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Παρασκευή , 29 Νοεµβρίου 2013 

 

∆ελτίο Τύπου 

Την Πέµπτη 28 Νοεµβρίου 2013, ο Γενικός Γραµµατέας της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κος Καµπάνης 

Βασίλειος, εκπροσωπώντας την Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., παρουσίασε στην Επιτροπή κοινωνικών 

υποθέσεων της Βουλής, τις Θέσεις και τις Παρατηρήσεις στο Νοµοσχέδιο 

“Αναβάθµιση και Βελτίωση των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, 

πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις 

Αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας”   

 

Για το ∆Σ 

Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραµµατέας 
      

Πανίδης  Ι. Αβραάµ                                                  Καµπάνης Γ. Βασίλειος 

 

 

Ακολουθεί  αναλυτικά το πλήρες κείµενο. 

 

 

 

 



 

 

 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ  ΕΜΠΟΡΩΝ  ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. 

 

 

 

 

Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής 

 

Θέσεις – Παρατηρήσεις στο Σ/Ν 

“Αναβάθµιση και Βελτίωση των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών 

φορέων, πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές 

διατάξεις Αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας” 

 

 

 

 

Αθήνα,  28 Νοεµβρίου 2013 

 

 



 

 

 

 

Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 

 

Τόσο η ΓΣΕΒΕΕ όσο και η ΠΟΦΕΕ της οποίας είµαι ο Γ. Γραµµατέας είναι αρωγοί σε κάθε 

προσπάθεια για  απλοποίηση, εξυγίανση και εξορθολογισµό του ασφαλιστικού µας συστήµατος αλλά 

ταυτόχρονα και του φορολογικού. Το να καταφέρουµε άλλωστε να πετύχουµε αυτά µαζί µε τη 

µείωση των φόρων είναι η µοναδική µας ελπίδα για ανάπτυξη. 

 

Στην πρωτοφανή περίοδο οικονοµικής κρίσης που περνά η χώρα έχουµε τονίσει επανειληµµένα ότι 

οι νοµοθετικές παρεµβάσεις της πολιτείας που προβλέπουν ασύµµετρες επιβαρύνσεις και υπερβολικά 

πρόστιµα  πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά σχεδιασµένες και τεκµηριωµένες. Το κράτος δεν είναι 

τιµωρός, αλλά πρέπει να εναρµονίζει µε αποτελεσµατικότητα και δικαιοσύνη τα συστήµατα που 

διαχειρίζεται. 

 

Μέσα στο δύσκολο λοιπόν οικονοµικό περιβάλλον που βιώνουν οι ΜΜΕ συρρικνώθηκαν σύµφωνα 

µε όλα τα επίσηµα τελευταία στοιχεία και την εκτίµηση του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ (ΟΟΣΑ, Ευρ. Επιτροπή) 

πάνω από 200,000 µέσα στην κρίση. Και δεν υπολογίζουµε αυτούς οι οποίοι απλώς επιβιώνουν και 

δεν έχουν διακόψει ή δεν µπορούν να διακόψουν για τεχνικούς λόγους. ∆υστυχώς παρακολουθούµε 

το ξέφτισµα σιγά-σιγά του κυρίου πυλώνα της ελληνικής οικονοµίας που είναι οι  ΜΜΕ. 

 

Στο παρόν σχέδιο νόµου αυτό το οποίο µας αφορά περισσότερο και χρήζει άµεσης αλλαγής είναι το 

νέο εξωφρενικό πρόστιµο των 10.550 για τις διαφορές που θα προκύπτουν µεταξύ 

καταστάσεων ΣΕΠΕ και υποβολής ΑΠ∆ ή όταν δεν υποβληθεί καθόλου ΑΠ∆.  Αυτή η διαφορά 

στην ανακρίβεια των  καταστάσεων ΣΕΠΕ-ΙΚΑ  πρέπει να πούµε ότι ήδη έχει ένα πρόστιµο µεγάλο 

της τάξης του 30% επί της διαφοράς και έρχεται να προστεθεί και το καινούργιο.  

 

 

Όταν καθιερώθηκε το πρώτο επίσης εξωφρενικό πρόστιµο των 10.500 είπαµε ότι µε υπερβολικά 

πρόστιµα δεν επιτυγχάνονται πάντα τα αναµενόµενα αποτελέσµατα ούτε καταπολεµάται ουσιαστικά 

η εισφοροδιαφυγή. Είναι κάτι σαν την φορολογία που όσο µεγαλώνει ο συντελεστής φορολόγησης 

τόσο λιγότερα έσοδα δηλώνονται. Βέβαια για λόγους πάταξης της εισφοροδιαφυγής νοµοθετήθηκε 

και έγινε αποδεκτό µε τις όποιες αντιρρήσεις. 

