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Θέµα: ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛ. & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ στο site του Υπουργείου 
 

 Αξιότιµε Κύριε Γενικέ Γραµµατέα, 

 Θέλουµε να σας υπενθυµίσουµε την αναγκαιότητα – που και εσείς έχετε κατ’ 

επανάληψη επισηµάνει – της έγκαιρης και έγκυρης ενηµέρωσης του Κλάδου µας – όπως και 

κάθε φορολογούµενου - για κάθε νόµο, Υπουργική ή δική σας Πολυγραφηµένη Απόφαση,   

ή απάντηση όλων των Τµηµάτων σε ερώτηµα που αφορά θέµατα του Υπουργείου 

Οικονοµικών. 

Τίθενται εύλογα ερωτήµατα για την αιτία που δεν επιτρέπει να αναρτούνται στο site του 

Υπουργείου ή της Γ.Γ.Π.Σ. όχι µόνον οι Φορολογικοί Νόµοι αλλά και ΟΛΕΣ οι ΠΟΛ., οι απαντήσεις 

σε φορολογικά ερωτήµατα αλλά και οι ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου . 

Θεωρούµε παράλογο όλα τα ανωτέρω να δηµοσιοποιούνται µέσω άλλων site και 

να έχουµε την «υποχρέωση» να ανατρέχουµε σε αυτά για να ενηµερωθούµε. 

Ρωτάµε πως είναι δυνατόν να στέλνονται σε αυτά τα site ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  και να µην 

αναρτώνται στο site του Υπουργείου ή να µην στέλνονται σε ηλεκτρονική µορφή και στην 

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για να αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα της ? 

 Θα µπορούσατε να είχατε δηµιουργήσει και ένα σύστηµα ΑΜΕΣΗΣ ενηµέρωσης 

ΟΛΩΝ των Λογιστών – Φοροτεχνικών µέσω e-mail (τα έχει όλα η Γ.Γ.Π.Σ.) µε ελάχιστο 

κόστος σε χρόνο και χρήµα. 

∆ικαιούµαστε να απαιτήσουµε την ικανοποίηση αυτού του αιτήµατος που εξυπηρετεί το 

∆ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ καθώς έτσι το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα εξοικονοµήσει πολλαπλάσιο χρόνο και 

χρήµα. 

Σας ευχαριστούµε για την µέχρι σήµερα συµπαράσταση στα δίκαια αιτήµατα του Κλάδου 

µας.  
Με εκτίµηση 

Για το ∆.Σ. 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  του  ∆.Σ.                                 Ο Γ.Γραµµατέας 

       Νικόλαος   Πατέλης                                  Ιωάννης Παναγιωτίδης 

 


