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ΣΥΝΟ∆ΟΣ Α’
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ]Ε’
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Αθήνα, σήµερα στις 13 Απριλίου 2010, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.05’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Λεονταρίδη Θεόφιλο, Βουλευτή Σερρών της Νέας ∆ηµοκρατίας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η ‘Ενωση Αρτοποιών ανατολικής
Αττικής ζητεί να ληφθούν µέτρα για να συνεχίσει να υφίσταται
το παραδοσιακό επάγγελµα του αρτοποιού.
2) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ‘Επαρχος Θήρας ζητεί την καθηµερινή
δροµολόγηση συµβατικού πλοίου για την εξυπηρέτηση των αναγκών της νήσου ‘Ιου.
3) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Νοµάρχης Πέλλας ζητεί την ολοκλήρωση της κατασκευής του οδικού άξονα Έδεσσα-ΣκύδραΝάουσα-Βέροια-Εγνατία.
4) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος ∆ωδώνης Ιωαννίνων ζητεί
να επανακαθορισθεί η Α’Ζώνη απόλυτης προστασίας του αρχαιολογικού χώρου ∆ωδώνης.
5) Ο Βουλευτής Σερρών κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙ∆ΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος ΚΦΑ, ΤΑ∆ΕΤΑ∆ δηλώνει την αντίθεσή του στην προτιθέµενη αλλαγή του
τρόπου πρόσληψης των εκπαιδευτικών.
6) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία Εκπαιδευτικοί Μονογονεϊκών Οικογενειών,
λόγω θανάτου, Α/θµιας Εκπαίδευσης Νοµού Λάρισας ζητεί να
ισχύσουν για τα µέλη του τα ίδια κριτήρια µε αυτά των πολύτεκνων οικογενειών όσον αφορά στις µεταθέσεις και τοποθετήσεις
στις εργασίες τους.
7) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ κα-

τέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αξιωµατικών Αστυνοµίας ζητεί να εξαιρεθεί της µείωσης του 12% το
επίδοµα για την πέραν του πενθηµέρου εργασία καθώς και την
εξαίρεση όλων των νυχτερινών και ειδικών επιδοµάτων των αστυνοµικών.
8) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Γυµνασίου Βρύσων Αποκορώνου ζητεί τη λήψη µέτρων για την
εύρυθµη λειτουργία του σχολείου.
9) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Αετού Μεσσηνίας ζητεί την
τοποθέτηση ιστών φωτισµού στον κόµβο προς ∆.∆. Γλυκοριζίου
στην Εθνική Οδό Τσακώνας - Καλού Νερού.
10) Ο Βουλευτής Πιερίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Πύδνας Πιερίας ζητεί να
του παραχωρηθεί δωρεάν δηµόσια έκταση για τη δηµιουργία µονάδας δηµοτικού υδροθεραπευτηρίου-πηλοθεραπευτηρίου.
11) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών ζητεί την ένταξη των πωλητών
οπωροκηπευτικών στο καθεστώς της Β’κατηγορίας βιβλίων.
12) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος ∆ωδώνης Ιωαννίνων ζητεί
τον επανακαθορισµό της Α’Ζώνης απόλυτης προστασίας του αρχαιολογικού χώρου ∆ωδώνης.
13) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Επαγγελµατίες Εκµετάλλευσης Ελαιοτριβείων περιοχής ∆ήµου Πηνείας Ηλείας ζητούν να παραµείνουν
στην ασφάλιση του ΟΓΑ και να µην υπαχθούν υποχρεωτικά στον
ΟΑΕΕ.
14) Οι Βουλευτές Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία ΤΑΞΙ και Αγοραίων
υποβάλλει προτάσεις της σχετικά µε το φορολογικό νοµοσχέδιο.
15) Οι Βουλευτές Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αξιωµατικών Αστυνοµίας ζητεί να εξαιρεθούν τα ειδικά επιδόµατα των αστυνοµικών
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από τη φορολογία του 12%.
16) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών
Υπαλλήλων ζητεί την εξαίρεση της µείωσης του επιδόµατος των
αστυνοµικών που τραυµατίσθηκαν εν ώρα υπηρεσίας.
17) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Πολιτικού Προσωπικού
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης Θεσσαλίας ζητεί την επίσπευση της
ψήφισης του νέου µισθολογίου των δηµοσίων υπαλλήλων.
18) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ελλήνων
Εκπαιδευτικών Α/βάθµιας Εκπαίδευσης Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας ζητεί να µην ενταχθεί το επιµίσθιο των εκπαιδευτικών
του εξωτερικού στην κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης.
19) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Βερολίνου και Περιχώρων «Σωκράτης» ζητεί να µην
καταργηθεί το αυτοτελές της φορολόγησης του επιµισθίου των
αποσπασµένων εκπαιδευτικών.
20) Η Βουλευτής Ρεθύµνου κ. ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε καταγγελία κατά αξιωµατικού της ΕΛΑΣ για υπέρβαση των υπηρεσιακών
δικαιωµάτων του.
21) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος ζητεί
τη λήψη µέτρων στήριξης για τη διατήρηση του παραδοσιακού
επαγγέλµατος του αρτοποιού.
22) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Επαγγελµατιών Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων και ∆ιαµερισµάτων Λουτρακίου Πέλλας
«Οι Φιλόξενοι» ζητεί να εξαιρεθεί η χωροθέτηση εγκαταστάσεων
ΑΠΕ µέσα στα όρια και στην περιαστική ζώνη των πεντακοσίων
µέτρων περιµετρικά των οικισµών των Λουτροπόλεων όλης της
επικράτειας.
23) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Γιαννιτσών Πέλλας ζητεί
την πλήρη στελέχωση του Καταστήµατος ΕΛΤΑ Γιαννιτσών.
24) Η Βουλευτής Ρεθύµνου κ. ‘ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων
Νοµού Ηρακλείου ζητεί να παρακρατείται η εισφορά της συνδροµής προς το σωµατείο πολυτέκνων από τις συντάξεις των πολύτεκνων του ΟΓΑ.
25) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί να καταγραφούν οι ζηµιές
στα αµπέλια και να αποζηµιωθούν οι αµπελουργοί του Νοµού
Ηρακλείου από τον ΕΛΓΑ.
26) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί την άµεση εφαρµογή των
προγραµµάτων στήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων του
Νοµού Ηρακλείου.
27) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί να επισπευθούν οι διαδικασίες για τη χορήγηση του εφάπαξ στους δικαιούχους του
δηµοσίου.
28) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία καταγγέλλει µεγάλη καθυστέρηση
στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων από τα διοικητικά δικαστήρια του Νοµού Ηρακλείου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

29) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γκιαουράκης Μιχαήλ καταγγέλλει επικάλυψη ραδιοφωνικών σταθµών στη συχνότητα 89,5
στο Ηράκλειο Κρήτης.
30) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Συνταξιούχων Πολιτικών ∆ηµοσίων Υπαλλήλων Νοµού Λακωνίας ζητεί να µην
επιβαρυνθεί ο ΟΠΑ∆ µε την κάλυψη των ασφαλισµένων σε πτωχευµένες ασφαλιστικές εταιρείες.
31) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η ‘Ενωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων
Νοµού Λακωνίας ζητεί την άµεση αναδιάρθρωση των Αστυνοµικών Υπηρεσιών του Νοµού Λακωνίας.
32) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Εσπεριδοειδών Σκάλας Λακωνίας ζητεί την οικονοµική ενίσχυση των
παραγωγών πορτοκαλιών ποικιλίας Valencia.
33) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Τυλισού Ηρακλείου ζητεί
να ενταχθεί στο ∆ήµο Μαλεβυζίου.
34) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Ιδιοκτήτες Επαρχιακού ΤΑΞΙ
Ηρακλείου ζητούν τη λήψη µέτρων στήριξής τους.
35) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Αστερουσίων Ηρακλείου
ζητεί να συνενωθεί µε το ∆ήµο Κοφινά σε ενιαίο ∆ήµο.
36) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Κυριακή Μήλλιου, εκπαιδευτικός Κλάδου ΠΕ 17.13 ζητεί να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ώστε να διδάσκουν το µάθηµα της µουσικής τεχνολογίας µε Η/Υ στα
µουσικά σχολεία οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ17.13.
37) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Νικόλαος Τσαρικτσόπουλος, εκπρόσωπος των βιοκαλλλιεργητών της νήσου Θάσου ζητεί να υπογράψουν οι βιοκαλλιεργητές της Θάσου νέες συµβάσεις µε τη
∆/νση Γεωργίας Καβάλας, λόγω προβληµάτων στα αγροτεµάχια
από τον αναδασµό.
38) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Καβάλας ζητεί την
ένταξη της επιχείρησης «ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ» στον Αναπτυξιακό Νόµο.
39) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Χαρίκλεια Σιγλίδου ζητεί την αναγνώριση πτυχίου της από το ∆ΟΑΤΑΠ.
40) Η Βουλευτής Έβρου κ. ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί τη λήψη µέτρων στήριξης των κτηνοτρόφων του ∆ήµου Φερών Έβρου.
41) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ελληνο-Αλβανών Συνεζευγµένων ζητεί ο αλλοδαπός ή αλλοδαπή που είναι
σύζυγος ‘Ελληνα ή Ελληνίδας, έχει αποκτήσει τέκνο και έχει συνεχή διαµονή για περισσότερα από δεκαπέντε έτη, να αποκτά ελληνική ιθαγένεια χωρίς την καταβολή παραβόλου.
42) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Νοµάρχης Αιτωλοακαρνανίας ζητεί τη
συντήρηση και τον εκσυγχρονισµό του αρδευτικού δικτύου του
Νοµού Αιτωλ/νίας.
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43) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Εργαζόµενοι Νοσοκοµείου - Κέντρου Υγείας Κυθήρων διαµαρτύρονται για τις περικοπές των
µισθών και των επιδοµάτων τους.
44) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων ζητεί την άµεση
τοποθέτηση νέας ηγεσίας στον Οργανισµό.
45) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών ζητεί να δίδεται το
δικαίωµα να διαλέγουν τα µέλη του τον ασφαλιστικό φορέα αναγνώρισης των ενσήµων τους κατά το χρονικό διάστηµα της φυλάκισής τους.
46) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµπσπονδία Αξιωµατικών Αστυνοµίας διαµαρτύρεται για την άνιση φορολογική
µεταχείριση των Αστυνοµικών έναντι των υπόλοιπων δηµοσίων
υπαλλήλων.
47) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Μόβρης Αχαΐας ζητεί τη
δηµιουργία δύο ∆ήµων στη ∆υτική Αχαΐα µε το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
48) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πραλίας
Κάτω Αλισσού Αχαΐας ζητεί την εκτέλεση των αναγκαίων έργων
για τη λυµατολάσπη και την δεξαµενή οµβριοσυλλογής στην περιοχή.
49) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ερασιτεχνική Οµάδα ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.
Ρόδου ζητεί τη στήριξη του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Ρόδου.
50) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλαδική Οµοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Πωλητών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών
Αγορών και η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών ζητούν να µη µεταφερθούν οι αρµοδιότητες των
Λαϊκών Αγορών στους ∆ήµους.
51) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος διατυπώνει τις προτάσεις της για το φορολογικό
νοµοσχέδιο.
52) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος
διατυπώνει τις προτάσεις του για το φορολογικό νοµοσχέδιο.
53) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου ζητεί την αναµόρφωση του φορολογικού
νοµοσχεδίου.
54) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Φοροτεχνικών Επαγγελµατιών ζητεί την κατάργηση των ορίων που
θέτει η παράγραφος 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000.
55) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εµπορικός Σύλλογος Αγρινίου
διατιπώνει τις απόψεις του για το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
56) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Νέων Αγροτών Αργολίδας ζητεί την υποστήριξη των αξιών και των πολιτιστικών
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χαρακτηριστικών της αγροτικής κοινωνίας.
57) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Επενδυτών και ∆ιαδικτύου υποβάλλει τις απόψεις του για το φορολογικό
νοµοσχέδιο.
58) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλαδικός Σύνδεσµος Παραπληγικών ζητεί την εξαίρεση των ΑΜΕΑ από τις φορολογικές
επιβαρύνσεις.
59) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Κωνσταντοπούλειος Οίκος Ευγηρείας και Χρονίων Παθήσεων Πατρών Αχαΐας διαµαρτύρεται
για τη φορολόγηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φιλανθρωπικών ιδρυµάτων.
60) Οι Βουλευτές Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ και Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ και κ. ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙ∆ΟΥ
κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η ‘Ενωση Υπαλλήλων Πυροσβεσστικού Σώµατος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ζητεί
την ικανοποίηση εργασιακών και οικονοµικών αιτηµάτων των
µελών της.
61) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Μπήτρος
Γεώργιος διαµαρτύρεται για την ταλαιπωρία που υπέστει στο λιµάνι της Αίγινας.
62) Οι Βουλευτές Λέσβου κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ, Επικρατείας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία ο ∆ήµος Αγίου Κηρύκου Ικαρίας ζητεί την οικονοµική ενίσχυση των ΟΤΑ της Ικαρίας για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ
«ΙΚΑΡΟΣ».
63) Οι Βουλευτές Ευβοίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, Β’ Αθηνών
κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η
ΕΛΜΕ Νοµού Ευρυτανίας ζητεί την άµεση καταβολή καθυστερηµένων δεδουλευµένων αποδοχών σε µονίµους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς του Νοµού Ευρυτανίας.
64) Ο Βουλευτής Αργολίδος κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία τα Σωµατεία των Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ
Αργολίδας διαµαρτύρονται για την τρίτη δόση της αύξησης στη
χιλιοµετρική αποζηµίωση κ.λπ..
65) Οι Βουλευτές Λαρίσης κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ, Μαγνησίας κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ και Α’ Πειραιώς κ. ∆ΙΑΜΑΝΤΩ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Ενωτική Οµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας ζητεί την άµεση καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης στους βαµβακοπαραγωγούς.
66) Ο Βουλευτής Φθιώτιδος κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας ζητεί την ολοκλήρωση των έργων υποδοµής που
βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή του.
67) Οι Βουλευτές Κερκύρας κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
και Αιτωλοακαρνανίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία οι Κάτοικοι Αστρακερής Καρουσάδων του
∆ήµου Εσπερίων Κέρκυρας ζητούν την άµεση έναρξη έργων επισκευής και συντήρησης του Λιµένα Αστρακερής Κέρκυρας.
68) Οι Βουλευτές Β Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ, Β’ Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ και Κερκύρας κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η ∆ηµοκρατική
Πανεπιστηµονική Κίνηση γιατρών ζητεί την πρόσληψη γιατρών
και νοσηλευτών µε µόνιµη σχέση εργασίας.
69) Η Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ κατέθεσε
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αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Πολιτικού Προσωπικού
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης Θεσσαλίας ζητεί τη µισθολογική
εξοµείωση των µελών του µε τους υπόλοιπους εργαζόµενους
της ΕΛΑΣ κ.λπ..
70) Ο Βουλευτής Τρικάλων κ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι υπάλληλοι των Περιφερειακών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας στο Νοµό Τρικάλων διαµαρτύρονται για την περικοπή της εφάπαξ αµοιβής τους.
71) Ο Βουλευτής Τρικάλων κ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Αιθήκων Τρικάλων ζητεί την
άµεση αντιµετώπιση του φαινοµένου των καταπτώσεων στον οικισµό Ελάτης Τρικάλων.
72) Οι Βουλευτές Β’ Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ και Ευβοίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία
οι Ενώσεις Πολιτών, Επαγγελµατιών, Εµπόρων και Μικρόσωµης
Φυλής Αλόγων Σκύρου και το Μουσείο Φαλτάιτς ζητούν να µην
επιτραπεί η εγκατάσταση ανεµογεννητριών στη νήσο Σκύρο.
73) Οι Βουλευτές Κερκύρας κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΠΟΥΣ, Αιτωλοακαρνανίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ κατέθεσαν
αναφορά µε την οποία ο κ. Κων/νος Βλάσσης ζητεί να του καταβληθούν οι επιδοτήσεις που δικαιούται.
74) Οι Βουλευτές Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών
Υπαλλήλων διαµαρτύρεται για τη µείωση των επιδοµάτων των
αστυνοµικών κατά 12% κ.λπ..
75) Οι Βουλευτές Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος για την ανδρική και πατρική αξιοπρέπεια ζητεί τη νοµοθετική ρύθµιση θεµάτων οικογενειακού
δικαίου.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1 Στην µε αριθµό 6135/16/02/2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Λαφαζάνη Παναγιώτη δόθηκε µε το υπ αριθµ. ∆ΕΦΚ501053
ΕΞ2010/11-3-10 έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 6262/17/02/2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καρασµάνη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ αριθµ. ΟΙΚ13049 -11-3-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

10 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 6281/18/02/2010 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Σκραφνάκη Μαρίας δόθηκε µε το υπ αριθµ. Φ90022/4744/459/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

11-3-10 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 6299/18/02/2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ αριθµ. Β-599-11-3-10 έγ-

5555

γραφο από τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 6932/03/03/2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καράογλου Θεοδώρου δόθηκε µε το υπ αριθµ. 21/122/ΑΣ254∆ις-

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε πολύ τον
κ. Λεονταρίδη.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».
Το λόγο έχει ο Βουλευτής κ. Αναστάσιος Καρυπίδης.
Ορίστε, κ. Καρυπίδη, έχετε το λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θα ήθελα πριν ξεκινήσω την εισήγησή µου για το
φορολογικό νοµοσχέδιο, να ευχαριστήσω απ’ αυτό το Βήµα το
Σουηδικό Κοινοβούλιο που αναγνώρισε τη Γενοκτονία των Ποντίων, Αρµενίων, Ασσυρίων. Και το κάνω αυτό όχι µόνο ως Πόντιος και ως Έλληνας, αλλά κυρίως ως άνθρωπος. Η απόφαση
αυτή έρχεται να δείξει ότι απέναντι στο ανθρώπινο δράµα, δεν
υπάρχουν σύνορα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε στα µέσα Απριλίου και
συζητούµε επιτέλους για το φορολογικό νοµοσχέδιο. Ένα νοµοσχέδιο ιδιαιτέρως σηµαντικό που αντί η Κυβέρνηση να το αντιµετωπίσει µε σοβαρότητα, το κατάντησε σαν το γιοφύρι της
Άρτας. Ακόµα και ο κ. Κακλαµάνης θυµάµαι ότι φώναζε στη
Βουλή, ότι έπρεπε να κατατεθεί το νοµοσχέδιο το χειµώνα, για να
αρχίζει να αποδίδει την άνοιξη και όχι να κατατεθεί την άνοιξη,
τώρα δηλαδή, που θα αρχίσει να αποδίδει -αν αποδώσει- το χειµώνα.
Αλλά µε ποια σοβαρότητα θα µου πείτε αγαπητοί συνάδελφοι,
αντιµετώπισε η Κυβέρνηση το οποιοδήποτε θέµα; Υπάρχει προχειρότητα και ανευθυνότητα παντού. Ακούγαµε προεκλογικά από
τα επίσηµα χείλη του ΠΑΣΟΚ ότι έχει σχέδιο και έχει έτοιµο το
πρόγραµµα των εκατό πρώτων ηµερών, αλλά από ό,τι φαίνεται
ούτε σχέδιο είχε, ούτε πρόγραµµα. Θολούρα στα µάτια είχε,
αγαπητοί συνάδελφοι.
Η δίψα σας για εξουσία, σας έκανε να υπόσχεστε στους πάντες τα πάντα, δίνοντας ελπίδες και υποσχέσεις που δεν µπορούσατε να πραγµατοποιήσετε, αδιαφορώντας για τις
συνέπειες. Το µόνο που σας ενδιέφερε ήταν να αρπάξετε την
εξουσία, µηδενίζοντας και απαξιώνοντας το έργο της Νέας ∆ηµοκρατίας, φορτώνοντας σ’ αυτή ό,τι κακό έγινε στη χώρα.
Καλές είναι οι διαβουλεύσεις, αγαπητοί συνάδελφοι του
ΠΑΣΟΚ, αλλά κάποτε πρέπει να λαµβάνονται και αποφάσεις. Και
µάλιστα να λαµβάνονται αποφάσεις στο σωστό χρόνο, όχι όπως
στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο που άλλα ανακοινώθηκαν κατά
την παρουσίαση των βασικών αρχών του φορολογικού νοµοσχεδίου στις 9 Φεβρουαρίου, άλλα στις 15 Μαρτίου και άλλα λέει τελικώς το κατατεθέν φορολογικό νοµοσχέδιο. ∆υστυχώς αυτή
είναι η πραγµατικότητα για το πολυαναµενόµενο και το πολυδιαφηµιζόµενο φορολογικό νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι δυστυχώς και αυτή είναι η αλήθεια, όλο αυτό
το διάστηµα η Κυβέρνηση έπεσε σε απανωτά λάθη µε ολέθρια
αποτελέσµατα. Η προσπάθεια διόγκωσης του ελλείµµατος στο
12,7% µε την αφελή και µάλλον κουτοπόνηρη σκέψη, να φορτώσουµε όσα περισσότερα µπορούµε στους προηγούµενους, είχε
σαν αποτέλεσµα να κάνουµε δραµατική µια ήδη πολύ δύσκολη
κατάσταση.
Να µην µιλήσω για την µπλόφα του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου. ∆εν µπορώ να καταλάβω µε ποια προοπτική ακολούθησε η Κυβέρνηση µια τέτοια στάση και τελικά τι κατάφερε. Να
πούµε στους Ευρωπαίους που δεν ήθελαν να µας στηρίξουν, να
µας δείξουν το δρόµο -µε τις ευλογίες µας- του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου;
Μου άρεσε πραγµατικά εκείνη η δήλωση ότι το «πιστόλι είναι
γεµάτο στο τραπέζι». Μάλλον επρόκειτο για νεροπίστολο. Στο
µυαλό µου ακόµα ηχούν εκείνες οι δηλώσεις που παροµοίαζαν
την Ελλάδα σαν τον «Τιτανικό», εκείνα τα οποία έλεγαν ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια της διαφθοράς, εκείνη η διαρροή για
δάνεια από την Κίνα, εκείνη η τελευταία δήλωση ανώνυµου κυβερνητικού στελέχους σε γερµανική ιστοσελίδα, για προσπάθεια
της Κυβέρνησης να αλλάξει τη συµφωνία του µηχανισµού βοή-

θειας και η οποία πυροδότησε τις φήµες και τα spreads εκτινάχθηκαν στα µεγέθη που ήταν πριν ανακοινωθούν τα µέτρα της
3ης Μαρτίου.
