
 «Η ΕΣΕΕ ενημερώνει για ηα 6 καλοκαιρινά και ηα 10 θθινοπωρινά 

προαπαιηούμενα» 

Τα έμη πξναπαηηνύκελα κέηξα πνπ ππνρξενύηαη λα πινπνηήζεη ε θπβέξλεζε θαη 

νθείιεη λα παξνπζηάζεη ζην EuroWorking Group ζηηο 7 Απγνύζηνπ γηα ηελ 

εθηακίεπζε ηνπ 1 δηο θαη ηελ απνδέζκεπζε ησλ 2 δηο επξώ, έρνπλ πιένλ κεησζεί ζηα 

πέληε κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηε κηθξή ΓΔΗ. Οη άκεζεο πξνηεξαηόηεηεο 

ηνπ Πνιπλνκνζρεδίνπ πνπ θαηαηίζεηαη ζήκεξα ζηε Βνπιή, πξνο ςήθηζε κέρξη ηηο 8 

Απγνύζηνπ, εζηηάδνληαη ζηηο παξαθάησ εθθξεκόηεηεο: 

1. Σηε λνκνζεηηθή ξύζκηζε γηα ηε ζπγρώλεπζε ππό ην Δληαίν Τακείν Δπηθνπξηθήο 

Αζθάιηζεο (ΔΤΔΑ) όισλ ησλ Δπηθνπξηθώλ Τακείσλ θαη εθαξκνγή ηεο ξήηξαο 

κεδεληθνύ ειιείκκαηνο από 1-1-15 γηα όια ηα Τακεία πνπ δελ αλήθνπλ απηή ηε 

ζηηγκή ζην ΔΤΔΑ. 

2.    Σηελ ςήθηζε ηνπ λόκνπ γηα ηα δάζε θαη ηε ξύζκηζε ράξαμεο αηγηαινύ. 

3. Σηελ ςήθηζε πνιπλνκνζρεδίνπ γηα ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ 

γξαθεηνθξαηίαο θαη ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθώλ βαξώλ ζην Γεκόζην. 

4.   Σηελ θαηάξγεζε από 1-1-2015 ησλ θνηλσληθώλ πόξσλ (θόξνη ππέξ ηξίησλ θ.ιπ.) 

πνπ ρξεκαηνδνηνύλ ηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο Τακείσλ αξκνδηόηεηαο ηνπ ππνπξγείνπ 

Δξγαζίαο. 

5.   Σηελ ςήθηζε ηνπ λόκνπ γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ θνκκάησλ θαη λνκνζεζίαο γηα 

ηε «δήισζε θαη ηελ παξαθνινύζεζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ», κε ζηόρν ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο.  

Σύκθσλα κε ηε Κνκηζηόλ, ππάξρεη ε δηαβεβαίσζε όηη ε ρώξα καο ζα έρεη 

νινθιεξώζεη εγθαίξσο ηα πξναπαηηνύκελα γηα ηε δόζε ηνπ Απγνύζηνπ, 

ραξαθηεξίδνληαο κάιηζηα ην δπζθνιόηεξν από απηά ηε ΓΔΗ, ε νπνία όκσο έρεη ήδε 

πινπνηεζεί. Ταπηόρξνλα, κέρξη ηηο 15 Απγνύζηνπ ζα πξέπεη λα έρεη βξεζεί ζεκείν 

ζπλελλόεζεο κε ηελ ΔΔΤ γηα ηα κε εμππεξεηνύκελα δάλεηα ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, 

ώζηε λα πξνζαξκνζηεί ην ζεζκηθό πιαίζην ζε πεξηβάιινλ ζπζηεκηθήο θξίζεο θαη 

ιύζε εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ. 

