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Χανιά,  15/07/2014
  
ΠΡΟΣ ΤΟΝ 

1. ΠΟΦΕΕ  

2. Μ.Μ.Ε. Φορολογικού περιεχοµένου  
 
  

 

Όλοι στο γραφείο της Εφόρου Χανίων  Τετάρτη 

στις 11:00 

(Προ συνάντηση στην είσοδο της ∆.Ο.Υ.)  

   

 

Συνάδελφοι, 

µια από τις αποφάσεις µας ενάντια στην συµπεριφορά του Υπουργείου σχετικά µε την 

διακοπή της δυνατότητας υποβολής εµπρόθεσµων φορολογικών δηλώσεων είναι η 

συγκέντρωση του ∆/Σ του Συλλόγου, των συναδέλφων που αντιµετωπίζουν 

πρόβληµα καθώς και των αλληλέγγυων συναδέλφων στο γραφείο της Εφόρου 

Χανίων, αύριο 16/7  (προ συγκέντρωση στην είσοδο της ∆.Ο.Υ. Στις 11:00)  όπου θα 

απαιτηθεί η επικοινωνία µε την κ Σαβαϊδου καθώς και  η επίλυση του προβλήµατος 

που έχει προκύψει.  

 

Η θέση µας είναι πάγια. Είµαστε αντίθετοι σε πρακτικές όπου απαιτείται συµµόρφωση των 

πολιτών ενώ  η ∆ιοίκηση δεν συµµορφώνεται η ίδια µε τον Νόµο. 

Γιατί δεν συµµορφώθηκε µε τον Ν.2238/94 άρθ 62 παρ.1 η ∆ιοίκηση ώστε να τηρηθεί το 

χρονικό διάστηµα των 5 µηνών υποβολής των δηλώσεων ώστε να πέσουν στην παγίδα 

των προστίµων πλήθος πολιτών;  

Γιατί δεν συµµορφώθηκε µε τον Ν.2238/94 άρθρ 62 παρ 1ε η ∆ιοίκηση και διέκοψε την 

λειτουργία του taxis σε διαφορετικό χρόνο από ότι ορίζουν οι διατάξεις ώστε να πέσουν 

στην παγίδα των προστίµων πλήθος λογιστών ;  



Γιατί δεν συµµορφώθηκε µε την ΠΟΛ.1146/19-5-2014 η ∆ιοίκηση και καθυστέρησε 4,5 

µήνες να θέσει σε λειτουργία τις εµπρόθεσµες τροποποιητικές δηλώσεις αφήνοντας µόνο 

7 µέρες ώστε να πέσουν πλήθος πολιτών στην παγίδα των προστίµων;    

 

Μα τι κράτος είναι αυτό που ζητά συµµόρφωση χωρίς αυτό το ίδιο να συµµορφώνεται µε 

τους Νόµους;  

 

Αντιδρούµε λοιπόν, όλοι µαζί ενάντια σε αυτές τις πρακτικές απαιτώντας από την Γενική 

Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων να δώσει άµεσα λύση τουλάχιστον µίας εβδοµάδας 

εµπρόθεσµων υποβολών στις φορολογικές δηλώσεις.  

  

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ. 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΤΜΒΟΥΛΙΟ 

ΟΙ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΑΝ ΜΕ ∆ΗΛΏΣΕΙΣ  

ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ ΣΥΝΆ∆ΕΛΦΟΙ ΤΟΥΣ 

 

ΟΣΟΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 

 

ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 16/7 ΚΑΙ ΩΡΑ  11:00 ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο 

ΤΗΣ ∆.Ο.Υ.  

όπου θα απαιτηθεί η επικοινωνία µε την κ Σαβαϊδου καθώς και  η 

επίλυση του προβλήµατος που έχει προκύψει.  

 

Καλούµε όλους τους Συλλόγους της Χώρας να συµµετάσχουν σε παρόµοιες εκδηλώσεις 

αντίδρασης 

Καλούµε την Οµοσπονδία να αντιδράσει και να συντονίσει αντιδράσεις σε όλη την Ελλάδα  
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Μ  ε     ε  κ  τ  ί  µ  η  σ  η 
εκ του Συλλόγου Αδειούχων Λογιστών 
Φοροτεχνικών Ν. Χανίων 
  
Ο Πρόεδρος Σταυρουλάκης Κωνσταντίνος,   
Ο Αντιπρόεδρος  Κυπραίος Κωνσταντίνος ,  
Ο Γραµµατέας  Κελάκης Μιχαήλ,  
Ο Ταµίας  Παπαδάκης Ιωάννης, 
 Το Μέλος Πετράκης Νικόλαος 
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