Κυρίες και κύριοι, όµως, η Ελλάδα δεν είναι η µόνη χώρα στην
Ευρωζώνη που έχει προβλήµατα. Ακόµη και η Γερµανία, όπως
δήλωσε ο επικεφαλής της CitιGroup, δεν θα µπορούσε να µπει
σήµερα στην Ευρωζώνη γιατί οι τιµές της απέχουν κατά πολύ
από τα κριτήρια του Μάαστριχτ. ∆υστυχώς, όµως, κατάφερε η
Κυβέρνηση µε τις πράξεις της και την ανευθυνότητα της, να απαξιώσει διεθνώς την Ελλάδα. Έτσι γίναµε οι αποδιοποµπαίοι τράγοι της Ευρώπης και η Ελλάδα το πτώµα, όπου τα «κοράκια», οι
κερδοσκόποι, το κατασπαράζουν µε τις ευλογίες της Κυβέρνησης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όταν µια Κυβέρνηση δεν µπορεί να συνεννοηθεί και εκφράζει αντιφατικά µηνύµατα, τότε για ποια βοήθεια µιλάµε και ποιος περιµένουµε να µας πάρει στα σοβαρά,
αφού δεν µπορούµε να ρυθµίσουµε τα του οίκου µας. Και σωστά
δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο άτυπο υπουργικό συµβούλιο της
Μεγάλης Τρίτης, ότι το κυρίαρχο ζήτηµα είναι η δουλειά που
πρέπει να κάνουµε στην Ελλάδα.
Και προς αυτήν την κατεύθυνση, όµως, δεν γίνονται τα πράγµατα όπως πρέπει. Να θυµίσω το πλαφόν στην τιµή της βενζίνης;
Εφαρµόστηκε κάποιες µέρες µετά την εξαγγελία, ωστόσο κάποιοι βενζινοπώλες το παραβίασαν, χωρίς να επιβληθούν ποινές
στους παραβάτες. Να µιλήσω για τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης για την κατάργηση κάποιων από τους χίλιους πεντακόσιους
ογδόντα δηµόσιους φορείς και οργανισµούς; Σε αυτούς τους έξι
µήνες της διακυβέρνησης σας δεν βρήκατε αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, έστω κάποιους οργανισµούς, έτσι ώστε να είστε
κατά προσέγγιση συνεπείς µε τις εξαγγελίες σας;
Η Νέα ∆ηµοκρατία, κυρίες και κύριοι, όλο αυτό το διάστηµα κατά γενική οµολογία- τήρησε υπεύθυνη στάση. Έτσι και τώρα.
Υπάρχουν άρθρα που κινούνται σε θετική κατεύθυνση και µπορούν να συµβάλουν στην αντιµετώπιση της κρίσης. Σαφώς και είναι θετική η απόφαση του Υπουργού για την απόσυρση της παράλογης παρακράτησης του 8% από επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών, που θα συρρίκνωνε ακόµη περισσότερο την επιχειρηµατικότητα.
Φυσικά υπάρχουν ακόµη πολλά και σηµαντικά ζητήµατα που
παραµένουν ανοιχτά και η Κυβέρνηση δεν θέλησε να τα αντιµετωπίσει.
Παραδείγµατος χάριν, η απόσυρση της κατάργησης της απαλλαγής από το «πόθεν έσχες» για απόκτηση πρώτης κατοικίας, σε
συνδυασµό µε τη σκληρή και άδικη φορολόγηση σε βάρος της
µεσαίας κυρίως ακίνητης περιουσίας, παραλύει κυριολεκτικά την
κτηµαταγορά.
Επίσης, θεωρώ άδικη την εξοµοίωση των αγροτών-παραγωγών που πουλούν δικά τους αγροτικά προϊόντα µε τους εµπόρους των λαϊκών αγορών, όπως και την κατάργηση της θετικής
φορολογικής αντιµετώπισης των επικίνδυνων επαγγελµάτων των
Ενόπλων ∆υνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και της Πυροσβεστικής.
Επίσης, δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν για τις όποιες φοροαπαλλαγές οι αποδείξεις λογαριασµών των ∆ΕΚΟ. Μα, είναι δυνατόν;
Σήµερα, κυρίες και κύριοι, µε τις περιορισµένες οικονοµικές δυνατότητες, τα βασικά έξοδα όλων προέρχονται από λογαριασµούς της ∆ΕΗ, εισιτήρια µεταφορικών µέσων και τόκους
στεγαστικών δανείων.
Επίσης, πού είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων, όταν η αύξηση
για παράδειγµα της φορολογίας των µερισµάτων στις επιχειρήσεις στο 40% -που συνιστά το µεγαλύτερο φορολογικό συντελεστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση- κινείται σε αυτήν την αντιαναπτυξιακή κατεύθυνση;
∆υστυχώς η Κυβέρνηση περιορίζεται σε φοροεισπρακτικά
µέτρα που ισοπεδώνουν τη δυνατότητα της οικονοµίας να παράγει θέσεις εργασίας και εισοδήµατα.
Η Νέα ∆ηµοκρατία δήλωσε ότι καταψηφίζει επί της αρχής
αυτό το νοµοσχέδιο, γιατί θεωρούµε ότι εκτός του ότι έρχεται µε
µεγάλη καθυστέρηση, είναι ένα νοµοσχέδιο κοινωνικά άδικο,
αντιαναπτυξιακό και κυρίως, δεν δηµιουργεί καµµία προοπτική.
Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάει η Κυβέρνηση ότι ναι µεν χρειάζονται
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οι περικοπές και οι θυσίες για να αντιµετωπίσουµε την κατάσταση, αλλά πίσω από τους αριθµούς υπάρχουν και οι άνθρωποι. Και οι πολίτες αυτήν τη στιγµή βρίσκονται σε απόγνωση.
Τώρα χρειάζεται, αγαπητοί συνάδελφοι, βελτίωση της καθηµερινότητας και δηµιουργία προοπτικής, γιατί όπως γράφει ο
γνωστός οικονοµολόγος Κέους «όταν εµφανίζεται η απόγνωση,
τότε ακριβώς θα πρέπει να δηµιουργηθεί ισχυρή προοπτική». Και
δυστυχώς, αυτήν την προοπτική δεν την βλέπουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Καριπίδη.
Το λόγο έχει ο κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙ∆ΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
έφθασαν µόλις έξι µήνες για να κατορθώσει η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, αφού έχασε πολύτιµο χρόνο ανακυκλώνοντας διεθνώς
το δηµοσιονοµικό πρόβληµα και πλήττοντας την αξιοπιστία της
ελληνικής οικονοµίας, να δανείζεται µε υψηλότοκα δάνεια και να
πανηγυρίζει, όταν πριν ένα χρόνο κατηγορούσε την κυβέρνηση
της Νέας ∆ηµοκρατίας που δανειζόταν µε φυσιολογικά δάνεια.
∆υστυχώς, σ’ αυτό το σηµείο φθάσαµε µέσα από µία αλυσίδα
παλινωδιών και λανθασµένων χειρισµών της Κυβέρνησης που
έβαλαν τη χώρα στο στόχαστρο των κερδοσκόπων.
Τα υψηλότοκα αυτά δάνεια, κύριοι της Κυβέρνησης, τα χρεώνετε στους πολίτες, όπου µε την εισοδηµατική και φορολογική
σας πολιτική επιδεινώνετε την οικονοµική κατάσταση, δηµιουργώντας πλέον συνθήκες «παγώµατος» της αγοράς και συρρίκνωσης του εθνικού εισοδήµατος. Οι αυξήσεις «φωτιά» στους
φόρους των καυσίµων, καθώς και στους συντελεστές ΦΠΑ, η επιβολή φόρων στο ηλεκτρικό ρεύµα, οι µειώσεις επιδοµάτων, οι
περικοπές δώρων, το «πάγωµα» των συντάξεων, η φοροεπιδροµή στα µεσαία και χαµηλά εισοδήµατα και η έλλειψη αναπτυξιακού σχεδιασµού επιτείνει ακόµα περισσότερο την ύφεση,
«στεγνώνει» την αγορά και δηµιουργεί συνθήκες ασφυξίας σε
όλα τα κοινωνικά στρώµατα.
Ιδού τα αποτελέσµατα της πολιτικής σας. Πρώτον, αύξηση του
πληθωρισµού πολλαπλάσια από πέρυσι, εξαιτίας της τροµακτικής αύξησης των καυσίµων. Είµαστε δεύτεροι σε όλη την Ευρώπη στην τιµή της αµόλυβδης από εικοστοί που ήµασταν
πέρυσι. ∆εύτερον, µείωση της βιοµηχανικής παραγωγής. Τρίτον,
αύξηση των εισαγωγών και µείωση των εξαγωγών. Τέταρτον, αύξηση της ανεργίας µε ταχύ ρυθµό που δηµιουργεί απόγνωση σε
νέους και γυναίκες µε τις οµαδικές απολύσεις που γίνονται.
Και έρχεστε τώρα να δώσετε το τελειωτικό χτύπηµα στους πολίτες µε ένα φορολογικό νοµοσχέδιο που χτυπά πρώτον τους µικροµεσαίους. Με τα µέτρα που παίρνετε, όχι µόνο πλήττετε την
επιχειρηµατικότητα και διώχνετε τις επενδύσεις, αλλά δηµιουργείτε και τον κίνδυνο φυγής επιχειρήσεων από τον τόπο µας.
Γιατί να επενδύσει κάποιος στη Μακεδονία και τη Θράκη µε φορολογικούς συντελεστές της τάξης των 40%, όταν στη γειτονική
Βουλγαρία ή σε άλλα γειτονικά κράτη, ο φορολογικός συντελεστής είναι 10%;
∆εύτερον, επιβάλλετε τεκµήρια διαβίωσης, βάζοντας «τορπίλη» στα θεµέλια της οικοδοµής µε την επιβολή «πόθεν έσχες»
για την πρώτη κατοικία και θεωρείται τεκµήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου και η συνολική δαπάνη που πραγµατοποιεί ο
φορολογούµενος για να αγοράσει πρώτη κατοικία. Επιπλέον, θα
θεωρείται τεκµήριο και η δαπάνη εξόφλησης τοκοχρεωλυτικών
δόσεων στεγαστικού δανείου, το οποίο ελήφθη για την απόκτηση
πρώτης κατοικίας. Και το πιο τραγικό, εάν οι γονείς παραχωρήσουν δωρεάν σπίτια που τους ανήκουν στα παιδιά τους, προκειµένου να καλύψουν στεγαστικές ανάγκες, όπως παραδείγµατος
χάριν σε φοιτητές ή σε υπερήλικους γονείς τους συνταξιούχους,
κινδυνεύουν να βρεθούν φορολογούµενοι για ποσά εισοδηµάτων που δεν έχουν. ∆ηλαδή, ο άνεργος φοιτητής θα αναγκαστεί,
επειδή βαρύνεται µε τεκµήριο διαβίωσης από το δωρεάν σπίτι, το
αυτοκίνητο και το ατοµικό τεκµήριο, να πληρώσει φόρο. Έτσι
πλήττεται και η κτηµαταγορά, γιατί γύρω από τα ακίνητα δραστηριοποιούνται πάνω από εκατόν πενήντα επαγγελµατικοί κλάδοι.
