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Της Δήμητρας Καδδά
Τα προαπαιτούμενα για την τελευταία υπο-δόση του 1 δισ. ευρώ (σημ. εκκρεμεί από την
αξιολόγηση Απριλίου της ΕΕ) και άλλες μνημονιακές εκκρεμότητες επιχειρεί να φέρει
σήμερα στη Βουλή η κυβέρνηση, μέσω πολυνομοσχεδίου του ΥΠΟΙΚ. Περιλαμβάνουν, μεταξύ
άλλων, κατάργηση φόρων υπέρ τρίτων, καθορισμό της οριοθέτησης του αιγιαλού,
συγχώνευση ταμείων, αλλαγές στις δημόσιες συμβάσεις και στο ΓΕΜΗ, απενεργοποίηση
του ΑΦΜ για τους μη «ενεργούς» φορολογικά αλλά και κατάργηση της εκκαθαριστικής
δήλωσης ΦΠΑ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διατάξεις συλλέγονται μέχρι την τελευταία στιγμή από τα
συναρμόδια υπουργεία, ενώ πηγές του ΥΠΟΙΚ δεν αποκλείουν, όσες δεν φτάσουν εγκαίρως,
να έρθουν στην συνέχεια στην Βουλή ως εμπρόθεσμες τροπολογίες. Η επιλογή των
τροπολογιών είναι πολύ πιθανό να συμβεί, αναφέρουν, για τις διατάξεις του υπουργείου
Εργασίας που έχει και το μεγάλο «βάρος» των παρεμβάσεων με ναυαρχίδα την κατάργηση
φόρων υπερ τρίτων, αλλά και διατάξεις του υπουργείου Ανάπτυξης, με βασικότερη το
σύστημα δημοσίων συμβάσεων.
Τον κεντρικό συντονισμό έχει ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης. Μάλιστα,
σύμφωνα με πληροφορίες, αν το χρονοδιάγραμμα κατάθεσης του νομοσχεδίου σήμερα δεν
ανατραπεί, σχεδιάζονται στο ΥΠΟΙΚ στη συνέχεια συσκέψεις με τους εισηγητές των 2
κομμάτων της συγκυβέρνησης με σκοπό την προετοιμασία της συζήτησής του στη Βουλή.
Στόχος παραμένει η ψήφισή του έως τις 8 Αυγούστου που ολοκληρώνει τις εργασίες του το
θερινό τμήμα. Θα ακολουθήσει -μέσω τηλεδιάσκεψης- η σύγκληση EuroWorkingGroup με
στόχο την έγκριση εκταμίευσης του 1 δισ. ευρώ που είναι αναγκαίο για την αποπληρωμή
των ομολόγων του λήγουν τον Αύγουστο.
Το πολυνομοσχέδιο μεταξύ άλλων σύμφωνα με πληροφορίες θα περιλαμβάνει:
· Κατάργηση – συγχώνευση φόρων υπερ τρίτων που χρηματοδοτούν επικουρικά
ασφαλιστικά ταμεία τα οποία εποπτεύει το υπουργείο Εργασίας.
· Καθορισμός διαδικασίας οριοθέτησης του αιγιαλού αλλά όχι των χρήσεων γης και των
άλλων διατάξεων που περιείχε το προηγούμενο νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ προκαλώντας
εντονότατες αντιδράσεις εντός και εκτός Ελλάδας.
· Κατάργηση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ
· Ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με 400 άτομα
· Επιχορήγηση φορέων κυρίως του κλάδου υγείας (νοσοκομεία κλπ) για να πληρώσουν
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ληξιπρόθεσμες οφειλές.
· Αλλαγή στο σύστημα δημοσίων συμβάσεων στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
· Ενσωμάτωση του νομοσχεδίου του Υπ Διοικητικής μεταρρύθμισης για μείωση διοικητικού
βάρους που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση (διατάξεις για το ΓΕΜΗ, άδειες φαρμακείων
κλπ)
· Ένταξη στο ΕΤΕΑ τομέων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και του
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού
(T.E.A.Π.Ι.Ε.Ν.)
