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ΠΡΟΣ : κα Ευτυχία Αχτσιόγλου
Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

κυρία Υπουργέ,
Με την ευκαιρία της θέσης σε δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου για την
αδήλωτη εργασία, ασφαλιστικές ρυθμίσεις, κλπ. θέματα, επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε τις
παρακάτω επισημάνσεις μας.
Σε κάθε περίπτωση θέση του Επιμελητηρίου είναι η επικράτηση της νομιμότητας και
κάθε παροχή αδήλωτης εργασίας θα πρέπει να εξαλειφθεί.
Σε μια ευνομούμενη Πολιτεία και ένα σύγχρονο κράτος Δικαίου, δεν έχουν θέση
ασφαλιστικές και εισφοροδοτικές μορφές παραβατικότητας.
Πολύ δε περισσότερο, το νομοθετικό πλαίσιο αντιμετώπισης των παραπάνω παρεκτροπών, θα
πρέπει να στοχεύει στη συνέτιση των παρανομούντων και την επαναφορά στην εργασιακή
ομαλότητα και όχι να εξοντώνει επιχειρηματικά τους μη συμμορφούμενους, οδηγώντας τους
σε μη δυνατότητα πληρωμής των προστίμων και κλείσιμο της επιχείρησης.
1)
2)

3)
4)

Ως εκ τούτου προτείνεται:
Άρθρο 3 παρ1: Να υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής ή συμψηφισμού των
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Άρθρο 5 παρ1: Το εν λόγω ποσό θεωρείται υπερβολικό, ιδίως για τις μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις .
Θεωρούμε ότι δικαιότερο θα ήταν η επιβολή προστίμου βάσει
ποσοστού επί του «τζίρου» του προηγούμενου έτους, με κατώτατο
ποσό τις 3.000 ευρώ και ανώτατο 10.500 ευρώ.
Άρθρο 5
: Η τυχόν επιβολή προστίμου (δυσμενές διοικητικό μέτρο), θα πρέπει
να ακολουθεί την πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων.
Άρθρο 6
: Σε συνάρτηση με την με αρ. 2 παρατήρηση/πρόταση, να προβλέπεται η
απαλοιφή του προστίμου εφόσον ο εργαζόμενος προσληφθεί για 2 έτη.
Να πληρώνεται αναλογικά μέρος του προστίμου, εφόσον η επιχείρηση
διακόψει τη λειτουργία της πριν τα 2 έτη.
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5) Άρθρο 9

6) Άρθρο 12
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: Εφόσον ο αναθέτων το έργο απευθύνεται σε οργανωμένη επιχείρηση,
ολόκληρη η ευθύνη να βαρύνει τον εργολάβο του έργου, βάσει της
σχετικής εργολαβικής σύμβασης, διαφορετικά ποιο το νόημα της
ανάθεσης του έργου και της πληρωμής κατά τεκμήριο παραπάνω
ποσού, το οποίο είναι το κέρδος του εργολάβου.
: Θα πρέπει να υπάρχει σχετική πρόβλεψη για προηγούμενη «ακρόαση»
του εργοδότη, καθώς και για αντιμετώπιση περιπτώσεων έκτακτης και
απρόβλεπτης απασχόλησης (ανωτέρα βία).

Παραμένοντας στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία,
Με εκτίμηση,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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