήμανε, ο αριθμός των μέχρι τώρα 

δηλώσεων που έχουν υποβληθεί καταδεικνύει ότι είναι ανέφικτη η υποβολή των υπόλοιπων 

δηλώσεων μέχρι το τέλος Αυγούστου. 

Κι αυτό, διότι: 

❖ Η έναρξη «ορθής» λειτουργίας της πλατφόρμας με πλήρωση στοιχείων στην 

πλειοψηφία των κωδικών των εντύπων των Δηλώσεων Φορολογίας 

Εισοδήματος κυρίως Ε1, Ε3 πραγματοποιήθηκε την 7η Ιουλίου 2021 όταν 

αναρτήθηκαν και προ-συμπληρώθηκαν τα ποσά των αναστολών, αποζημιώσεων, 

βεβαιώσεων από το Δημόσιο κλπ. 

❖ Οι καλοκαιρινές άδειες, ένα συνταγματικό δικαίωμα για όλους τους εργαζόμενους, 

ισχύει και για τους λογιστές-φοροτεχνικούς, οι οποίοι έχουν αναλάβει και έφεραν σε 

πέρας την υλοποίηση των οικονομικών μέτρων της Πολιτείας για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας. Επίσης, τα λογιστικά γραφεία απασχολούν εργαζόμενους, οι οποίοι 

βάσει της εργατικής νομοθεσίας πρέπει υποχρεωτικά να λάβουν την καλοκαιρινή τους 

άδεια. 

 

Όπως δήλωσε ο κ. Κόλλιας, «Η πρότασή μας είναι ρεαλιστική, εάν ληφθεί υπόψη, ότι τα 

προηγούμενα έτη το χρονικό διάστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ήταν 

τουλάχιστον τρεισήμισι μήνες μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Ο κλάδος των 

λογιστών-φοροτεχνικών, μέσω του επίσημου Φορέα του, αναμένει τη στήριξη της πολιτικής 

ηγεσίας στο δίκαιο αίτημα της μετάθεσης της ημερομηνίας υποβολής των δηλώσεων 

φορολογίας φυσικών και νομικών προσώπων μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2021, παρέχοντας 

παράλληλα σε όλους τους υποβάλλοντες μέχρι την καταληκτική ημερομηνία το δικαίωμα της 

έκπτωσης με την εφάπαξ εξόφληση του φόρου». 

Παρακαλούμε για την άμεση λήψη και ανακοίνωση της απόφασής σας, ώστε να μπορεί να 

γίνει και από πλευράς επαγγελματιών ο έγκαιρος προγραμματισμός. 

Επιλέξτε εδώ για να δείτε το πλήρες κείμενο της επιστολής.  

https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2021/07/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%9F%CE%95%CE%95-22-7-2021.pdf
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Πρόεδρος ΟΕΕ: Να δοθεί τετράμηνη παράταση για όλες τις ασφαλιστικές και 
φορολογικές υποχρεώσεις από ασθενείς λογιστές-φοροτεχνικούς 

 

Τη συμπλήρωση του άρθρου 93 

του Ν. 4764/2020, με τις περιπτώσεις 

σοβαρής ασθένειας λογιστή-φοροτεχνικού 

ή θανάτου, ώστε σε αυτές να δίνεται η 

δυνατότητα παράτασης της υποβολής των 

φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων 

των πελατών τους έως τέσσερις μήνες, 

πρότεινε – με επιστολή του προς τους 

συναρμόδιους Υπουργούς – ο Πρόεδρος 

του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 

Κωνσταντίνος Κόλλιας. 

Η παράταση αυτή προτείνεται να χορηγείται ανάλογα με τη σοβαρότητα του νοσήματος και 

μετά από πιστοποίηση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. 

 

Η παρέμβαση αυτή του Προέδρου του ΟΕΕ προέκυψε από το γεγονός ότι ο Φορέας έχει γίνει 

δέκτης πολλών διαμαρτυριών, δεδομένου ότι, μέχρι σήμερα, δεν έχει ακόμα εκδοθεί η σχετική 

ΚΥΑ και δεν έχουν δοθεί διευκρινιστικές οδηγίες προς τις αρμόδιες δημόσιες αρχές σχετικά 

με την εφαρμογή του άρθρου 93. Υπενθυμίζεται ότι σκοπός της συγκεκριμένης ρύθμισης ήταν 

να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα, που είχε εντοπισθεί από την έναρξη της πανδημίας του 

κορωνοϊού, όταν λογιστές-φοροτεχνικοί, που είχαν νοσήσει με COVID-19 δεν μπορούσαν να 

ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους, εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, με 

αποτέλεσμα να επιβληθούν πρόστιμα στους πελάτες τους, αλλά και στις εταιρείες που 

εργάζονται ως μισθωτοί. Επίσης, υπήρξε σοβαρό πρόβλημα και στις περιπτώσεις θανάτων 

λογιστών-φοροτεχνικών, όπου έπρεπε από τους πελάτες τους να εξουσιοδοτηθεί άλλος 

λογιστής-φοροτεχνικός για την υποβολή των πάσης φύσεως δηλώσεων τους, μέσα σε επίσης 

ασφυκτικές προθεσμίες. 

