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Προς:  

 Αναπληρωηής Υποσργός για θέμαηα Γημοζίων Δζόδων: 

κορ Τπύθων Αλεξιάδηρ. 

 Γενική Γραμμαηέας Γημοζίων Δζόδων: κα. Σαββαϊδος 

Αικαηεπίνη.  

 

 

Κοινοποίηζη: 
* Υποσργό Οικονομικών:  κ.  Εςκλείδη Τζακαλώηο. 

* Αναπληρωηής Υποσργείοσ Οικονομικών: Δημήηπηρ Μάπδαρ 

* Π.Ο.Φ.Δ.Δ. 

* Ο.Δ.Δ.(Κενηρικό – Τοπικό – Δπιηροπή Λογιζηικών Θεμάηων)  

* Βοσλεσηές Φανίων  

 

 

 Θέμα :  «Αίηημα παράηαζης προθεζμίας σποβολής ηων 

δηλώζεων Φσζικών και Νομικών Προζώπων»  
 
 
      Κύριοι, 
  
            Τις τέσσερεις τελευταίες ημέρες πριν την 15η Αυγούστου (11-14/8) υποβλήθηκαν 
στον Νομό Χανίων περίπου 5.800 δηλώσεις. (Αποδεικτικά στοιχεία Υποβολή 11/8/15 ώρα 
07:46 αρ. πρωτοκόλλου  157.293 έως υποβολή 14/8/15 και ώρα 12:09 αρ πρωτοκόλλου 
162.782.) 
            Οι  5.800 δηλώσεις που υποβλήθηκαν στις τέσσερεις αυτές ημέρες στον Νομό 
Χανίων  αντιστοιχούν σε 1.450 δηλώσεις ανά ημέρα ή με άλλα λόγια πλήθος Χανιωτών 
λογιστών σε εντατική εργασία σερί 12 ώρες και άνω  ημερησίως... Και αν αυτά γίνονται σον 
Νομό Χανίων (σ.σ. ο Νομός μας έχει   το 1,36 % του πληθυσμού της Χώρας ) τι γίνεται 
στην υπόλοιπη Ελλάδα;  
 
 Οι λογιστές κ. αρμόδιοι, σας επαναλαμβάνουμε ότι έχουν και ΦΠΑ, έχουν και 
ασφαλιστικά, έχουν τους πελάτες να ζητούν κάθε είδους πιστοποιητικά ή κάθε είδους 
εργασία, έχουν την επίβλεψη των λογιστηρίων τους και συνεπώς η προαναφερόμενη εντατική 
εργασία άνω των 12 ωρών δυστυχώς, περιλαμβάνει μεγάλο μέρος άλλων εργασιών πλην της 
σύνταξης των φορολογικών δηλώσεων. Ενδεικτικά αυτές τις μέρες, την ώρα που βιολογικά 



καταρρέουμε,  περνούσε στρατός από τα γραφεία για να τους βοηθήσουμε (έτσι τους είπαν 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες) για την σύνταξη της αίτησης ΕΣΠΑ για τους παιδικούς 
σταθμούς (!!!) και εμείς «άγαλμα» στα όσα συμβαίνουν…  
 Η επέκταση της εντατικής εργασίας μας, με όλα αυτά,  αναγκαστικά επεκτείνεται κι 
άλλο, κι άλλο κι άλλο… (αλήθεια μέχρι πόσο θα θέλατε;) 
  
  
            Κύριοι, 
 
            Οι συνθήκες εργασίας μας είναι απερίγραπτες. Είμαστε πολύ κουρασμένοι για να 
σας τις περιγράψουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι σε πολλά λογιστικά γραφεία έχουν μείνει 
άφτιαχτες δηλώσεις πελατών. Αυτές οι δηλώσεις που εσείς βλέπεται ανυπόβλητες - από τα 
στατιστικά σας - μεγάλο μέρος τους βρίσκονται στα γραφεία των λογιστών που πασχίζουν σε 
αυτές τις συνθήκες να προλάβουν, διότι αν δεν προλάβουν θα φιλοδωρηθούν  κατ’ ελάχιστον 
100 ευρώ ο έκαστος.. 
            
            Τι μας προτείνεται για το πρόβλημά μας; 
 
            Να εργαστούμε εντατικότερα π.χ.  από τις 01:00 τα μεσάνυκτα μέχρι τις 05:00 το 
πρωί (χωρίς βέβαια να φρενάρουμε τον ημερήσιο ρυθμό μας) ή να ανακοινώσετε άμεσα 
ημερομηνίες παράτασης των δηλώσεων και αποσυμπίεσης της κατάστασής μας;  
  
 Την πρώτη πρόταση την εφάρμοσαν οι προηγούμενοι από εσάς με ανακοινώσεις 
προτροπής να εργαζόμαστε πέραν ολοκλήρου της ημέρας και μεταξύ 01:00 τα μεσάνυκτα 
μέχρι τις 05:00 το πρωί …. 
 
 Από εσάς περιμένουμε διαφορετική στάση. Ανθρώπινη.  
  
            Κύριοι, ανακοινώστε άμεσα (όχι την τελευταία στιγμή διότι δεν υπάρχει κανένας 
λόγος να βιώσουν τέτοια ψυχολογική πίεση οι συνάδελφοι) παράταση στις υποβολές των 
δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων από 15ης Σεπτεμβρίου έως και την 30η 
Σεπτεμβρίου αναλογικά.  
 
 Υ.Γ. Η σύνταξη της επιστολής αυτής έγινε την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου…  
  

 

Μ  ε     ε  κ  η  ί  μ  η  ζ  η 

εκ ηοσ Σσλλόγοσ Αδειούτων Λογιζηών Φοροηετνικών Ν. Χανίων 
 

Ο Πρόεδρος  Σηασροσλάκης Κωνζηανηίνος 

Ο Ανηιπρόεδρος   Κσπραίος Κωνζηανηίνος 

Ο Γραμμαηέας  Κελάκης Μιταήλ 

Ο Ταμίας  Παπαδάκης Ιωάννης 

Το Μέλος  Πεηράκης Νικόλαος 

 

 

 

 