Τε Φζηλνπσξηλή δόζε πξναπαηηνύκελσλ ζα δηαπξαγκαηεπηεί ε θπβέξλεζε κε ηελ 

ηξόηθα 3-5 Σεπηεκβξίνπ ζην Παξίζη, ελώ ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα νινθιεξσζεί 

λνκνζεηηθά κέρξη ηηο 15 Σεπηεκβξίνπ, πξηλ ηνλ επόκελν έιεγρν ην δεύηεξν 15λζήκεξν 

ηνπ Σεπηεκβξίνπ, ζε δέθα πνιύ ζνβαξά δεηήκαηα, πνπ εθθξεκνύλ από 

πξνεγνύκελνπο ειέγρνπο θαη είλαη ηα παξαθάησ: 

1) Νέν Αζθαιηζηηθό - ζπληαμηνδνηηθό ζύζηεκα. 

2) Δπζπγξάκκηζε λνκνζεζίαο πιαηζίνπ νκαδηθώλ απνιύζεσλ. 

3) Δπηηάρπλζε πιεηζηεξηαζκώλ αθηλήησλ γηα ρξέε ζην Γεκόζην. 

4) Αλαζεώξεζε πξνϋπνινγηζκνύ 2015 κε παξάηαζε εηδηθώλ εηζθνξώλ. 

5) Οινθιήξσζε ησλ απνιύζεσλ από ην Γεκόζην κέρξη ηέινο 2014. 

6) Καηάξγεζε δαπαλώλ θαη θνξναπαιιαγώλ θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ. 

7) Ννκνζεηηθά κέηξα γηα βειηίσζε είζπξαμεο δεκνζίσλ εζόδσλ. 

8) Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ΦΠΑ κε θαζηέξσζε ελόο ζπληειεζηή. 

9) Νέν κηζζνιόγην δεκνζίνπ κε εθαξκνγή ηεο απόδνζεο από 1-1-15. 

10) Έιεγρνο ηνπ ζπλόινπ ηεο ιίζηαο θαηαγξαθήο ησλ θόξσλ ππέξ ηξίησλ. 

 

Όια ηα παξαπάλσ πξναπαηηνύκελα είλαη βέβαην όηη ζα επηθέξνπλ πεξηζζόηεξεο 

αιιαγέο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία αιιά κε ακθίβνια απνηειέζκαηα ζε 

αξθεηνύο ηνκείο. Ωζηόζν, νύηε λύμε δελ γίλεηαη γηα κηα ζεηξά από δεηήκαηα πςειήο 

πξνηεξαηόηεηαο γηα ηηο ΜΜε επηρεηξήζεηο. Η ΔΣΔΔ ζα ηνπνζεηεζεί αλαιπηηθά αθνύ 

θαηαηεζεί ζε δεκόζην δηάινγν ην ηειηθό θείκελν ηνπ παξόληνο πνιπλνκνζρεδίνπ. 

 

 

 



Ο πρόεδρος ηης ΕΣΕΕ κ. Βαζίλης Κορκίδης δήλωζε: 

«Πξνο απνθπγή πεξαηηέξσ εθπιήμεσλ ε ΔΣΔΔ πξνζπαζεί λα ελεκεξώζεη ηνπο 

κηθξνκεζαίνπο ηεο ειιεληθήο αγνξάο γηα ηα "πνιπαπαηηνύκελα ησλ 

πνιπλνκνζρεδίσλ" πνπ ζπλνδεύνληαη από πεξίπνπ 440 λέεο παξεκβάζεηο. 

Δπρόκαζηε ε κεηαθνξά ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ κε ηνπο δαλεηζηέο από ηελ έδξα καο, 

ζε νπδέηεξν έδαθνο, λα ζηακαηήζεη λα αλαζηαηώλεη κε ηηο ζπρλέο επηζθέςεηο ηνπο γηα 

έιεγρν ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη θάπνηα ζηηγκή λα νδεγήζεη ζε παύζε 

πξναπαηηνύκελσλ θαη δεκνζηνλνκηθή εθερεηξία».  


