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ΘÝμα: Ασφολιστικü ΝομοqχÝδιο

Αξιüτιμοι κýριοι ΒουλευτÝò,

Με την ποροýσα επιστολÞ εκφρÜζουμε την κοτηγορηματικÞ, πλÞρη κοι Ýντονη

αντßθεση μοò στο προσχÝδιο Νüμου. με τßτλο << Ενιοßο σýστ"ημα κοινωνικÞò οσφüλειοò -
Εθνικü Σýστημο κοινωνικÞò Ασφüλισηò>>, οι διοτüξειò του οποßου οδηγοýν σε οπüλυτη

οικονομικÞ κοι επαγγελμοτικÞ εξüντωση ολοκλÞρου του κλüδου των μηχανικþν κοι ιδßωò

των εργοληπτþν δημοσßων Ýργων.

Γνωρßζετε πολý κολü üτι τα μÝλη του Περιφερειοκοý ΤμÞμοτοò Ευβοßαò τηò

ΠΕΔΜΕΔΕ βρßσκονται σε οπüγνωση, ενþ η πλειοψηφßο οδυνοτεß νο οντοποκριθεß στιò

ση μερινÝò υ περβολι κÝò οσφαλιστι κÝò εισφορÝò κο ι φορολογι κÝò υ ποχρεþσειò,

, Οι νÝεò επιβορýνσειò που ονομÝνετοι νο προστεθοýν, θο επιφÝρουν την πλÞρη

κατüρρευση του κλÜδου μαò. Εýκολο γßνετοι οντιληπτü üτι παρü την κολÞ πρüθεση üλων να

βοηθÞσουν στην πρüοδο κοι ανüπτυξη τηò οßκονομßοò, με τιò διατüξειò του προqχεδßου

νüμου, η ßþρα θο νεκρþσει/ το Ενιοßο Τομεßο θο πüψει νο ειüπρüττει και οι εργοληπτικÝò

επιχειρÞσειò θο διοκüψουν τιò εργασßεò τουò. Σοò υπενθυμßζουμε üτι το μÝλη μοò, μικρÝò κοι

μεσαßεò εργοληπτι,κÝò ετοιρεßοò συμβüλλουν τα μÝγιστο στην τοπικÞ οικονομßο καθþò σε

αυτÝò αποσχολεßτοι σημοντικüò οριθμüò εργοζομÝνων με, τον πολλοπλοσιοστικü δεßκτη
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εξορτημÝνων κοι συνεργοζüμενων επιχειρÞσεων (προμηθευτÝò, βιομηχανßο κλπ), σýμφωνα

με μελÝτεò να εßνοι 1 προò 3.

Το μÝλη τηò ¸νωσηò βοζ, σýμφωνο με το προq(Ýδιο νüμου, καλοýτττοι νο

κοτοβüλλουν οσφολιστικÝò εισφορÝò σε υπÝρογκο ποσοστü επß των εσüδων τουò. ¸τσι οι

επιτηδευμοτßεò που δηλþνουν τα προγμοτικü τουò εισοδÞμοτο, θο κληθοýν νο

κοτοβüλλουν οσφολιστικÝò εισφορÝò, φüρουò κοι προκοτοβολÞ φüρου που θο ανÝρχοντοι

συνολικü οκüμο κοι σε ποσοστü 60-65Ο/ο του κοθοροý εισοδÞμοτοò, με üμεση συνÝπειο την

οδυνομßο τηò προσωπικÞò τουò επιβßωσηò.

Αντιλομβανüμοòπε, κýριοι ΒουλευτÝò την ονüγκη νο συμβüλλουμε üλοι στην εθνικÞ

πρbσπÜθειο ανüπτυξηò, αλλü σε κομßο περßπτωση δεß πρÝπει το μÝτρο νο οδηγοýν σε

εξüντωση των ελεýθερων επαγγελμοτιþν με üμεσο αποτÝλεσμο η χþρο νο βυθßζετοι σε

οκüμο βοθýτερη κρßση.

Για τουò λüγουò ουτοýò, ζητÜμε την üμεση απüσυρση του πλÞρουò κειμÝνου του

επßμοχου προqχεδßου νüμου και την Ýνορξη ενüò ουσιοστικοý διαλüγου για την εκπüνηση

ενüò ρεολιστικοý σχεδßου που θο οδηγÞσει σε μιο βιþσιμη λýση του ασφολιστικοý. Εßμαστε

στη διüθεση σοò για να σοò ονοπτýξουμε κοι προφορικü τιò οηüψειò μαò.

Γιο το Δ.Σ.

Ο Πρüεδροò Ο Γεν. ΓρομμοτÝοò

Στυλιονüò Αντωνßου Σπυρßδων Κοτσορüò
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