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Πολσνομοζτέδιο Υποσργείοσ Οικονομικών: μωζαϊκό αποζπαζμαηικών 

νομοθεηικών παρεμβάζεων, μακριά από ηις ανάγκες ηης ελληνικής 

κοινωνίας. 

 

Σν πνιπλνκνζρέδην αλαθέξεη ε ΓΕΒΕΕ πνπ θαηέζεζε ε θπβέξλεζε «εθηάθησο» ζην 

ζεξηλφ ηκήκα ηεο Βνπιήο απνηειεί αθφκε έλα κσζατθφ απνζπαζκαηηθψλ λνκνζεηηθψλ 

παξεκβάζεσλ, κε κνλαδηθφ ζηφρν λα εμαζθαιηζηεί ε επφκελε δφζε θαη φρη γηα λα 

πξνρσξήζεη ζηηο αλαγθαίεο γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία κεηαξξπζκίζεηο.  

Εθείλν πνπ καο εθπιήζζεη ινηπφλ αξλεηηθά δελ είλαη ηφζν ηα πεξηερφκελα ηνπ 

λνκνζρεδίνπ αιιά θπξίσο απηά πνπ απνπζηάδνπλ θαη ηα νπνία απνηεινχζαλ αληηθείκελν 

ζπδήηεζεο θαη δεηνχκελν γηα ηελ αγνξά θαη ηελ θνηλσλία ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο. Ρπζκίζεηο νη 

νπνίεο επηδεηθηηθά έκεηλαλ γηα κία αθφκε θνξά ζην ζπξηάξη ηεο ηξφηθα θαη ησλ ππνπξγείσλ. 

Θα πεξηκέλακε φηη ζην λέν «ππνηηζέκελν» πεξηβάιινλ αλάθακςεο πνπ δηακνξθψλεηαη, ε 

θπβέξλεζε ζα είρε ην πεξηζψξην λα πξνσζήζεη θάπνηεο απηνλφεηεο παξεκβάζεηο. 

Υαξαθηεξηζηηθά, αλαθέξνπκε φηη ην ζπγθεθξηκέλν πνιπλνκνζρέδην αγλνεί ηελ 

αλαγθαηφηεηα γηα δηεπζέηεζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ νθεηιψλ λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, 

κεηαζέηεη ζην κέιινλ φιεο ηηο πνιηηηθέο εθαξκνγήο ελφο ειάρηζηνπ επηπέδνπ θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο θαη εμαζθάιηζεο αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο – ην πνιπζξχιεην ειάρηζην εγγπεκέλν 

εηζφδεκα παξαπέκπεηαη πηινηηθά ζηηο θαιέλδεο- θαη ιεζκνλεί λα νξίζεη ην λέν πιαίζην 

αδεηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηα δηαθεξπρζέληα ζε πξνεγνχκελα λφκν πιαίζην. Οπζηαζηηθά 

απνηειεί έλα λνκνζέηεκα θάληαζκα πνπ δηεπζεηεί ειάρηζηα πξνβιήκαηα, ζέηεη ηηο βάζεηο γηα 

λέεο νιηγνπσιηαθέο δνκέο ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν, δηεπξχλεη ηηο πηζαλφηεηεο εχλνηαο πξνο 

ζπκθέξνληα κεγάισλ νκίισλ θαη δεκηνπξγεί λέα γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα θαη αγθπιψζεηο 

ζηελ αγνξά. 

Η ΓΕΒΕΕ ζεσξεί φηη ην ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην δελ πξνζθέξεη νπζηαζηηθέο ιχζεηο 

ζηα πξνβιήκαηα ηεο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο θαη θαιεί ηελ  θπβέξλεζε θαη ην 

θνηλνβνπιεπηηθφ ζψκα λα επαλεμεηάζνπλ ηηο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ: 

1) ηα θνξνινγηθά ζέκαηα:  

 Ελψ επηηπγράλεηαη πξφνδνο κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο 

ππνβνιήο ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ΦΠΑ, επαλέξρεηαη ε 

γξαθεηνθξαηηθή κέγγελε  κέζα απφ ηελ νπνία επηρεηξείηαη ε 

αδξαλνπνίεζε ησλ ΑΦΜ γηα ηνπο κε ζπλεπείο θνξνινγνχκελνπο. 