 

Αυτό το καινούργιο υπερβαίνει τα όρια της φαντασίας αλλά και κάθε λογικής.  Έχουµε τονίσει από 

παλιά και πριν µας το επιβάλει η τρόικα, ότι όλες αυτές οι υπηρεσίες ΙΚΑ ΣΕΠΕ κλπ πρέπει να 

ενοποιηθούν το ίδιο και οι καταστάσεις και ανακοινώσεις σε αυτές. Με την ηλεκτρονική διασύνδεση 

όλα αυτά γίνονται πιο εύκολα και εκεί πρέπει να πέσει το βάρος του υπουργείου αντί να νοµοθετεί 



υπέρµετρα πρόστιµα. Όταν θα γίνει αυτή η ενοποίηση, και εφόσον ο κος Υπουργός λέει ότι θα 

λειτουργήσει η ενοποίηση µέσω της Εργάνης από 01/01/2014, τότε προς τι αυτή η σπουδή για 

τον ένα µήνα που αποµένει; 

 

Για να πάµε όµως στην ουσία και σε συγκεκριµένες προτάσεις πρέπει να αναλογιστείτε τι θα γίνει αν 

ο υπολογιστής µιας επιχείρησης χαλάσει την τελευταία ηµέρα υποβολής της ΑΠ∆ ή ο αρµόδιος 

υπάλληλος ή ο λογιστής αρρωστήσει ή οτιδήποτε άλλο ανθρώπινο ή µη, συµβεί και η επιχείρηση 

έχει 60 άτοµα προσωπικό, τότε ποιο θα είναι το πρόστιµο και πως θα αντιµετωπισθεί; 

 

Ειδικά ο δικός µας κλάδος (των λογιστών και φοροτεχνικών) ο οποίος στηρίζει τις ΜΜΕ υποβάλλει 

ανά µήνα ΑΠ∆ για το 95-98% του εργατικού δυναµικού των ΜΜΕ, και κάθε γραφείο υπολογίζει 

µισθοδοσίες για εκατοντάδες άτοµα. Φανταστείτε τι έχει να γίνει σε περιπτώσεις ανθρωπίνων ή και 

µηχανικών λαθών. 

 

 

Πρόταση µας είναι να αποσυρθεί το άρθρο 2 και να παραµείνει η προϋπάρχουσα κατάσταση που 

προβλέπει  επιβάρυνση  30% επί των διαφορών, η οποία είναι ήδη υπερβολική, και εφόσον είναι 

βούληση του Υπουργού  για να ψηφιστεί, θα πρέπει να υπάρχει ένα εύλογο διάστηµα µετά την λήξη 

της προθεσµίας  υποβολής της ΑΠ∆ πχ µήνα ή εικοσαηµέρου ώστε να καλυφθεί η περίπτωση του 

λάθους από παραδροµή ή από έκτακτο γεγονός. 

 

Συµπληρωµατικά πρέπει να αναφερθούν τα ακόλουθα: 

Υπάρχουν προσλήψεις Ελλήνων και αλλοδαπών µε άδεια εργασίας χωρίς Α.Μ. ΙΚΑ. Οι µεν 

προσλήψεις αποστέλλονται αλλά δεν είναι δυνατή η αποστολή της ΑΠ∆ γεγονός που θα επιφέρει 

πρόστιµο µη υποβολής ΑΠ∆. Η διάταξη πρέπει να καλύπτει ρητά την περίπτωση αυτή. Πρέπει δηλ. 

να υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής (ΠΡΟΒΛΗΜΑ ιδίως σε επιχειρήσεις εστίασης µε 

µεγάλη κινητικότητα αλλά και σε τουριστικές επιχειρήσεις) ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο). 

 

Επίσης, µε το νέο σύστηµα η µη δυνατότητα υποβολής ΑΠ∆ λόγω οφειλών πέρα από την 

ασφαλιστική ιστορία των εργαζοµένων συνεπάγεται και πρόστιµα των 10,500; 

  

Τέλος, όσον αφορά το άρθρο 6 είναι ανάγκη το µέτρο του εργοσήµου να συµπεριλάβει και τα 

επισιτιστικά επαγγέλµατα για να καλυφθούν τα κενά των «ρεπό». Φυσικά πρέπει να ισχύσει για 

περιορισµένο αριθµό ηµερών τον µήνα για να µην γίνει καταστρατήγηση του µέτρου. Ένα τέτοιο 

νούµερο θα µπορούσε να είναι τα 8 ηµεροµίσθια τον µήνα. 

 

Για την ΓΣΕΒΕΕ 

Καµπάνης Γ. Βασίλειος 

 

Γ. Γραµµατέας Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 


