
 

 

 

 

Επιχειρηματίες και Εργαζόμενοι σε δυναμική διαμαρτυρία  
για το νόμο του ΦΠΑ 

 
Εκδήλωση έξω από τη Βουλή και το Υπουργείο Οικονομικών 

 
Οι επηρεαζόμενοι επαγγελματικοί Σύνδεσμοι και άλλες βιομηχανίες του 
κατασκευαστικού τομέα-μέλη της ΟΕΒ, αφού δεν έχει μέχρι στιγμής 
καταργηθεί ο αρνητικός νέος νόμος που αφορά τον ΦΠΑ στις κατασκευές, 
αποφάσισαν την πραγματοποίηση δυναμικής εκδήλωσης διαμαρτυρίας. 
Στη συλλογική προσπάθεια για κατάργηση του νόμου που οδηγεί σε πλεονασμό 
εργαζομένων, συρρίκνωση και κλείσιμο επιχειρήσεων έχουν ήδη συστρατευθεί 
και οι εργαζόμενοι οι οποίοι με σχετική επιστολή των ηγεσιών της ΣΕΚ και ΠΕΟ 
προς τον Υπουργό Οικονομικών και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών, ζητούν την άμεση αναστολή του νόμου. 
 
Το Υπουργείο Οικονομικών αρνείται να κατανοήσει τα προβλήματα και την 
αναστάτωση που προκαλεί ο νόμος που προώθησε στη Βουλή και επικαλείται 
πως τυχόν κατάργησή του θα είναι «ένδειξη μέγιστης ασυνέπειας» έναντι της 
Ε.Ε.  Δηλαδή, επιμένει πως πρέπει να απολυθούν χιλιάδες εργαζόμενοι, να 
κλείσουν πολλές, κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να αυξηθούν οι εισαγωγές 
σε βάρος της εγχώριας βιομηχανίας, και να μειωθούν τα έσοδα του κράτους.  
Όλα αυτά γίνονται γιατί η Κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο το 
οποίο δεν το συζήτησε προηγουμένως με τους άμεσα επηρεαζόμενους 
αφού δεν μπορούσε να εκτιμήσει τις συνέπειες από την εφαρμογή του. 
 
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών έχει πειστεί ότι πράγματι 
προκαλούνται σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα 
από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του νέου νόμου.  Δυστυχώς όμως δεν προχωρά 
στην κατάργησή του, αναμένοντας να πάρει την πρωτοβουλία η κυβέρνηση.  
Δηλαδή, ενώ όλοι γνωρίζουν τις αρνητικές συνέπειες του νέου νόμου, η κάθε 
πλευρά αποποιείται τις ευθύνες της αδιαφορώντας για τις συνέπειες στις 
επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και την οικονομία. 
 
Μετά τα πιο πάνω αποφασίστηκε όπως την Πέμπτη 31 Μαΐου 2012 και 
ώρα 13:00 πραγματοποιηθεί δυναμική εκδήλωση διαμαρτυρίας των 
επιχειρήσεων και εργοδοτουμένων τους έξω από τη Βουλή και το 
Υπουργείο Οικονομικών.  Μετά την εκδήλωση αυτή θα ακολουθήσει τις 
επόμενες μέρες κλιμάκωση των μέτρων μέχρι την επίλυση του 
προβλήματος. 

 

----------------------- 

17/5/2012 
KX120644ANA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------ 
 

 

 

 