 

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, «Η ασφάλεια και υγεία στην 

εργασία και η πρόληψη του εργασιακού κινδύνου αποτελεί νομική και ηθική υποχρέωση κάθε 

ευνομούμενης Πολιτείας. Επειδή έχουμε ενημερωθεί και έχουμε δεχθεί αιτήματα από 

λογιστές-φοροτεχνικούς με σοβαρή ασθένεια για παρέμβαση του ΟΕΕ, θεωρούμε ότι είναι 

αναγκαία και επιβεβλημένη η νομοθέτηση της δυνατότητας μετάθεσης των προθεσμιών των 

φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων των λογιστών-φοροτεχνικών, οι 

οποίοι βεβαιωμένα πάσχουν από σοβαρά νοσήματα. Με τη ρύθμιση αυτή, αποφεύγεται η 

επιβολή των προστίμων που καλείται τις περισσότερες φορές να πληρώσει ο λογιστής-

φοροτεχνικός, του οποίου θίγεται η επαγγελματική αξιοπιστία και συνέπεια, παρά την αγωνία 

του να ξεπεράσει τον κίνδυνο λόγω της κατάστασης της υγείας του». 

Δείτε το πλήρες κείμενο της επιστολής εδώ. 

  

https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2021/07/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%9F%CE%95%CE%95-19-7-2021.pdf
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Οικονομικά Χρονικά 172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Μία από τις προκλήσεις της φετινής χρονιάς είναι η ανάκαμψη του τουρισμού. Το 

στοίχημα θα κριθεί από την εξέλιξη της πανδημίας, τη μετάλλαξη «Δέλτα», την πορεία των 

εμβολιασμών εντός και εκτός της χώρας αλλά και την επέκταση της τουριστικής περιόδου 

πέραν του καλοκαιριού. Οι δυσκολίες παραμένουν. 

 

Η επανεκκίνηση της τουριστικής βιομηχανίας έχει ως στόχο την επίτευξη του 50% της 

ταξιδιωτικής κίνησης του 2019, ώστε να πάρει η χώρα και την απαραίτητη δημοσιονομική 

«ανάσα». 

 

Τα «Οικονομικά Χρονικά», στο νέο τεύχος, σκιαγραφούν την επιστροφή του τουρισμού στη 

νέα κανονικότητα, παρουσιάζοντας τις ευκαιρίες που δίνονται στην Ελλάδα να χτίσει ένα νέο 

brand, μια νέα τουριστική εικόνα, στη βάση ενός νέου αφηγήματος και μιας νέας προσέγγισης 

για τον τουρισμό που δημιουργεί αλυσίδα αξίας. 

 

Η σεζόν αυτή αποτελεί μιας πρώτης τάξης ευκαιρία, ώστε να δουλέψουμε από την αρχή πολλά 

πράγματα, που εξακολουθούν να είναι στρεβλά στο μοντέλο, με βάση το οποίο λειτουργεί το 

τουριστικό μας προϊόν. Η τουριστική “παραγωγή” στην Ελλάδα θα πρέπει να τρέξει ταχύτερα 

από τις διαδικασίες επανίδρυσης του νέου παραγωγικού προτύπου της οικονομίας συνολικά. 

 

Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το περιοδικό. 

  

https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2021/07/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1_172.pdf
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Ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ για την απώλεια του Βασίλη 

Τοκάκη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ο Πρόεδρος και η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 

εκφράζουν τη βαθιά θλίψη τους για την απώλεια του οικονομολόγου Βασίλη Τοκάκη, ο οποίος 

έχασε την άνιση μάχη που έδωσε για τη ζωή τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. 

 

Ο Βασίλης Τοκάκης συμμετείχε ενεργά στα ανώτατα θεσμικά όργανα του ΟΕΕ, διατελώντας 

μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του ΟΕΕ με την παράταξη της Δημοκρατικής 

Κίνησης Οικονομολόγων (ΔΗ.ΚΙ.Ο.) από το έτος 2001 μέχρι και το 2016. 

 

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. 
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23 ΙΟΥΛΙΟΥ 

 
Ανακοίνωση για την ένταξη των λογιστών-φοροτεχνικών στο ειδικό μητρώο πιστοποιημένων 

επαγγελματιών που τηρείται στον e-ΕΦΚΑ 

 

22 ΙΟΥΛΙΟΥ 

 
Πρόεδρος ΟΕΕ: Να μετατεθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής φορολογικών 

δηλώσεων και η έκπτωση εφάπαξ πληρωμής 

 

19 ΙΟΥΛΙΟΥ 

 

Πρόεδρος ΟΕΕ: Να δοθεί τετράμηνη παράταση για όλες τις ασφαλιστικές και φορολογικές 

υποχρεώσεις από ασθενείς λογιστές-φοροτεχνικούς 

 

14 ΙΟΥΛΙΟΥ 
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Ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ για την απώλεια του Βασίλη Τοκάκη 
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https://oe-e.gr/2021/07/23/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%8e/
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