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 Επ΄ αόριστον αναβολή του εκτρώματος των mydata. Για το 2021 διαβίβαση προαιρετικά των ئ

εσόδων, η ΑΑΔΕ έχει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για να καταγράψει και να αξιολογήσει τις 
τυχόν αποκλίσεις. Καμία εμπλοκή λογιστών σε αυτή την διαδικασία.  
  

 Καθιέρωση μήνα αδείας των λογιστών τον Αύγουστο χωρίς δηλωτικές υποχρεώσεις και ئ
καταληκτικές ημερομηνίες. 
 

 Θεσμοθέτηση ασθένειας λογιστών, συμπεριλαμβανόμενης της εγκυμοσύνης, (πριν και μετά τον ئ
τοκετό) με παράταση προθεσμιών για πελάτες που έχουν παράσχει εξουσιοδότηση. 
 

 Κατάργηση των χαρατσιών – σεμιναρίων του ΟΕΕ, της πιστοποίησης και του αντιδραστικού ئ
κώδικα δεοντολογίας. 
 

 .Προτεινόμενες ελάχιστες αμοιβές ئ
 

 Χρονική διάρκεια ΔΦΕ 4 μηνών από όταν όλες οι υπηρεσίες (δημόσιο, τράπεζες, ταμεία) έχουν ئ
ανεβάσει όσα είναι απαραίτητα.  
 

 Αγώνας ενάντια στην προστιμολαγνεία της ΑΑΔΕ και του Υπ, Οικονομικών. Κατάργηση των ئ
προστίμων, όπου επιβάλλονται προσαυξήσεις. Απεμπλοκή των Λογιστών από τον Ν.4557/2018, 
(Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες) 
 

 .Απόδοση της Α’ τάξης στους συναδέλφους της Γ’ ειδικής ئ
 

 .Άμεση κωδικοποίηση και απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, με σταθερό ορίζοντα 10ετίας  ئ
Νομοθεσία που δεν θα απαιτεί την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων και αποφάσεων. 
 

 Ενιαιοποίηση των θεματικών ιστοτόπων που αφορούν φορολογικές, ασφαλιστικές και εργασιακές ئ
ηλεκτρονικές εφαρμογές. 
 

 Πλήρη κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης, για όλους τους φορολογούμενους και του τέλους ئ

επιτηδεύματος. 

 

 Στελέχωση του Υπ.Οικ,  του Υπ. Εργασίας και του ΕΦΚΑ με προσωπικό με μόνιμη και σταθερή ئ

απασχόληση. 

 

 Αντίθεση  στο νόμο Χατζηδάκη που ενταφιάζει την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση (ηλεκτρονικές ئ
ψηφοφορίες, ΓΕΜΗΣΟΕ κλπ 
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Για τις διαδικασίες στην Π.Ο.Φ.Ε.Ε 

 
 Κατάργηση του αντιδημοκρατικού ενιαίου ψηφοδελτίου για την ανάδειξη του ΔΣ της ΠΟΦΕΕ. Απλή ئ

αναλογική στις εκλογές για την ανάδειξη του με βάση το % των παρατάξεων που συμμετέχουν. 
 

 Πλαίσιο νομικής υποστήριξης από την ΠΟΦΕΕ που θα αφορά και σε γενικότερα θέματα αλλά και στην ئ
υποστήριξη συναδέλφων που καλούνται να αντιμετωπίσουν νομικές συνέπειες. 
 

 Δημιουργία ταμείου οικονομικής αρωγής της ΠΟΦΕΕ, για τους συναδέλφους, που αντιμετωπίζουν ئ
οποιεσδήποτε δυσκολίες που εμποδίζουν την άσκηση του επαγγέλματος. 
 

   .Καθιέρωση «Ημέρας εθελοντικής Αιμοδοσίας» σε κάθε ένωση της ΠΟΦΕΕ ئ
 
 
 
Για τα ευρύτερα ζητήματα διεκδικούμε: 

 
 Μείωση ή κατάργηση των έμμεσων φόρων και του ΦΠΑ στα είδη διατροφής και στα οικιακά ئ

τιμολόγια ενέργειας, ύδρευσης και τηλεπικοινωνίας. 
 

 .Κατάργηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης ئ
 

 .Δωρεάν ασφάλιση, νοσοκομειακή περίθαλψη, δημόσια και καθολική με κρατική επιχορήγηση ئ
 

 .Αγώνας ενάντια στην ακρίβεια και άμεσα μέτρα ανακούφισης των λαϊκών στρωμάτων ئ
 

 Κατάργηση του νέου πτωχευτικού κώδικα και των νόμων που απελευθερώνουν τις κατασχέσεις 1ης ئ
κατοικίας. 
 

 .Πάγωμα των οφειλών προς το Δημόσιο που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της πανδημίας ئ
 

 Αγώνας ενάντια στον πόλεμο και τους σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστικών μηχανισμών, καμία εμπλοκή ئ
της Ελλάδας στα αντιμαχόμενα μέρη. 
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