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Προς τις Ενώσεις – Μέλη της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

     Αθήνα, 31  Ιανουαρίου  2014   

         Αρ. Πρωτ. Εξερχοµένου 098 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Κατανοώντας την ανησυχία των συναδέλφων και µε αφορµή τα αιτήµατα συγκεκριµένων Ενώσεων 

για σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ. της Οµοσπονδίας, σας ενηµερώνουµε  και παρακαλούµε να λάβετε 

υπόψη σας τα ακόλουθα :  

 

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. εν όψει του σχεδίου νόµου 4174/2013 που ψηφίστηκε  στις 26/7/2013 και µέχρι 

σήµερα έκανε και συνεχίζει να κάνει ,ότι είναι  δυνατόν χρησιµοποιώντας όλα τα µέσα προκειµένου να 

ενηµερώσει και να ευαισθητοποιήσει καταρχήν την νοµοθετική εξουσία (Βουλευτές) και αφετέρου  

ολόκληρο τον επιχειρηµατικό κόσµο   για το τεράστιο πρόβληµα που δηµιουργεί ο νόµος 4174/2013 

και ποιον  αντίκτυπο θα έχει στα οικονοµικά πράγµατα του κλάδου µας και των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων. 

Επιπλέον παράλληλες ενέργειες έχουν δροµολογηθεί και για τα περιβόητα πρόστιµα των 

10.500 ευρώ  που νοµοθέτησε τον ∆εκέµβριο το υπουργείο εργασίας (και δεν αναφερόµαστε στην 

αδήλωτη εργασία ) τόσο µε παραστάσεις στην Βουλή αλλά και στους επιχειρηµατικούς φορείς. 

 

Ενδεικτικά σας παραπέµπουµε σε όλα τα ∆.Τ. και τις ανακοινώσεις που σας αποστείλαµε  για 

την εξέλιξη της δράσης αυτής όπου µεταξύ άλλων η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. αντέδρασε ακόµη και στην 

Βουλή(βλέπε σχετικά βίντεο στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων , Ιούλιο και ∆εκέµβριο 2013). Η 

παραπάνω προσεχτική και ασυµβίβαστη δράση µας συνεχίστηκε µε την πρόσφατη ηµερίδα στις 

23/1/2014, όπου ενηµέρωσε τους κοινωνικούς φορείς της χώρας για το τεράστιο πρόβληµα που έχει 

προκύψει µε την ισχύ του νόµου 4174/2013. 

Όπως γνωρίζετε από την ηµερίδα προέκυψε το παρακάτω κοινό ψήφισµα όλων των 

παρισταµένων φορέων,  το οποίο έλαβε µεγάλη δηµοσιότητα στο διαδίκτυο και στα ΜΜΕ. 



Έχει ήδη κοινοποιηθεί στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, στον Πρωθυπουργό , στους αρχηγούς 

κοµµάτων και στα ΜΜΕ. Θα ακολουθήσει και επιστολή για συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό µαζί µε 

τους κοινωνικούς φορείς. 

Συνεπώς δεν έχουµε ολοκληρώσει ακόµη τις προσπάθειες µας για την κατάργηση των 

άρθρων 53 έως 60 του νόµου 4174/2013 και θα σας ενηµερώνουµε για  τις ενέργειες µας που θα 

ακολουθήσουν,(επανάληψη της συγκέντρωσης στην Αθήνα µε όλους τους κοινωνικούς εταίρους, 

προσφυγή στο συµβούλιο Επικρατείας και στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο).  

Ήδη όµως όλες οι παραπάνω  ενέργειες έφεραν  αποτέλεσµα και  στην σηµερινή ενηµέρωση 

του κ. Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική του  οµάδα, όπου  έγινε ευρεία  αναφορά και συζήτηση 

για τα πρόστιµα ο κος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει άµεσα ο εξορθολογισµός 

των προστίµων.  

Ύστερα από τα παραπάνω, η Οµοσπονδία µας  σας ενηµερώνει ότι µε την ολοκλήρωση της 

συγκεκριµένης προσπάθειας θα συγκαλέσει  Γενική  Συνέλευση για να σας ενηµερώσει διεξοδικά 

προκειµένου να προγραµµατισθούν οι επόµενες κινήσεις. 

 

Για το ∆.Σ. 

Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραµµατέας 

 

Πανίδης  Ι. Αβραάµ                                                  Καµπάνης  Βασίλειος 


