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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

 
 
Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασαν τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής και 
συγκεκριμένα συμμετείχαν οι: 
1.Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, ως Πρόεδρος  
2.Μιχάλης Πόλυγγερ 
3.Δημήτρης Ίσαρης 
4.Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος 
5.Απόστολος Μολιώτης 
6.Σωτήρης Μητολίδης 
7.Δημήτρης Πάλυβος 
8.Νικόλαος Χατζηδάκης 
9.Δημήτρης Ηλιόπουλος 
Από την Κεντρική Διοίκηση συμμετείχαν οι : Αβραάμ Πανίδης , Μενέλαος 
Μαλτέζος, Ιορδάνης  Χατζηκωνσταντίνου και Κωνσταντίνος Μανούσος. 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη για την τηλεδιάσκεψη με τον 
Διοικητή της ΑΑΔΕ ,σε συνέχεια της επιστολής που είχε σταλεί σχετικά με τα 
προβλήματα των φορολογικών δηλώσεων και η οποία σημειωτέο είχε ως  
αποδέκτες τους φορείς που υπέδειξε η Επιτροπή. 
 
Τα θέματα εν  συνεχεία που συζητήθηκαν ήταν: 
 
1.Την Πέμπτη  22 Ιουλίου 2021 και ώρα 21:00  θα πραγματοποιηθεί 

τηλεδιάσκεψη  με  συμμετοχή του  κ. Ντίνου προκειμένου  να ενημερώσει-

απαντήσει για το  στάδιο που βρίσκονται οι εκκρεμότητες-προβλήματα  που 

είχαν διαπιστωθεί και του είχαν σταλεί με email από την Επιτροπή. 

 

2.Σχετικά με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων πρέπει άμεσα να σταλεί 

επιστολή και παράλληλα με συνέντευξη τύπου του Προέδρου του ΟΕΕ να 

δημοσιοποιηθεί η θέση του ΟΕΕ για την αναγκαιότητα μετάθεσης  της 

προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 

2020 μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2021, επισημαίνοντας την  καθυστέρηση  

πλήρους  λειτουργίας της πλατφόρμας. Παρά τις δηλώσεις της ΑΑΔΕ ότι είναι 

επαρκής ο χρόνος μέχρι 27 Αυγούστου 2021 για να ολοκληρωθεί η υποβολή 

των φορολογικών δηλώσεων, πρέπει να  υποστηριχθεί η  αναγκαιότητα της 

παράτασης παραθέτοντας ως  βασικούς λόγους ότι: 

➢ Η πλατφόρμα για υποβολή των δηλώσεων άνοιξε με πολλά 
προβλήματα, καθώς υπήρχαν εκκρεμότητες από την πλευρά του 
δημοσίου τομέα στις αναρτήσεις βεβαιώσεων (αποδοχών, ΟΑΕΔ, 
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ΕΦΚΑ, κτλ.) καθώς και σε πολλά ακόμα προσυμπληρωμένα πεδία, με 
αποτέλεσμα η πραγματική  ημερομηνία της πλήρους λειτουργίας της 
πλατφόρμας να είναι η 7η Ιουλίου 2021  

➢ 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 υποστήριξη των  οικονομικών 
μέτρων της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας .  

      

3.  Να νομοθετηθεί το δικαίωμα της ασθένειας και του θανάτου του λογιστή 
χωρίς τις συνέπειες των προστίμων στις τυχόν καθυστερημένες δηλωτικές 
υποχρεώσεις και  στην εμπρόθεσμη ενημέρωση των λογιστικών αρχείων για 
τους πελάτες από τους οποίους εξουσιοδοτούνται αντίστοιχα μέσω ΑΑΔΕ, μετά 
από  γνωμοδότηση από αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες για χρονικό 
διάστημα μέχρι δύο μήνες  και για χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται για 
την αναρρωτική άδεια και μέχρι δύο μήνες  μετά το πέρας της αναρρωτικής 
άδειας. 
 
 
4. Να γίνει παρέμβαση σχετικά με την κλήση σε έλεγχο από ΔΟΥ μελών του 
ΟΕΕ και λογιστών φοροτεχνικών στους  οποίους δεν δικαιολογούν την 
έκπτωση των εισφορών προς το ΕΤΑΟ. 
 

 

 

 