Καινχκε ηελ θπβέξλεζε λα επαλεμεηάζεη ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ 
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ζπγθεθξηκέλνπ θαλφλα θαη λα ζέζεη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα 

αθνξνχλ εθείλνπο πνπ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξά θνξνινγηθά πνηληθά 

αδηθήκαηα. Επηζεκαίλεηαη φηη ππάξρεη ζνβαξφο θίλδπλνο λα 

δεκηνπξγεζεί εμ αηηίαο απηήο ηεο ξχζκηζεο κηα παξάιιειε καχξε αγνξά 

κε επηρεηξεκαηίεο πνπ ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη εθηφο ηνπ πιαηζίνπ. Απηφο 

ν δπηζκφο πνπ ελδερνκέλσο δεκηνπξγεζεί δελ ζπκθέξεη νχηε ηελ 

νηθνλνκία, νχηε ζπκβάιιεη ζηα δεκφζηα έζνδα. 

 Παξακέλεη επίζεο ζε εθθξεκφηεηα ην δήηεκα ηνπ ζπκςεθηζκνχ νθεηιψλ, 

γηα ην νπνίν ν ίδηνο ν πξσζππνπξγφο  έρεη δεζκεπηεί φηη ζα ην 

πξνσζνχζε άκεζα. Πνιιέο επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη ζην θφθθηλν εμ αηηίαο 

απηήο ηεο ζηξεβιήο πνιηηηθήο. 

2) ε δεηήκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο:  

 ην Τπνπξγείν Εξγαζίαο ζπλερίδεη ηε ζηξαηεγηθή δηάιπζεο θάζε πγηνχο 

κεραληζκνχ θνηλσληθήο αζθάιηζεο επηιέγνληαο ηε ινγηθή «πνλάεη πφδη, 

θφβεη θεθάιη». Η θπβέξλεζε λνκνζεηεί θαη ελνπνηεί ηακεία ρσξίο λα έρεη 

ππφςε ηεο νχηε ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ ηακείσλ, 

νχηε θάπνηα ηεθκεξησκέλε αλαινγηζηηθή κειέηε. Σελ ίδηα ζηηγκή 

αγλννχληαη επηδεηθηηθά φιεο νη πξνηάζεηο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ γηα ηε 

δηεπζέηεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ αζθαιηζηηθψλ νθεηιψλ, νη νπνίεο 

απνηεινχλ ζειηά ζην ιαηκφ εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ επηρεηξεκαηηψλ θαη 

ηαπηφρξνλα νδεγνχλ ζε αδηέμνδν ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. 

 Σν πξφγξακκα εμαζθάιηζεο ελφο ειαρίζηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο γηα 

ηνπο πνιίηεο θαη ηα λνηθνθπξηά παξαπέκπεηαη ζηηο θαιέλδεο, θαζψο 

αθφκε θαη ε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί σο πξνο 

ην ζρεδηαζκφ ηεο.  

3) ρεηηθά κε ηελ ςήθηζε ησλ λέσλ ξπζκίζεσλ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο: 

επηζεκαίλνπκε ην γεγνλφο φηη δελ εμαζθαιίδνληαη ίζνη φξνη αληαγσληζκνχ κεηαμχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ, φζν ε γξαθεηνθξαηηθή πνιππινθφηεηα φρη κφλν δελ 

αληηκεησπίδεηαη, αιιά δηεπξχλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν εηο βάξνο ησλ 

κηθξνκεζαίσλ. Ωο ΓΕΒΕΕ έρνπκε πξνηείλεη κέξνο ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ λα 

απνδίδνληαη σο πνζφζησζε ζε κηθξέο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο. 

4) Ωο πξνο ηελ δηεχξπλζε ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο ππνβνιήο πφζελ έζρεο ζε 

πεξηζζφηεξεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο, επηζεκαίλνπκε φηη ζεκαληηθή ηνκή ζα 

απνηεινχζε ε απνηίκεζε ηνπ έζρεο κε ζχγρξνλα θξηηήξηα θαη φρη ε πξνζζήθε 
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άιιεο κηαο κε ειεγρφκελεο γξαθεηνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο. Άιισζηε, ε 

νινθιήξσζε ηνπ πεξηνπζηνινγίνπ- ην νπνίν φκσο ζα έπξεπε λα πεξηιακβάλεη θαη 

ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο αιινδαπήο- επηηξέπεη ηνλ άκεζν έιεγρν ηεο 

πεξηνπζίαο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα άκεζσλ δηαζηαπξψζεσλ. 

  

 