Το νοµοσχέδιο θα δώσει καίριο χτύπηµα µε την επιβολή τεκ-
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µαρτού φόρου ιδιοκατοίκησης, την κατάργηση της απαλλαγής
από το «πόθεν έσχες» για την πρώτη κατοικία, την ήδη νοµοθετηµένη επαναφορά καταργηµένων φόρων, όπως των φόρων δωρεών, γονικών παροχών και κληρονοµιών. Με λίγα λόγια,
συντρίβετε τους ανθρώπους που επέλεξαν µε τις οικονοµίες
τους να αποκτήσουν ένα ακίνητο ή µία κατοικία.
Καταργείτε µεταξύ άλλων την αυτοτελή φορολόγηση για τα
ειδικά επιδόµατα επικίνδυνης εργασίας που καταβάλλονται σε
στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας, της
Πυροσβεστικής, του Λιµενικού, για πραγµατικά άκρως επικίνδυνα επαγγέλµατα, όπως το πτητικό της Πολεµικής Αεροπορίας,
των πυροτεχνουργών, των καταδυτών, των ναρκαλιευτών, των
αλεξιπτωτιστών και άλλα. Πιστεύουµε ότι δίνετε λάθος µήνυµα
στην κοινωνία µε την αντιµετώπιση µε αυτόν τον τρόπο των επαγγελµάτων αυτών που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα επικίνδυνα, αλλά
ταυτόχρονα απαραίτητα για την εθνική µας άµυνα και ασφάλεια.
Απογοητεύουµε όλους όσους ασκούν αυτά τα επαγγέλµατα, ενώ
παράλληλα ελλοχεύει ο κίνδυνος να οδηγηθούν σε πρόωρη συνταξιοδότηση όσοι έχουν κατοχυρώσει το δικαίωµα αυτό.
Και σε µια εποχή που ζητούµε επιµόνως δάνεια και περιορίζουµε τις δαπάνες, παραλαµβάνουµε το υποβρύχιο «Παπανικολής» που γέρνει, µε τα γνωστά δηλαδή τεχνικά προβλήµατα, µε
τα γνωστά «κουσούρια» και µας υποδεικνύουν να το πουλήσουµε, σπαταλώντας τα χρήµατα του ελληνικού λαού και παραγγέλνουµε και άλλα δύο µε τεράστιο δηµοσιονοµικό κόστος,
πληρώνοντας γενναίες προκαταβολές. Αυτές είναι οι πράξεις
σας σε περίοδο οικονοµικής ασφυξίας.
Κύριοι της Κυβέρνησης, µε τη φορολογική πολιτική σας, εισάγετε αντιαναπτυξιακά µέτρα που «βυθίζουν» την οικονοµία σε
διαρκή ύφεση. Πλήττετε την ψυχολογία της αγοράς, η οποία
είναι άκρως απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία της. Η «καταιγίδα» µέτρων µόνο φοροεισπρακτικού χαρακτήρα πολλαπλασιάζει τους φόβους για το αύριο και αναστέλλει τη διάθεση του
επιχειρηµατικού ρίσκου. Αν κάνετε µια βόλτα στην αγορά, θα διαπιστώσετε την απογοήτευση των εµπόρων, των βιοτεχνών, των
επαγγελµατιών, οι οποίοι έχουν ανοίξει τεφτέρια, όπως παλιά, µε
τους καταναλωτές.
Οι πολίτες ακούν σήµερα τα νέα φορολογικά µέτρα. Θα τα νιώσουν, όµως, στο «πετσί» τους την επόµενη χρονιά που θα πληρώσουν το λογαριασµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το φορολογικό σύστηµα θα
πρέπει να διέπεται από συγκεκριµένες αρχές, ώστε να ανταποκρίνεται στο αίτηµα των πολιτών και των επιχειρήσεων που επιζητούν ένα σύστηµα φορολόγησης κοινωνικά δίκαιο απλό,
κατανοητό, διαφανές µε αναπτυξιακά κριτήρια που θα διακρίνεται για τη σταθερότητα, θα είναι ανταγωνιστικό, θα συµβάλει
στην ίση κοινωνική µεταχείριση, θα ενισχύει την επιχειρηµατικότητα. Τέτοιες αρχές δεν έχει αυτό το νοµοσχέδιο, γι’ αυτό και το
καταψηφίζουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Λεονταρίδη.
Το λόγο έχει ο βουλευτής, κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να βάλει σε νέες βάσεις το φορολογικό σύστηµα της
χώρας. Επιχειρεί να αποκαταστήσει τη φορολογική δικαιοσύνη,
έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να συνεισφέρουν ισότιµα. Προσπαθεί
να κάνει δικαιότερη την κατανοµή των φορολογικών βαρών και
να προστατέψει τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα. Επιχειρεί να
αποκαλύψει τη φορολογητέα ύλη και να επιβάλει τη δήλωση των
πραγµατικών εισοδηµάτων από τους έχοντες και κατέχοντες.
Προσπαθεί να περιορίσει τα φαινόµενα της παραοικονοµίας και
της φοροδιαφυγής µε καινοτόµες διατάξεις και να ανακτήσει τη
χαµένη σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ του κράτους και του φορολογούµενου.
Βασική ρύθµιση του νέου φορολογικού νοµοσχεδίου, αποτελεί
η καθιέρωση µίας ενιαίας, ανεξάρτητης από την κατηγορία του
εισοδήµατος, κλίµακας φορολογίας των φυσικών προσώπων. Η
θεσµοθέτηση πολλών κλιµακίων και συντελεστών και η αναλογική κατανοµή τους κατοχυρώνει ουσιαστικές ελαφρύνσεις στα
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χαµηλά εισοδήµατα. Στηρίζει σηµαντικά τα µεσαία εισοδήµατα
και µεταφέρει ένα µέρος του φορολογικού βάρους στις υψηλές
εισοδηµατικές τάξεις.
Θετικότατα επίσης πρέπει να κρίνουµε την αύξηση του αφορολόγητου εισοδήµατος για τους συµπολίτες µας, που έχουν
πολλά παιδιά, τόσο από την άποψη της φορολογικής ελάφρυνσης, όσο και από την πλευρά του δηµογραφικού προβλήµατος
της χώρας.
Ένας τρίτεκνος πλέον θα έχει αφορολόγητο εισόδηµα 23.500
ευρώ. Παράλληλα η σύνδεση του αφορολόγητου των 12.000
ευρώ, το οποίο σηµειωτέον είναι από τα υψηλότερα της Ευρώπης, µε τις αποδείξεις και η επιπλέον σύνδεση των αποδείξεων
µε τη µείωση φόρου σε ποσοστό 10%, θα λειτουργήσουν θετικά
προς δύο κατευθύνσεις.
Από τη µία, οι πολίτες έχοντας ουσιαστικό φορολογικό κίνητρο, θα µαζεύουν αποδείξεις και από την άλλη, θα αναγκάζουν
εκείνους που µέχρι σήµερα φοροδιαφεύγουν να δηλώνουν τα εισοδήµατά τους και να καταβάλουν τους αντίστοιχους φόρους.
Το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο εισάγει το λογιστικό προσδιορισµό των εισοδηµάτων, για όλα τα εισοδήµατα. Με τον τρόπο
τούτο, µια σειρά από ελεύθερα επαγγέλµατα και αυτοαπασχολούµενους, που διατηρούσαν ειδική φορολογική µεταχείριση µε
τον τεκµαρτό υπολογισµό του εισοδήµατός τους, θα δηλώνουν
πλέον το πραγµατικό τους εισόδηµα και θα καταβάλουν τους
αντίστοιχους φόρους.
Η αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και η αναλογική φορολογική επιβάρυνση γίνεται πραγµατικότητα, µε την καθιέρωση των αντικειµενικών δαπανών διαβίωσης.
Ο αντικειµενικός προσδιορισµός των εισοδηµάτων µε βάση το
σύνολο των δαπανών, που κατ’ ελάχιστον χρειάζεται κάθε πολίτης για τη συντήρηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του,
δεν θίγει τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα. Αντίθετα, θα οδηγήσει όλους εκείνους που όταν καλούνται να υποβάλουν την φορολογική δήλωση δηλώνουν εισοδήµατα µικρότερα και από το
βοηθητικό τους προσωπικό, να δηλώσουν επιτέλους τα πραγµατικά τους εισοδήµατα.
Η φορολόγηση των offshore εταιρειών και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας, η ενσωµάτωση των παροχών σε είδος από εταιρείες στο συνολικό εισόδηµα, η φορολογία των µερισµάτων σε
καθεστώς αντίστοιχο µε τη φορολόγηση της εργασίας, δηλαδή,
µε αναλογική φορολόγηση, η επέκταση του ΦΠΑ σε οικονοµικές
δραστηριότητες που µέχρι σήµερα απαλλάσσονταν από την καταβολή τους µε αποτέλεσµα να συντηρείται έτσι η συστηµατική
απόκρυψη εισοδήµατος, αποτελούν παραδείγµατα διατάξεων
που θα συµβάλουν ουσιαστικά και αποφασιστικά στη διεύρυνση
της φορολογητέας βάσης και θα αυξήσουν τα κρατικά έσοδα µε
δίκαιο τρόπο.
Πέραν, όµως, των συµπολιτών µας µε τις βίλες και τα κότερα,
υπάρχουν και όλοι οι άλλοι που περιµένουν από την Κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ να αντιµετωπίσει το πρόβληµα της φοροδιαφυγής
για να µην φορτωθούν πάλι οι ίδιοι και οι ίδιοι µε τα πρόσθετα
φορολογικά βάρη. Περιµένουν από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
να προχωρήσει άµεσα στην υιοθέτηση αναπτυξιακών µέτρων
που θα τονώσουν την οικονοµία και θα αντιµετωπίσουν το µεγάλο πρόβληµα της ανεργίας.
Το φορολογικό νοµοσχέδιο που συζητάµε, παρά το γεγονός
ότι πρόκειται για φορολογικό νοµοσχέδιο, υιοθετεί και διατάξεις
αναπτυξιακού χαρακτήρα. Ανοίγει έτσι ο δρόµος στα επόµενα
νοµοσχέδια που θα διαχειριστούν αµιγώς την ανάπτυξη των οικονοµικών δραστηριοτήτων και των επενδύσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι
το σχέδιο νόµου για το νέο φορολογικό σύστηµα της χώρας περιέχει µια σειρά από διατάξεις που έχουν σαφώς αναπτυξιακό
χαρακτήρα και επιτρέψτε µου, σ’ αυτά τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά να αναφερθώ εν τάχει και συγκεκριµένα.