· Αναμόρφωση του «πόθεν έσχες» με συγκρότηση 5μελους Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου
των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης στη Βουλή και υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή
δήλωσης οικονομικών συμφερόντων
Η «παλέτα» των 6 προαπαιτούμενων για την τελευταία δόση συμπληρώνεται από τον
Δασικό νόμο που έχει ήδη κατατεθεί αλλά και με το νόμο για τη ΔΕΗ.
Τροχάδην για την αξιολόγηση
Το πολυνομοσχέδιο είναι η κορυφή του παγόβουνου, με όσα έχει μπροστά της η κυβέρνηση
έναντι των δανειστών. Ο ΥΠΟΙΚ, σύμφωνα με πληροφορίες, από την προηγούμενη
εβδομάδα έχει «προμηθεύσει» τους ομολόγους του υπουργούς και με αναλυτικά «τεφτέρια»
των εκατοντάδων μνημονιακών εκκρεμοτήτων για κάθε τρίμηνο του έτους (σημ. είναι 600
μόνο για το β τρίμηνο).
Ο χρόνος τελειώνει καθώς η τρόικα περιμένει να δει την «ετοιμότητα» της κυβέρνησης στο
Eurogroup της 12ης Σεπτεμβρίου και μετά να αρχίσει την 5η αξιολόγηση επί ελληνικού
εδάφους. Το αίτημα μέρος των εκκρεμοτήτων να «μεταφερθούν» για την αξιολόγηση αυτή
δεν φαίνεται προς το παρόν να έχει «περάσει». Παράλληλα επιχειρεί να ολοκληρωθεί η
διαπραγμάτευση έως το Eurogroup του Οκτωβρίου, με το βλέμμα προσηλωμένο στην
μεγάλη «μάχη» του χρέους αλλά και στις δόσεις που θα έχει τότε ανάγκη η Ελλάδα:
εκκρεμούν τα 2 δισ. ευρώ περίπου των κερδών ομολόγων, 3,5 δισ. ευρώ περίπου από το
ΔΝΤ που συνδέονται με την νέα αξιολόγηση (σημ 6η αξιολόγηση για το Ταμείο που έχει
προβλέψει δόσεις έως και το α τρίμηνο του 2016) αλλά και 1,8 δισ. ευρώ που απομένουν για
να ολοκληρωθεί το πακέτο της ΕΕ.
Η κυβέρνηση επιχειρεί να αποδείξει ότι δεν κάνει «κοιλιά» στο έργο όχι μόνο στους
δανειστές αλλά και στις αγορές. Κρίσιμη θεωρείται την Παρασκευή η ανακοίνωση του οίκου
Moodys, ενώ το σχέδιο νέας εξόδου το β΄ εξάμηνο οργανώνεται μεθοδικά συνδεδεμένο με
θετικές «ειδήσεις» για την πορεία της χώρας.
Το τροχάδην συνεχίζεται στον «αμερικανικού τύπου» Αύγουστο που έχει προαναγγείλει το
επιτελείο του ΥΠΟΙΚ με την ανακοίνωση του σχεδίου για τα κόκκινα δάνεια, αλλά και την
προετοιμασία των μεγάλων μετώπων που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο για τον
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Σεπτέμβριο και αναμένεται να «τεστάρουν» τις πολιτικές και κοινωνικές αντοχές. Ο λόγος
μεταξύ άλλων για: τις αναλογιστικές μελέτες που μπορεί να οδηγήσουν σε νέες αλλαγές
του ασφαλιστικού, το νέο ενιαίο μισθολόγιο, το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού, την
επανεξέταση των φοροαπαλλαγών του ΦΠΑ, της απόδοσης του ΕΝΦΙΑ, του νόμου περί
ομαδικών απολύσεων, των διατάξεων απελευθέρωσης των αγορών.
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