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Θέκα :  Αίηεκα  παξάηαζεο ησλ θνξνινγηθώλ δειώζεσλ Ννκηθώλ θαη 

Φπζηθώλ Πξνζώπσλ, γηα ηελ απξόζθνπηε  νινθιήξσζε  ηεο δηαδηθαζίαο 

απνζηνιήο ησλ ηειεπηαίσλ δειώζεσλ  από ηα  ινγηζηηθά γξαθεία.  

 

Πξνο ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 
 
• Αλαπιεξσηή Υπνπξγό γηα ζέκαηα Γεκνζίσλ Δζόδσλ: θν Τξύθσλα Αιεμηάδε 

• Γεληθή Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ θα. Αηθαηεξίλε Σαββαΐδνπ 

 

Κνηλνπνίεζε 

 

• Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ θν. Δπθιείδε Τζαθαιώην 

• Αλαπιεξσηή Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ: θν. Γεκήηξε Μάξδα 
 
• Π.Ο.Φ.Δ.Δ 
• Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο 
• Βνπιεπηέο Φιώξηλαο 
 
 

Κύξηεο θαη θύξηνη,  

θαηόπηλ επηθνηλωλίαο κε πνιινύο ζπλαδέιθνπο ινγηζηέο, νη νπνίνη εθθξάδνπλ ηελ 

αγωλία ηνπο γηα ην ζέκα ιήμεο  ηεο  ππνβνιήο ηωλ δειώζεωλ θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο Ννκηθώλ πξνζώπωλ αύξην 20/8/2015, θαη θπζηθώλ πξνζώπωλ ζε 

ιίγεο κέξεο 26/8/2015, δεηάκε λα δνζεί  νπωζδήπνηε παξάηαζε ζην ρξόλν 

ππνβνιήο ηωλ δειώζεωλ, έηζη ώζηε λα κπνξέζνπκε, λα ηαθηνπνηήζνπκε θαη ηηο 

ηειεπηαίεο εθθξεκόηεηεο πνπ  έρνπλ απνκείλεη.. 

Ζεηάκε  λα θαηαλνήζεηε, ηελ δξακαηηθή  θαηάζηαζε  ζηελ νπνία βξίζθνληαη πνιιέο 

ρηιηάδεο ζπλάδειθνη ινγηζηέο, νη νπνίνη ωο επί ην πιείζηνλ  νινθιεξώλνπλ θαη κε ηηο 

ηειεπηαίεο απνζηνιέο θνξνινγηθώλ δειώζεωλ, εθθξεκόηεηεο όκωο ππάξρνπλ! 

Γελ επηζπκνύκε λα γίλνπκε θνπξαζηηθνί επαλαιακβάλνληαο μαλά ηνπο ιόγνπο 

πνπ καο νδεγνύλ ζ’ απηό ην δίθαην αίηεκα καο, δεηάκε όκσο θαη ηελ δηθή ζαο 

θαηαλόεζε, έηζη ώζηε λα κπνξέζνπλ όινη  νη ζπλάδειθνη καο ινγηζηέο,  λα 

νινθιεξώζνπλ κηα δύζθνιε έηζη θαη αιιηώο δηαδηθαζία, ρσξίο λα εμνπζελσζνύλ 

πεξαηηέξσ, ή θαη λα βάινπλ ζε θίλδπλν θαη ηελ πγεία ηνπο, ή θαη ηελ δσή ηνπο 

αθόκα,  γηα λα νινθιεξώζνπλ κε ηηο όπνηεο απνζηνιέο έρνπλ απνκείλεη ζηνλ  

θαζέλα.  



 Εεηάκε, κηα παξάηαζε  εγθαίξσο ηώξα, έηζη ώζηε λα πάςεη ε πεξαηηέξσ 

ςπρηθή θαη ζσκαηηθή ηαιαηπσξία ησλ ζπλαδέιθσλ , πνπ εξγάδνληαη κε 

ηεξάζηηα πίεζε ελ κέζσ ζέξνπο, ρσξίο δηαθνπέο, ρσξίο σξάξηα,  καθξηά από 

ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο γηα  λα πξνιάβνπλ ηηο εκεξνκελίεο ππνβνιώλ.   

Παξαθαινύκε λα αλαθνηλώζεηε  άκεζα ηελ  όπνηα παξάηαζε, έηζη  ώζηε λα 

κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ νη ζπλάδειθνη ρωξίο πεξαηηέξω άγρνο, θαη λα κελ 

επηβαξπλζνύλ πεξαηηέξω, άιιωζηε  όινη ζέινπκε λα ηειεηώζνπκε κηα ώξα 

γξεγνξόηεξα  θαη κε ην θεηηλό θαινθαηξηλό  καξηύξην ηωλ θνξνινγηθώλ δειώζεωλ, 

θαη ειπίδνπκε θαη επρόκαζηε  λα είλαη ηειεπηαία θνξά, πνπ αλαγθαδόκαζηε λα 

απνζηέιινπκε θνξνινγηθέο δειώζεηο θαινθαίξη, κε επζύλε ηεο δηνίθεζεο όπωο θαιά 

γλωξίδεηε, θαη όρη ζην ρξόλν ηνπο όπωο ζην παξειζόλ. 

 

 

Φιώξηλα, Τεηάξηε  19 Απγνύζηνπ 2015  

 

 

Γηα ην Γ.Σ.  

 

Ο Πξόεδξνο              Κσλζηαληίλνο Ληζνμνΐδεο             

Ο Αληηπξόεδξνο       Πέηξνο Σεξίδεο  

Ο Γξακκαηέαο           Κσλζηαληίλνο Βαζηιείνπ     

Ζ Τακίαο                    Βηνιέηα Γπθηνπνύινπ  

Τν κέινο                    Ησάλλεο Βάζζηνπ          

 

 

 