Πρώτον, στις ρυθµίσεις των θεµάτων που αφορούν την οικονοµική ενίσχυση των αγροτών. ∆εύτερον, στη σταδιακή µείωση
των συντελεστών φορολόγησης από 25% σε 20% για τα διανεµόµενα κέρδη των επιχειρήσεων. Τρίτον, στην επιβολή φορολογίας των κερδών από την πώληση µετοχών εταιρειών εισηγµένων
στο Χρηµατιστήριο. Τέταρτον, στη θεσµοθέτηση φοροαπαλλα-
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γών για τη διατήρηση θέσεων εργασίας. Πέµπτον, στην καθιέρωση τριετούς αφορολόγητου ποσού ύψους 30.000 ευρώ για τη
νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα ατόµων ηλικίας µέχρι τριάντα πέντε ετών. Έκτον, στην αύξηση των εκπτώσεων στα φορολογητέα κέρδη για επιχειρήσεις που επενδύουν σε έρευνα και
τεχνολογία.
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ και στα νέα φορολογικά κίνητρα που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Αφαιρείται, λοιπόν, από το καθαρό φορολογητέο εισόδηµα
µεταποιητικής επιχείρησης ποσό ίσο µε το µισό της δαπάνης που
καταβλήθηκε µέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο για τη µείωση
του περιβαλλοντολογικού της αποτυπώµατος. Αυτή η διάταξη,
σε συνδυασµό µε τα φορολογικά κίνητρα που παρέχονται για την
ενεργειακή αναβάθµιση των κτηρίων µπορεί να οδηγήσει σε µία
πιο ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και στην προστασία
του περιβάλλοντος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά το παρελθόν έχουν επιχειρηθεί φορολογικές αλλαγές, αλλά πάντα στη βάση της προϋπάρχουσας νοµοθεσίας. Αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας του
ράβε-ξήλωνε ήταν να δηµιουργηθεί ένα πολύπλοκο και καθόλου
αποδοτικό φορολογικό σύστηµα στο οποίο δεν χωράνε άλλες
αλλαγές.
Είναι καιρός να δηµιουργήσουµε από την αρχή ένα σύγχρονο
φορολογικό πλαίσιο προσαρµοσµένο στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου είναι ολοκληρωµένο και σχεδιασµένο έτσι, ώστε να δηµιουργήσει ένα δικαιότερο
και ορθολογικότερο φορολογικό σύστηµα, απαλλαγµένο από τις
αγκυλώσεις του παρελθόντος, µε ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.
Θα ήθελα κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, να αναφερθώ στην τροπολογία που καταθέσαµε σχετικά µε τη δυνατότητα των δανειοληπτών, των πυρόπληκτων περιοχών να ζητήσουν αναστολή επί
διετία της χρεολυτικής αποπληρωµής του άληκτου κεφαλαίου
του δανείου τους, όπως προβλέπεται για τα δάνεια που χορηγήθηκαν µε την εγγύηση του δηµοσίου.
Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ να ενταχθεί η προτεινόµενη τροπολογία στο σχέδιο νόµου, ώστε να εξασφαλιστεί η ίση µεταχείριση των επιχειρήσεων και επαγγελµατιών των πυρόπληκτων
περιοχών που ρύθµισαν τις οφειλές τους παρέχοντας οι ίδιοι τις
εγγυήσεις και χωρίς να αναµένουν την παροχή εγγυήσεων από
το δηµόσιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Παπαδόπουλο.
Το λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Κοντογιάννης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το Νοέµβριο µέχρι σήµερα η Κυβέρνηση
κωφεύει στις αγωνιώδεις προειδοποιήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας ότι µόνο µε εισπρακτικά µέτρα, όπως είναι το φορολογικό
νοµοσχέδιο, δεν αντιµετωπίζεται το οικονοµικό πρόβληµα, αντίθετα εισερχόµαστε όλο και βαθύτερα στο φαύλο κύκλο της ύφεσης, του χρέους και του ελλείµµατος.
Αγνοείτε δυστυχώς και την προειδοποίηση του ∆ιοικητή της
Τραπέζης της Ελλάδος, του κ. Προβόπουλου, ο οποίος τη Μεγάλη Τρίτη εξήγησε στον Πρωθυπουργό ότι έως το 2012 θα
απαιτηθεί δηµοσιονοµική προσαρµογή των τριών και τεσσάρων
µονάδων κατ’ έτος και ως εκ τούτου, περιθώριο για περαιτέρω
επεµβάσεις στο φορολογικό σκέλος, δηλαδή άντληση χρήµατος
από τη φορολογία προσώπων και επιχειρήσεων, δεν υπάρχει και
η όποια πλέον προσπάθεια πρέπει να επικεντρωθεί στην περιστολή των δηµοσίων δαπανών και στην ταχύτατη προώθηση των
διαρθρωτικών αλλαγών.
Οι πολίτες βλέπουν καθηµερινά το εισόδηµά τους να συρρικνώνεται, την αγοραστική τους δύναµη και το βιοτικό τους επίπεδο να υποχωρούν δραµατικά. Οι ελληνικές επιχειρήσεις,
ατοµικές, οικογενειακές και µικροµεσαίες, που αποτελούν το
75% των επιχειρήσεων, βλέπουν τον τζίρο τους να καταρρέει και
αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δανειακές και άλλες υποχρεώσεις τους, µε ορατό τον κίνδυνο του λουκέτου.
Συνειδητοποιείτε ότι χιλιάδες εργαζόµενοι χάνουν καθηµερινά
τη δουλειά τους και βρίσκονται στο δρόµο της ανεργίας και της
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απόγνωσης; Συνειδητοποιείτε ότι σύντοµα ο στρατός πεινασµένων και οικονοµικά εξαθλιωµένων που δηµιουργείται µε τις αντιαναπτυξιακές πολιτικές σας θα κατακλύζει το Σύνταγµα; Συνειδητοποιείτε ότι οι αντοχές του λαού έχουν αγγίξει τα όριά του;
Η αδυναµία που επιδεικνύουµε, ως πολιτικοί, να δώσουµε
λύση, µας απαξιώνει και στρέφεται ουσιαστικά εναντίον της ίδιας
της δηµοκρατίας, ανοίγοντας την όρεξη σε κάθε λογής νέους
σωτήρες.
Κυρία Πρόεδρε, η Αντιπολίτευση δείχνει µια πρωτόγνωρη
στάση ευθύνης και όχι µόνο συναινεί, αλλά σας προτρέπει στη
λήψη των αναγκαίων διαρθρωτικών µέτρων. Αντί να αξιοποιήσει
η Κυβέρνηση τη στάση της Αντιπολίτευσης, ξεζουµίζει το εύκολο
φορολογικό θύµα, το µισθωτό και το µικροµεσαίο επαγγελµατία
και ως άλλοθι, ρίχνετε εσείς της κυβέρνησης το σύνολο των ευθυνών για την υπάρχουσα κατάσταση στην Κυβέρνηση Καραµανλή, η οποία πάντως είπε τη σκληρή αλήθεια πριν από τις
εκλογές, την ώρα που εσείς παραπλανούσατε τον ελληνικό λαό,
λέγοντας ότι λεφτά υπάρχουν.
Ακόµη και τώρα, όµως, η Κυβέρνηση δείχνει ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει το πρόβληµα. ∆εν λαµβάνει µεταρρυθµιστικά
µέτρα. ∆εν δίνει κίνητρα για ανάπτυξη. ∆εν ενεργοποιεί καν το
ΕΣΠΑ. ∆εν περιορίζει τις λειτουργικές δαπάνες του δηµοσίου.
Όποια µέτρα πήρατε έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα, ενώ το πρόβληµα της χώρας είναι η έλλειψη παραγωγικής βάσης και ταυτοχρόνως, η ύπαρξη ενός υπερτροφικού και αναποτελεσµατικού
δηµόσιου τοµέα.
Με την τακτική της η Κυβέρνηση ουσιαστικά βάζει το κάρο
πριν από το άλογο και εξηγώ: ∆εν είναι δυνατόν να ζητά η Κυβέρνηση από τους εργαζόµενους να υποβληθούν σε θυσίες που
αγγίζουν το 30% των εισοδηµάτων τους και η ίδια να ζητεί από το
κράτος, που η ίδια ελέγχει πολλαπλώς, να µειώσει τις λειτουργικές του δαπάνες µόνο κατά 10%. Ποιον κοροϊδεύετε;
Όσοι σε αυτήν την Αίθουσα έχουµε ασκήσει εξουσία γνωρίζουµε ότι η δυνατότητα µείωσης των λειτουργικών δαπανών στο
δηµόσιο είναι τεράστια. Εκεί γίνεται ο «χορός» των χαµένων εκατοµµυρίων ευρώ. Θα σας πω µόνο ένα παράδειγµα: Ως Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µου είχαν φέρει –ακούστε- να
υπογράψω δαπάνη ακόµη και για αγορά πολυγράφων! Και αν
υπάρχει σήµερα πολύγραφος στην Ελλάδα, θα βρίσκεται µόνο
σε κάποιο µουσείο.
Κυρία Πρόεδρε, δυστυχώς, οι ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου δεν
αποκαθιστούν καµµιά κοινωνική δικαιοσύνη. Τα µεσαία εισοδήµατα συνθλίβονται. Η φοροδιαφυγή δεν συλλαµβάνεται. Η επιχειρηµατικότητα συρρικνώνεται και εν τέλει η οικονοµία
στραγγαλίζεται.
Τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα, παρά τις διακηρύξεις περί
του αντιθέτου, επιβαρύνονται και από τη νέα φορολογική κλίµακα και από την κατάργηση των εκπτώσεων φόρων από στεγαστικά και ασφάλιστρα και από τα τεκµήρια διαβίωσης.
Την ώρα που οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις καρκινοβατούν, η
Κυβέρνηση επιβάλλει ένα ιδιαίτερα αυστηρό σύστηµα αυτοπεραίωσης για περίπου οκτακόσιες χιλιάδες µικροµεσαίους, γεγονός που οδηγεί σε υπερδιπλασιασµό της φορολογικής τους
επιβάρυνσης.
Την ώρα που η οικοδοµική δραστηριότητα έχει πέσει κατακόρυφα και µαζί µε αυτή σχεδόν εκατόν πενήντα κλάδοι επαγγελµάτων, η Κυβέρνηση δίνει τη χαριστική βολή µε την επιβολή
τεκµαρτού φόρου ιδιοκατοίκησης, την απάλειψη των φορολογικών ελαφρύνσεων που αφορούν την αγορά πρώτης κατοικίας
και την προετοιµαζόµενη αύξηση αντικειµενικών αξιών, που θα
προκαλέσει νέο κύµα φορολογικής επιδροµής κατά των πάντων
και όχι µόνο όσων διαθέτουν πολλά και µεγάλα ακίνητα.
