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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Δράση για το πολυνομοσχέδιο: ο καλός ο μύλος όλα τα αλέθει;
Η διαδικασία του επείγοντος για ακόμα ένα πολυνομοσχέδιο πληγώνει τη
Δημοκρατία

Το πολυνομοσχέδιο, που αφορά πολλά διαφορετικά «προαπαιτούμενα» για την
εκταμίευση της καλοκαιρινής δόσης του προγράμματος στήριξης, έρχεται στη
Βουλή για ψήφιση από το θερινό τμήμα με τη διαδικασία του επείγοντος – μέχρι
αύριο! Η αναβλητικότητα και η διεκπεραιωτική στάση της κυβέρνησης για τη
ρύθμιση θεμάτων που είναι γνωστά εδώ και μήνες, και για τα οποία υπήρχε
επαρκέστατος χρόνος διαχείρισης, είναι εμφανής. Η Δράση θεωρεί ότι κρίσιμες και
μεγάλες αποφάσεις, όπως αυτές στο παρόν πολυνομοσχέδιο αλλά και, πρόσφατα, η
μικρή ΔΕΗ, απαιτείται να συζητούνται στην Ολομέλεια, ώστε να εξασφαλίζεται η
δημοκρατική νομιμοποίηση. Δεδομένων των σοβαρών εκκρεμοτήτων, παρά τις
διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου της κυβέρνησης, η Βουλή, ειδικά φέτος δεν
έπρεπε να κλείσει.
Επί της ουσίας, ορισμένες από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι απαραίτητες,
όπως π.χ. η οριστική χάραξη του αιγιαλού, ο όρος βιωσιμότητας για τα εφάπαξ των
επικουρικών ταμείων, η απλοποίηση κάποιων φορολογικών διαδικασιών και του
πλαισίου για τις κρατικές προμήθειες.
Άλλες όμως μας προβληματίζουν ιδιαίτερα, όπως:

●

●

Η για πολλοστή φορά αποσπασματική ρύθμιση ασφαλιστικών θεμάτων. Το θέμα
του ασφαλιστικού είναι μείζον και η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει με ασπιρίνες. Η
Δράση έχει καταθέσει συγκεκριμένες, ολοκληρωμένες, καινοτόμες και
κοστολογημένες προτάσεις – περιμένουμε να δούμε επιτέλους και την
ολοκληρωμένη πρόταση της κυβέρνησης.
Η πρόβλεψη για φυλάκιση και εξοντωτικά πρόστιμα για όσους καταθέτουν
ανακριβείς δηλώσεις «πόθεν έσχες» (που διευρύνεται πλέον τόσο πολύ ώστε
αφορά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, πολλούς δραστηριοποιούμενους και στον
ιδιωτικό τομέα της οικονομίας). Η χρήση αυστηρών ποινών σε αναρίθμητες

κατηγορίες υπόχρεων προς το Δημόσιο (χρέη σε εφορία/ταμεία, "πόθεν έσχες", μη
τήρηση φορολογικών και άλλων διατάξεων κ.α.), ενώ θωπεύει εκ πρώτης όψεως
το δημόσιο περί δικαίου αίσθημα, συνδυάζεται με την άνιση εφαρμογή ή/και την
μαζική μη εφαρμογή αυτών των νόμων. Αποτέλεσμα; Υπονομεύεται το κράτος
δικαίου: οι αυστηρότατοι νόμοι γίνονται γράμμα κενό, καθώς δεν είναι δυνατόν
ούτε να ελεγχθούν ούτε να φυλακιστούν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, ενώ οι
νομοταγείς, μπροστά στην αβεβαιότητα της υπαγωγής τους σε ένα κυκεώνα
δρακόντειων νόμων, διστάζουν ή αποφεύγουν να δραστηριοποιούνται οικονομικά
στην Ελλάδα, βαθαίνοντας έτσι το οικονομικό αδιέξοδο.
●

●

Η πρόβλεψη για απενεργοποίηση του ΑΦΜ όσων δεν πληρώνουν έγκαιρα τους
φόρους τους ή δεν ασκούν, έστω και προσωρινά, δραστηριότητα. Με δεδομένη
την υπερφορολόγηση των πάντων για τη συντήρηση του πελατειακού κράτους,
πολλοί φορολογούμενοι (επιχειρήσεις και ιδιώτες) χαρακτηρίζονται από τη
Διοίκηση ως φοροφυγάδες, ενώ έχουν πραγματική αδυναμία πληρωμής. Εξαιτίας
δε της κρίσης, πολλοί έχουν περιορισμένη δραστηριότητα, που μπορεί να οδηγήσει
τη Διοίκηση σε αυτόματη παύση του ΑΦΜ τους – και μετά καλούνται οι ίδιοι να
αποδείξουν το λάθος!
Η κατάργηση κάποιων φόρων υπέρ τρίτων, αντί του συνόλου. Η κυβέρνηση
«σέρνει» το θέμα αυτό για χρόνια, ενώ πρόσφατα αποδείχθηκε ότι η Διοίκηση δεν
γνωρίζει καν πόσοι και ποιοι είναι συνολικά αυτοί οι φόροι (και γι αυτό κλήθηκαν
οι πολίτες να δηλώσουν σε ειδική εφαρμογή τι καλούνται να πληρώσουν!!!).

Το πολυνομοσχέδιο ξεπερνά τις 200 σελίδες. Η Δράση επιφυλάσσεται να το
σχολιάσει αναλυτικότερα τις επόμενες ημέρες. Οι βουλευτές βέβαια καλούνται να
το ψηφίσουν άμεσα.
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