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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

      Η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΕΛΦΕΕ) Ρόδου, σε συνέχεια της 

ομόφωνης απόφασης του έκτακτου ΔΣ της 08/3/2016, δηλώνει συμπαραστάτης στο νέο κάλεσμα 

διαμαρτυρίας της ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και των επιστημονικών φορέων της χώρας και καλεί όλα της τα μέλη σε 

συμμετοχή στo ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ στις 9/3/2016 στην Αθήνα.  

     Το προσχέδιο νόμου για το Ασφαλιστικό, με την εισφοροεισπρακτική επιδρομή, έτσι όπως 

ανακοινώθηκε και χωρίς την ύπαρξη αναλογιστικής μελέτης, θα επιφέρει  αλλαγές, που δεν θα έχουν 

κανένα άλλο αποτέλεσμα, παρά την εξαθλίωση και την καταστροφή του εναπομείναντα παραγωγικού 

ιστού της χώρας και θα αποτελέσει τελειωτικό χτύπημα στην μικρομεσαία επιχείρηση και τον ελεύθερο 

επαγγελματία που αποτελεί την ραχοκοκαλιά της ελληνικής  οικονομίας. Παράλληλα αναδεικνύεται πως 

μηδενίζεται κάθε προϋπόθεση βιωσιμότητας τόσο των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών, όσο και του 

ασφαλιστικού συστήματος, ενδυναμώνοντας  την παραοικονομία, μέσω της αύξησης της φοροδιαφυγής, 

της εισφοροδιαφυγής, της μαύρης και αδήλωτης εργασίας και είναι βέβαιη η μετανάστευση αξιόμαχου 

εργατικού δυναμικού νέων κυρίως επιστημόνων. 

 

Γι αυτό,  

καλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου μας, την Τετάρτη στις 09/03/2016 να κλείσουν τα γραφεία τους 

και να απέχουν από όλες τις συναλλαγές, συμμετέχοντας έτσι, στο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 

διαμαρτυρίας που θα γίνει στην Αθήνα.  

      Οι ενέργειες αυτές αποτελούν αφ’ ενός την ελάχιστη κραυγή αγωνίας για τον αγώνα επιβίωσης που 

δίνουμε καθημερινά όλοι μας, αφ’ ετέρου και δήλωση ότι είμαστε αλληλέγγυοι με όλους τους 

αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που 

διεκδικούν μια θέση στο αύριο, απαιτώντας παράλληλα το σεβασμό και την αξιοπρέπεια στην εργασία 
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μας, όχι σαν πολυτέλεια, αλλά σαν βασική υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει τον προσήκοντα σεβασμό 

και την αξιοπρεπή διαβίωση προς τους πολίτες της. 

     Καλούμε όλους τους Βουλευτές και δη τους Βουλευτές του Νομού Δωδεκανήσου να σταθούν στο ύψος 

των περιστάσεων και της ιστορικής τους ευθύνης και να αποφασίσουν και να πράξουν κατά συνείδηση, 

λαμβάνοντας υπόψη πως φέρουν στο ακέραιο την ευθύνη για τα λουκέτα ή ότι άλλο επακολουθήσει στη 

χώρα μας. 

 

                  για το Δ.Σ. της ΕΛΦΕΕ Ρόδου 

 

                            Ο Πρόεδρος 

Ηρακλείδης Ιωάννης 

 

 Ο  Γ. Γραμματέας 

Παπαγρηγορίου Νικόλαος  

 