Επιδίδεστε µόνο σε επικοινωνιακά τεχνάσµατα, προσπαθώντας να εξιδανικεύσετε ακόµη και την ουσιαστική κατάργηση του
αφορολόγητου των 12.000 ευρώ µε το σύστηµα των αποδείξεων,
το οποίο στην πραγµατικότητα για ένα ζευγάρι µε εισόδηµα
35.000 ευρώ έκαστος πέφτει στις 6.000 ευρώ.
Παράλληλα, όµως, µε το άρθρο 13 παράγραφος 7 εδάφιο 1
ενισχύετε την αντιαναπτυξιακή φιλοσοφία του νοµοσχεδίου. Και
εξηγώ: Με τη συγκεκριµένη διάταξη µειώνεται ο φόρος των ανωνύµων εταιρειών και ΕΠΕ από 25% σταδιακά στο 20%, υπό την
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προϋπόθεση ότι τα κέρδη δεν θα διανεµηθούν στους µετόχους.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, πρέπει να προστεθεί ο ρητός όρος «υπό
την προϋπόθεση ότι τα κέρδη θα επενδυθούν τουλάχιστον στην
επόµενη τριετία». Έτσι όπως είναι η διάταξη, οι επιχειρήσεις θα
σωρεύσουν αρκετά εκατοµµύρια αδιανέµητων κερδών στους
ισολογισµούς τους, αφού δεν έχουν κανένα λόγο να τα διανείµουν, για να φορολογηθούν µε συντελεστή 40%. Και είναι βέβαιο
ότι κάποια στιγµή θα πειστεί ο Υπουργός Οικονοµικών, είτε είστε
εσείς είτε κάποιος άλλος, να φορολογηθούν εφάπαξ µε ένα
µικρό συντελεστή της τάξεως του 5% και µετά να αναδιανεµηθούν ή να κεφαλαιοποιηθούν, όπως παλαιότερα είχε γίνει µε τις
τεχνικές εταιρείες.
Κυρία Πρόεδρε, η Κυβέρνηση έχει ένα και µοναδικό δρόµο
µπροστά της και η Αντιπολίτευση οφείλει να τον υποδεικνύει συνεχώς: Περιστολή των δαπανών του δηµοσίου, αµείλικτο πόλεµο
στη φοροδιαφυγή και µέτρα για την ενίσχυση της ανάπτυξης.
Και αφού µιλάµε για πόλεµο και ο πόλεµος επιβάλλει έκτακτα
µέτρα, γιατί δεν επανεξετάζουµε µια πρόταση που είχε καταθέσει στο παρελθόν -αν θυµάµαι καλά- ο πρώην Πρόεδρος της
Βουλής κ. Απόστολος Κακλαµάνης; Να εφαρµοστεί το «πόθεν
έσχες» και να ανοίξουν όλοι οι λογαριασµοί όλων των κρατικών
λειτουργών τουλάχιστον τα τελευταία είκοσι χρόνια. Και µόνο η
τελευταία έκθεση Ρακιντζή δίνει το δικαίωµα για µια τέτοια
έρευνα.
Όσοι δεν µπορούν να δικαιολογήσουν τα περιουσιακά τους
στοιχεία –κινητά και ακίνητα- να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις
σε ένα «ειδικό» -θα µπορούσε να πει κάποιος- φορολογικό δικαστήριο και αν και εκεί δεν µπορεί κάποιος να τα δικαιολογήσει, να
κατάσχονται. Μπορεί να ακούγεται σκληρό, αλλά είναι ένας τρόπος και χρήµατα να µαζέψει το κράτος, αλλά και να αποδείξουµε
όλοι έµπρακτα ότι, επιτέλους, µπαίνει τέλος στην ασυδοσία που
υπάρχει στο χώρο του δηµοσίου, µια ασυδοσία που εξέθρεψε
και η ανοχή ηµών, των πολιτικών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Κοντογιάννη.
Καλείται τώρα να λάβει το λόγο ο κ. Γεώργιος Βλάχος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αφορµή τη
συζήτηση του φορολογικού νοµοσχεδίου, ήρθε στην επικαιρότητα για µια ακόµη φορά το σύνολο των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η ελληνική οικονοµία.
Εµείς πιστεύουµε ότι η σηµερινή κατάσταση είναι αποτέλεσµα
των πολιτικών που διαχρονικά από το 1974 έως και σήµερα ακολούθησαν οι κυβερνήσεις της χώρας µας. Όσο και αν γίνεται
προσπάθεια µονοµερούς χρέωσης των προβληµάτων, είναι σίγουρο ότι η ιστορία θα γραφεί αλλιώς, αφήνοντας στην άκρη
κοµµατικές εµπάθειες και µικροπολιτικές «κακιούλες» που γίνονται λάσπη σε βάρος πολιτικών που δεν έδωσαν το παραµικρό δικαίωµα µε το ύφος και τον εν γένει τρόπο ζωής τους.
Πρέπει να παρθούν µέτρα για να βγούµε από τη σηµερινή δύσκολη κατάσταση; Ασφαλώς ναι. Εµείς δεν είµαστε ΠΑΣΟΚ, που
ποτέ, µα ποτέ δεν συµφώνησε στη λήψη κανενός µέτρου. Εσείς,
κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, δεν στηρίξατε καµµιά πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας. Θα µου πείτε, τι
µέτρα να στηρίξετε, αφού χρειαστήκατε έναν ολόκληρο χρόνο,
για να καταλάβετε και να παραδεχθείτε ότι υπάρχει διεθνής οικονοµική κρίση, κρίση που οδήγησε σε πρόωρες εκλογές, για να
προκύψει κυβέρνηση µε νωπή λαϊκή εντολή, που θα έπαιρνε τα
αναγκαία µέτρα!
Εµείς ξεκαθαρίσαµε και πριν από τις εκλογές ότι πρέπει να
παρθούν µέτρα σε τρεις κατευθύνσεις, σε τρεις άξονες:
Πρώτον, αυστηρότατος έλεγχος στις δηµόσιες δαπάνες. ∆εύτερον, πόλεµος κατά της φοροδιαφυγής. Τρίτον, διαρθρωτικές
αλλαγές που θα δηµιουργήσουν νέες δοµές, για να µπει η χώρα
σε µια νέα τροχιά ανάπτυξης.
Εάν τα µέτρα και στους τρεις αυτούς άξονες δεν προχωρήσουν ενιαία, υπάρχει κίνδυνος αδικιών, αλλά και αδιέξοδης πορείας, δηλαδή θυσιών χωρίς αντίκρισµα, χωρίς δηλαδή µόνιµο
αποτέλεσµα.

5562

Όπως επισήµανε ο εισηγητής µας, ασφαλώς και υπάρχουν θετικά στοιχεία σε αυτό το νοµοσχέδιο. Εσείς, όµως, προσπαθείτε
να λύσετε το συνολικό πρόβληµα της οικονοµίας µε φορολογικά,
για να µην πω µε φοροεισπρακτικά µέτρα. Αυτή η πορεία είναι
αδιέξοδη. Και όσο επιµένετε στην ίδια κατεύθυνση, τόσο θα οδηγείτε τη χώρα στην ύφεση και στο δρόµο χωρίς επιστροφή.
∆υστυχώς, χάνετε, σπαταλάτε –θα έλεγα- πολύτιµο χρόνο. Και
για µεν τον πολιτικό σας χρόνο καθόλου δεν ενδιαφερόµαστε,
φίλοι της Κυβέρνησης. ∆ικός σας είναι. Εσείς θα τον διαχειριστείτε όπως νοµίζετε. Όµως, δεν µπορείτε να κυβερνήσετε τον
τόπο µε ρυθµούς που χαρακτηρίζονται από αργοπορία και αναποφασιστικότητα.
Επιλέξατε µετά τις εκλογές να πείτε αυτό που εσείς ονοµάσατε «αλήθεια» -και εννοώ τα «βουλιάζουµε», τα «χρεοκοπία»,
το «καµένη γη», τον «Τιτανικό», το «δεν υπάρχει σάλιο»- και γενικά επιλέξατε να µιλάτε πολύ, σε σηµείο που έφθασε µέχρι και
η «WALL STREET JOURNAL» να γράφει ότι κάθε φορά που ο κ.
Παπανδρέου ανοίγει το στόµα του, για να παραπονεθεί για την
έλλειψη υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα
ή υπαινίσσεται ότι µπορεί να προσφύγει για βοήθεια στο ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο, στην πραγµατικότητα κάνει πιο δύσκολη την
αποστολή της χρηµατοδότησης του ελλείµµατος της χώρας του.
Η εσφαλµένη επικοινωνιακή στρατηγική του κ. Παπανδρέου
είναι µεγάλο εµπόδιο στο να πέσει το κόστος εξυπηρέτησης του
χρέους. Έπρεπε, λοιπόν, να έχετε σχεδιάσει τις επόµενες κινήσεις σας.
Είστε νέα Κυβέρνηση µε άνετη κοινοβουλευτική Πλειοψηφία.
Αν θέλετε έξι µήνες, για να χωνεύει ο κόσµος κάθε φορά τα
µέτρα που πρόκειται να εξαγγείλετε, τότε συνεχώς θα ανοίγετε
νέα, πιο επικίνδυνα µέτωπα, όπως αυτό των αγορών.
Τον Οκτώβρη, που αναλάβατε τη διακυβέρνηση της χώρας,
χωρίς να υπάρχει πρόβληµα δανεισµού, τα προβλήµατα της οικονοµίας ήταν γνωστά. Παρ’ όλα αυτά, όµως, τα επιτόκια ήταν
λογικά σε σχέση µε εκείνα που δανείζονταν οι άλλες χώρες της
Ευρώπης.
Σήµερα δίνουµε τη µάχη όλοι µαζί -εννοώ Κυβέρνηση και Αξιωµατική Αντιπολίτευση- για να γυρίσουµε ουσιαστικά εκεί που
ήµασταν τον Οκτώβρη, τότε δηλαδή που επιλέξατε να προσδιορίσετε τη χώρα ως κλέφτη, ως ψεύτη και να την αποµακρύνετε
από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης, αλλά ταυτόχρονα να υπόσχεστε, για την εσωτερική κατανάλωση, ότι χρήµατα υπάρχουν,
καλλιεργώντας σε πολλούς φρούδες ελπίδες.
Καταγγέλλουµε σήµερα τους κερδοσκόπους και άλλες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί εσείς επιλέξατε αυτή τη µοναχική δύσκολη πορεία. Θυµίζει δε, αυτόν που σκότωσε τον πατέρα
του και συνέχεια ζητούσε έλεος γιατί ήταν ορφανός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν -λέω αν- µετά τις εκλογές
παίρνατε µέτρα, ίσως όλα αυτά που πήρατε µε έξι µήνες καθυστέρηση, µε βάση την κατάσταση που τότε είχε καταγράψει ο
τέως Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραµανλής και που µας οδήγησε στις εκλογές, σίγουρα τα πράγµατα σήµερα θα ήταν διαφορετικά και θέλω να πω ασυγκρίτως καλύτερα. Χωρίς µέτρα
δανειζόµαστε µε spread περίπου 130 µονάδες βάσης. Σήµερα,
µε µέτρα δανειζόµαστε περί τις 400 µονάδες βάσης. Αυτή είναι
η πραγµατικότητα και αυτό είναι επίτευγµα δικό σας.
