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Το τελευταίο χρονικό διάστηµα διαβάσαµε στην ιστοσελίδα του συνδέσµου σας 
(www.afo.gr), διάφορες ανυπόγραφες δηµοσιεύσεις µέσα από τις οποίες λοιδορείτε 
δηµοσίως συναδέλφους µας λογιστές-φοροτεχνικούς και γενικότερα απαξιώνετε όσους 
συναδέλφους είχαν αντιρρήσεις ή διαφορετική προσέγγιση αναφορικά µε την ισχύ του ν. 
4316/2014 και εν προκειµένω σχετικά µε το συντελεστή φορολογίας των αγροτικών 
φωτοβολταϊκών. Στο σηµείο αυτό θέλουµε να θέσουµε µία σειρά από ερωτήµατα:  

  

� Από πότε η δηµόσια εκφορά µιας άποψης ή ερµηνείας που δεν συνάδει µε τα 
συµφέροντα του συνδέσµου σας αποτελεί µεµπτή και συνάµα κατακριτέα πράξη; 

� Από πότε η δηµόσια τοποθέτηση συναδέλφων για θέµατα ακραιφνώς φορολογικά 
γίνεται βορά από ανθρώπους του συνδέσµου σας που δεν έχουν καµία σχέση µε τα 
φορολογικά δρώµενα του τόπου; 

� Από πότε ένας σύνδεσµος έχει το δικαίωµα να χλευάζει και να συκοφαντεί δηµοσίως 
συναδέλφους λογιστές-φοροτεχνικούς, αλλά και γενικότερα τον κλάδο µας, επειδή οι 
απόψεις τους κινούνται σε διαφορετικό µήκος κύµατος από τις θέσεις του; 

� Από πότε οι συνάδελφοι λογιστές χαρακτηρίζονται «ηµιµαθείς» όταν δεν συµφωνείτε µαζί 
τους και «γνώστες» όταν οι σκέψεις τους ικανοποιούν τις προσδοκίες σας;  

� Από πότε αµφισβητείται η επιστηµονική κατάρτιση και γνώση των συναδέλφων από 
ανθρώπους που δεν έχουν καµία σχέση µε το επάγγελµα του λογιστή-φοροτεχνικού, 
εξαιτίας του γεγονότος ότι εκφράζουν µία άλλη άποψη; 

� Από πότε ένας σύνδεσµος λασπολογεί και κρίνει συναδέλφους µας επειδή εξέφρασαν τις 
απόψεις τους για ένα θέµα που και η ίδια η ∆ιοίκηση του υπ. Οικ. –διαµέσου των στελεχών 
της–, είχε εκφραστεί προφορικά;  



 

 

� Μήπως είστε υπέρµαχοι της φίµωσης και των δεσποτικών απόψεων που κονιορτοποιούν 
κάθε ψήγµα δηµοκρατικής ελευθερίας, µόνο και µόνο για να ικανοποιήσετε τα 
συµφέροντα του συνδέσµου σας;  

� Ποιος σας έδωσε το δικαίωµα να συκοφαντείτε δηµοσίως τους συναδέλφους µας 
προτρέποντας µάλιστα τα µέλη σας να µην απευθύνονται σ΄ αυτούς για την παροχή 
λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών; 

 Θεωρούµε κατάπτυστες τις εν λόγω δηµοσιεύσεις στις οποίες έχουν προβεί κατά πάσα 
πιθανότητα µέλη του συνδέσµου µας. Η δηµόσια χλεύη προς τους συναδέλφους που 
ανέδειξαν ένα θέµα -για το οποίο µάλιστα διάφορα στελέχη του υπ. Οικ. είχαν εκφραστεί 
δηµοσίως σχετικά µε την αντιµετώπισή του-, η διαπόµπευσή τους, αλλά και γενικότερα η 
λοιδορία που υφίστανται µέλη της Οµοσπονδίας και ο κλάδος µας γενικότερα, είναι 
απαράδεκτη.  

 Ταυτόχρονα, η δηµιουργία και ανάρτηση εκ µέρους του συνδέσµου σας  αισχρών βίντεο  
στο διαδίκτυο που χλευάζουν τις θέσεις και τις απόψεις των συναδέλφων, µας βρίσκει 
κάθετα αντίθετους. Τέλος, η συκοφαντική δυσφήµιση που υφίστανται από τις δηλώσεις του 
προέδρου σας σε ραδιοφωνική εκποµπή, είναι απαράδεκτες και ποινικά κολάσιµες.  

 Η εργασία των λογιστών-φοροτεχνικών δεν έγκειται στην εξυπηρέτηση των όποιων 
συµφερόντων διαφόρων κοινωνικών οµάδων, αλλά βαδίζει βήµα βήµα µε τη νοµοθεσία 
που εν πολλοίς στη χώρα µας  χρήζει διευκρινίσεων. Ο λογιστής-φοροτεχνικός είναι 
επιφορτισµένος στο να µελετά τους νόµους, να τους εφαρµόζει και να αναδεικνύει τυχόν 
προβλήµατα ή στρεβλώσεις –όπως ήδη κάνουν όλοι οι συνάδελφοι–, καταθέτοντας συχνά 
ακόµη και τις προσωπικές του απόψεις που ερείδονται στο γράµµα του νόµου ή στη 
βούληση του νοµοθέτη. Η θέση του δεν είναι να χαϊδεύει τα αυτιά των εκάστοτε κοινωνικών 
οµάδων για να είναι αρεστός σ΄ αυτούς.  

 Ζητούµε να προβείτε άµεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης, 
της τιµής και της υπόληψης που υφίστανται όλοι οι συνάδελφοι από τις ανεκδιήγητες 
δηµοσιεύσεις του συνδέσµου σας, τα µέλη και οι συνάδελφοί µας.   

 

    
Για το ∆.Σ. 
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