Και επειδή, λέτε για τα στοιχεία που βρήκατε, µε την παραδοχή ότι δεν δίναµε ακριβή στοιχεία –κάτι που δεν έχει αποδειχθεί- δώσατε συγχωροχάρτι σε όλες τις άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταδικάζοντας µόνο τη δική µας χώρα,
αφού καµµία άλλη χώρα δεν ελέγχθηκε, τουλάχιστον µέχρι σήµερα, για τα στοιχεία της.
Το χρέος, που είναι το ουσιαστικό πρόβληµα, ήταν γνωστό. Το
έλλειµµα µπορούσατε να το συγκρατήσετε το 2009 και τον τελικό οριστικό προσδιορισµό του να τον κάνετε τους πρώτους
µήνες του 2010, όπως κάνουν όλες οι άλλες χώρες. Εσείς, αντίθετα, από τον Οκτώβρη µιλούσατε για έλλειµµα πολύ πάνω από
10%. Χρειάζεται να σας θυµίσω ότι όλες οι χώρες της Ευρωζώνης είχαν εκτίναξη του ελλείµµατος περίπου 6%, πέραν των αρχικών τους υπολογισµών, λόγω της κρίσης; Και τελικά, µόνο
εµείς βρεθήκαµε να είµαστε το µαύρο πρόβατο. Και αυτό ήταν η
δική σας επιλογή και φυσικά η δική σας ευθύνη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άλλες χώρες που έχουν παρόµοια προβλήµατα µε την Ελλάδα, κρύβονται πίσω από τα χτυπήµατα που δέχεται η χώρα
µας, αφού βρήκαν απρόσµενα ασπίδα προστασίας, δηλαδή κάποιον άλλον για να σηκώσει την ευθύνη όλων των δυσλειτουργιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι δεν είχατε πρόγραµµα, δεν είχατε
κανέναν σχεδιασµό για την αντιµετώπιση της κρίσης. Εσείς, όταν
ήσασταν στην Αντιπολίτευση είχατε πάντα δίκιο και για όλα
έφταιγε η Νέα ∆ηµοκρατία. Σήµερα, που είστε Κυβέρνηση, πάλι
φταίει για όλα η Νέα ∆ηµοκρατία είτε ως Αντιπολίτευση σήµερα
είτε ως κυβέρνηση χθες.
Μας κατηγορείτε ουσιαστικά, γιατί δεν πήραµε µέτρα, γιατί
δεν κόψαµε τον δέκατο τέταρτο µισθό; Μόνο να είχαµε ψελλίσει
κάτι τέτοιο, θα είχατε προκαλέσει τον ξεσηκωµό του κόσµου, λαϊκίζοντας εις το έπακρον.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς καταψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο, γιατί έχουµε άλλες
προτεραιότητες: την περιστολή της σπατάλης, την αναπτυξιακή
πορεία.
Σας λέµε ότι µακροπρόθεσµα βαδίζετε σε αδιέξοδη πορεία.
Το ανάθεµα στους προηγούµενους και η ασυλία των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης δεν θα συνεχιστεί για πάντα. Για παράδειγµα,
πέρυσι µε πληθωρισµό 1% κάθε µέρα έπρεπε να δίνουµε εξηγήσεις για την πορεία των τιµών. Φέτος, πέρασαν Χριστούγεννα,
Σαρακοστή, Πάσχα και κανείς δεν έδωσε σηµασία στις τιµές. Και
όλα είναι καλά, µόνο που ο Τιµάριθµος από 1% έφτασε στο 3%
και µάλιστα, σε περίοδο περιορισµών. Πέρυσι, µας λέγατε ότι οι
τιµές πέφτουν γιατί πέφτει η κατανάλωση. Φέτος, πετύχατε το
ακατόρθωτο, να πέφτει η κατανάλωση και να ανεβαίνουν οι τιµές.
Όσες ευθύνες, λοιπόν, και αν φορτώσετε στο παρελθόν –τελειώνω, κυρία Πρόεδρε- ο κόσµος ψήφισε εσάς για Κυβέρνηση,
εσείς έχετε προ πολλού την ευθύνη. Θέλατε εκλογές και τις κερδίσατε. Κυβερνήστε, λοιπόν.
Εµείς θα συνεχίσουµε σαν Νέα ∆ηµοκρατία τη γραµµή ευθύνης που είχαµε χαράξει από την ηµέρα των εκλογών και ο κόσµος θα µας κρίνει. Τα γεγονότα, τα µεγέθη σύντοµα θα πάρουν
τις πραγµατικές τους διαστάσεις και ο καθένας από εµάς θα χρεωθεί τη δική του ευθύνη. Μόνο που ελπίζουµε µέχρι τότε να µην
είναι αργά για τη χώρα.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Βλάχο.
Παρακαλώ τον κ. Έκτορα Νασιώκα να πάρει το λόγο.
ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση φέρνει σήµερα στην Εθνική Αντιπροσωπεία ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο, µια ολοκληρωµένη προσπάθεια
για φορολογική µεταρρύθµιση, για διεύρυνση της φορολογικής
βάσης και για να πληρώσουν και αυτοί που δεν πλήρωναν, για
ένα δίκαιο –όσο γίνεται- αναδιανεµητικό, αναπτυξιακό -αν είναι
δυνατόν- και κυρίως, αποτελεσµατικό νοµοσχέδιο. Και η λέξη
αποτελεσµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η λέξη
κλειδί για όλες τις πολιτικές µας από εδώ και πέρα.
Και ακούω τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης, της Μείζονος, αλλά και της άλλης Αντιπολίτευσης και πολλές άλλες φωνές
και τις ακούει ο κόσµος και σκέφτεται, αν πράγµατι εµείς εδώ
στο Κοινοβούλιο γνωρίζουµε την τραγική οικονοµική κατάσταση
στην οποία βρίσκεται η χώρα, αν αναλογιζόµαστε τις πολύ µεγάλες ευθύνες που έχει το πολιτικό σύστηµα γι’ αυτήν την κατάσταση, αν γνωρίζουµε ότι η χώρα δεν ζει µόνο µε δανεικά, αλλά
δυσκολεύεται και να δανειστεί.
Και στην πράξη, παρά τα πολύ σκληρά µέτρα, παρά τα περιοριστικά µέτρα, αυτή η δυσκολία υπάρχει κάθε µέρα. ∆ανειζόµαστε ακριβά. Και πανηγυρίζουµε όλοι για το δίχτυ προστασίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου
και για την απόφαση της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας που,
πράγµατι, µας δίνει, µας παρέχει µια ανάσα ρευστότητας και δανειακής δυνατότητας. Και χαιρόµαστε και πανηγυρίζουµε, θυµίζοντας το ανέκδοτο εκείνο που οι οπαδοί, η διοίκηση, ο
προπονητής και οι παίχτες µιας οµάδας πόλο, µετά από έναν
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αγώνα που έχασαν µε 10-0, πανηγύριζαν, γιατί δεν πνίγηκε κανένας παίχτης στην πισίνα.
Η χώρα µας για πολλά χρόνια και οι κυβερνήσεις µας, έκαναν,
κυρίως, διαχείριση δανεικών. Άλλες φορές καλή διαχείριση, µε
πολύ σηµαντικά αποτελέσµατα, σαν αυτά που ήταν το 19932004, µε αποτελέσµατα ένταξης της χώρας στην ΟΝΕ και διοργάνωση Ολυµπιακών Αγώνων και άλλες φορές χειρίστη
διαχείριση, σαν αυτή την περίοδο 1989-1993 ή κυρίως 20042009, για τα οποία µπορούµε να µιλάµε πάρα πολύ ώρα.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, µετά την κρίση αναδείχτηκε το πρόβληµα. Η παραγωγή µας, η παραγωγική βάση µειώνεται. Το 70%
του ΑΕΠ προέρχεται από κατανάλωση στη χώρα µας. Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα είναι πάνω από 12,7%, το χρέος στα ύψη. Το
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, δηλαδή η ανταγωνιστικότητα
της οικονοµίας, σε τραγική κατάσταση. Η χώρα µπήκε σε βαθειά
ύφεση που θα κρατήσει χρόνια. Εµφανίζονται πληθωριστικές τάσεις, αυξάνεται η ανεργία.
Και αυτή η Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήρθε να
παραλάβει αυτό το αδιέξοδο. Και η συνταγή είναι µία. Κυρίως,
στηρίζεται στη δραµατική µείωση των δαπανών του δηµοσίου,
στις σπατάλες, στη διαφθορά, στις λειτουργικές δαπάνες, στις
µη παραγωγικές δαπάνες. Και έχουµε να δώσουµε εξετάσεις
πάνω σε αυτό, πέρα από τα σκληρά µέτρα που πήραµε. Και δεν
είµαστε πάντα ικανοποιηµένοι.
Πρότεινα να µη διορίσουµε τόσους κρατικούς αξιωµατούχους.
∆εν χρειάζονται, παραδείγµατος χάριν, είπα στη Βουλή, υποδιοικητές σε τόσα νοσοκοµεία της Ελλάδος. Φτάνει ένας διοικητής. ∆εν χρειάζονται έµµισθοι αντιπρόεδροι διοικητικών
συµβουλίων. Και διορίζουµε και εµείς, κύριε Υφυπουργέ. ∆εν
χρειάζεται, πέρα από τον περιορισµό των µισθών, που ήδη κάναµε.
Έχουµε όµως, µεγάλο αγώνα να κάνουµε, γιατί εκεί θα κριθούµε. Γιατί αν δεν πετύχουµε την περιστολή των δαπανών εκεί,
τότε θα πάει χαµένη µια πολύ µεγάλη προσπάθεια από το υστέρηµα των πολιτών, το οποίο κρατάµε και καλώς το κρατάµε, για
να δώσουµε µια ανάσα στα δηµόσια οικονοµικά.
Και, βεβαίως, η αναπτυξιακή µας προσπάθεια, που εδώ φέτος
λέγεται ΕΣΠΑ, κλίµα, πρόγραµµα διεξόδου, σταθερότητα και ψυχολογία. Γιατί, αφού είµαστε στην εκατοστή εικοστή έβδοµη
θέση στον κόσµο στην προσέλκυση επενδύσεων, ποιο άλλο πρόγραµµα επενδυτικό θα βλέπαµε ότι φέτος, θα αποδώσει στη
χώρα µας;
Τρίτον, νοµίζω και σηµαντικότερο ή εξίσου σηµαντικό, είναι η
επέκταση της φορολογικής βάσης, που προσπαθούµε να φέρουµε µε αυτό το νοµοσχέδιο για τα εισοδήµατα του 2010. Και
απευθύνοµαι στα άλλα κόµµατα και κυρίως, στο κόµµα της Νέας
∆ηµοκρατίας. Λέτε «όχι» επί της αρχής. ∆ηλαδή, δεν συµφωνείτε
να διευθυνθεί η φορολογική βάση, να πληρώσουν και αυτοί που
δεν πληρώνουν;
Το ερώτηµα είναι απλό. Χθες φύγατε από την Κυβέρνηση και
δύο χρόνια πριν, τον Αύγουστο του 2008, ο τότε Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας κ. Αλογοσκούφης παρεδέχθη εδώ στη Βουλή ότι
τα έσοδα έπιασαν πάτο. ∆εν αναφέροµαι µόνο στους εισπρακτικούς µηχανισµούς που καταργήθηκαν, αναφέροµαι γενικότερα
στην πολιτική. Και σήµερα λέτε όχι. Και θα αναφέρω ένα παράδειγµα και µετά θα πω σε τι λέτε όχι.
Τότε ψηφίσατε κάποια τεκµήρια, τον Αύγουστο του 2008, για
τα εισοδήµατα του 2009 για να πληρώσουν τάξεις ελευθέρων
επαγγελµατιών που πληρώνουν ελάχιστα -γιατί κυρίως οι έµµεσοι φόροι είναι αυτοί που στηρίζουν τον προϋπολογισµό και βεβαίως οι υπάλληλοι, οι µισθωτοί δηλαδή- και το Γενάρη του 2009,
τέσσερις µήνες µετά, πριν καν εφαρµοστεί η διάταξη, την καταργήσατε.
Λέτε όχι στα τεκµήρια διαβίωσης, στο «πόθεν έσχες»; Λέτε όχι
στις αποδείξεις;
Κύριε Υφυπουργέ, σας παρακαλώ πολύ να στηρίξετε αυτό το
µέτρο -ήδη δίνει αποτελέσµατα- και να επεκταθεί.
Βρήκε η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας µία πολιτική, ένα
φορολογικό νόµο αποδείξεων. Το πρώτο που έκανε ήταν να τον
καταργήσει. Και τέσσερα χρόνια µετά, τον επανέφερε µερικώς
χωρίς στην πράξη να αποδώσει.
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Λέτε όχι στο να µπουν ταµειακές µηχανές παντού; Οπουδήποτε και να πάτε στο εξωτερικό και να πάρετε κάτι από το περίπτερο, από την αγορά ή χρησιµοποιήσετε ταξί, θα πάρετε
απόδειξη από ταµειακή µηχανή. Λέτε όχι σ’ αυτό; Και δεν είναι
αυτό λαϊκισµός;
Λέτε όχι στην κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης; Και
λέτε και όχι στο ότι οι συναλλαγές –από 1.500 ευρώ και επάνω
λέει το νοµοσχέδιο, αλλά εγώ θα πρότεινα γενικώς- δεν πρέπει
να γίνονται µε χρήµατα, πρέπει να γίνονται µέσω τραπεζικών λογαριασµών µε πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή δίγραµµες επιταγές;
Αν πούµε όχι σε όλα αυτά, ποια είναι η πρόταση την οποία
φέρνετε εσείς εδώ ή η Βουλή λέει για να βγούµε από το αδιέξοδο; Εγώ ξέρω ότι πληρώνουν πολλές τάξεις ελάχιστα. Και
ξέρω πολλές φορές ότι τα τεκµήρια διαβίωσης ή τα άλλα τεκµήρια, τα επαγγελµατικά, πολλές φορές ισοπεδώνουν αλλά σε ένα
υψηλότερο επίπεδο, τα τεκµαρτά εισοδήµατα. Αλλά πρέπει να
συνεχίσουµε να µην πληρώνουν αυτοί καθόλου; Και αυτό το θεωρούµε ότι είναι διέξοδος;
Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέγοντας ότι είναι µία
πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. ∆εν ξέρω αν θα αποδώσει στο
100%. Πρέπει να παλέψουµε όλοι για να αποδώσει. Γνωρίζω
ακόµη ότι θα χρειαστούν αρκετά χρόνια να παλέψουµε, όχι δύο
και τρία, αλλά επτά και δέκα χρόνια. Αλλά είναι τώρα η ώρα για
να εκσυγχρονίσουµε το κράτος και να σταµατήσουµε τον κατήφορο και να αρχίσουµε την ανάπτυξη. Τώρα που ο κόµπος
έφτασε στο χτένι.
Όλοι µας παρακολουθούν. Αύριο θα στραφούν όλοι εναντίον
µας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε και εµείς
τον κ. Νασιώκα.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής κ. Ηλίας Καρανίκας.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επ’ ευκαιρία του φορολογικού
νοµοσχεδίου, θυµήθηκα µία εµπειρία που απέκτησα πριν από είκοσι πέντε χρόνια στην Αγγλία. Βοηθούσα τον καθηγητή µου σε
µία εγχείριση και όταν τόλµησα να τον ρωτήσω γιατί χρησιµοποιεί αυτήν την ολική αρθροπλαστική και όχι την άλλη, η απάντηση ήταν αποστοµωτική: Κοστίζει ακριβά, κάνει το ίδιο και την
πληρώνω και εγώ, συµµετέχω στην πληρωµή.
Αυτή η φορολογική συνείδηση, η οποία στους άλλους λαούς
έχει εδραιωθεί εδώ και δεκαετίες, ποτέ δεν εδραιώθηκε στους
συµπολίτες µας δυστυχώς. Και µιλάω για διαχρονική κατάσταση.
Επ’ ευκαιρία του νοµοσχεδίου, έριξα µία µατιά στον ισχύοντα
κώδικα φορολογίας εισοδήµατος, ο οποίος ισχύει από το 1955,
αν δεν κάνω λάθος. Αφιερώνει ένα κεφάλαιο ολόκληρο µε τέσσερα άρθρα για την αυτοτελή φορολόγηση ειδικών περιπτώσεων.
Είναι γεγονός ότι αυτές οι περιπτώσεις είναι πάµπολλες. Αξιολόγησα µερικές. Υπήρχε αυτοτελής φορολόγηση για τα έπαθλα,
για τα βραβεία, για τους ίππους κ.λπ. Μέτρησα δεκαεπτά περιπτώσεις νόµων και υπουργικών αποφάσεων για πλήθος δραστηριοτήτων που ρυθµίζουν θέµατα αυτοτελούς φορολόγησης.
Αναρωτιέµαι: ∆εν πρέπει οποιοδήποτε αποκτηθέν εισόδηµα να
φορολογείται µε οποιονδήποτε τρόπο; Το αποκτηθέν νόµιµα εισόδηµα πρέπει να φορολογείται. Πρέπει να είναι κανόνας. Γιατί
να µπαίνουν ειδικές ρυθµίσεις, ειδικές απαλλαγές;
Τούτο εδώ το νοµοσχέδιο καταργεί ακριβώς όλες αυτές τις
διατάξεις. Κάνει µία βαθιά τοµή και παρουσιάζει µία αληθή αναµόρφωση σε όλες αυτές τις διατάξεις, που αν τις δούµε µαζικά
ή αν ισχύουν στο σύνολό τους, το λιγότερο που θα µπορούσε
κάποιος να τις χαρακτηρίσει είναι προνοµιακές. Να µην πω ότι
είναι χαριστικές για πολλούς συµπολίτες µας. Και βέβαια κατάφωρα παραβιάζουν την αρχή του Συντάγµατος που θέλει τον
κάθε πολίτη να συνεισφέρει, ανάλογα µε τη φοροδοτική του ικανότητα.
Όπως είπα νωρίτερα, η αυτοτελής φορολόγηση πρέπει να καταργηθεί. Και όντως µ’ αυτό το νοµοσχέδιο καταργούνται πάρα,
µα πάρα πολλές τέτοιου είδους παραχωρήσεις, που, να µην το
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πω διαφορετικά, είναι τα ρουσφέτια των Κυβερνήσεων διαχρονικά, σε όλες τις οµάδες πίεσης. ∆εν νοµίζω ότι διαφωνεί κανείς.
Γιατί έτσι ακριβώς καταργείται η φορολόγηση στους ποδοσφαιριστές, στους εκπαιδευτικούς στη Γερµανία, στη ∆ΕΧΕ, στη
∆ΕΤΕ, στη ∆ΙΒΒΕΤ, στους τελωνειακούς. Όλες οι οµάδες είχαν
και µία ειδική διάταξη που συνέφερε τους ίδιους.
Ως πότε πια θα πρέπει η κεντρική εξουσία, η κάθε κυβέρνηση
να υποκύπτει σε οµάδες πίεσης και να µην είναι όλοι οι συµπολίτες µας ίσοι απέναντι του νόµου; Φυσικά, αυτή η κατάργηση που
τούτο το νοµοσχέδιο φέρνει, δεν εξαιρεί από τη φορολόγηση
ούτε τους Βουλευτές –και καλά κάνει- ούτε και τους δικαστικούς
λειτουργούς οι οποίοι ακολουθούν ακριβώς την ίδια κατηγορία.
Είναι κοινή πεποίθηση ότι η φοροδιαφυγή και η φοροκλοπή
έχει φθάσει σε τέτοιο σηµείο που να είναι πια λεηλασία των δηµοσίων εσόδων. Εγώ δεν θα ξεχάσω τον προηγούµενο Υπουργό
–γιατί ήµουν και στην προηγούµενη Βουλή- όταν είπε, πέρα από
το ότι πιάσαµε πάτο στα έσοδα, ότι τα έσοδα ήταν το 6%. Μπορεί να αναλογιστεί κάποιος ότι στους βεβαιωµένους φόρους, στα
100 ευρώ, εισπράττει το επίσηµο κράτος µόνο τα 6 ευρώ; Και
αυτό γιατί δεν έχει µηχανισµούς, γιατί δεν µπορεί. Και βέβαια,
ένας µεγάλος αριθµός φορολογουµένων συµπολιτών µας δηλώνει εισόδηµα σε επίπεδο φτώχειας, ενώ ζει πολυτελώς. Οι µισθωτοί και οι εργάτες είναι πλουσιότεροι από τους εργοδότες
τους και βέβαια κοντά σε αυτούς και οι συνταξιούχοι. Και ως
φτωχότεροι Έλληνες –τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι στατιστικές
του επίσηµου κράτους- εµφανίζονται οι βιοµήχανοι, οι έµποροι,
οι βιοτέχνες και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες.
∆εν πρέπει κάποτε να µπει κανόνας; Τάβλι παίζετε, κύριοι συνάδελφοι, και έχετε κανόνες. ∆εν µπορεί να µπουν κανόνες σε
αυτά; ∆εν µπορεί να αντιµετωπιζόµαστε όλοι ίσα απέναντι στο
νόµο και στην πολιτεία;
Η φορολογία όσο δίκαιη και αν είναι –και εδώ δεν υπάρχει ζυγαριά ακριβείας- ποτέ δεν είναι ευχάριστη. Πάντα είναι δυσάρεστη η φορολογία. Έλα, όµως, που είναι απαραίτητη. Είναι
απαραίτητη για το κοινό καλό. Να γιατί ακριβώς αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο επεκτείνει τη φορολογική βάση και την κάνει
δικαιότερη µε την κλίµακα φορολόγησης.
Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα µας όποιος δεν µπορεί, δεν κρύβει εισόδηµα. Η λεγόµενη φορολογική συνείδηση πάει περίπατο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η φοροδιαφυγή –να µιλήσω λίγο
και ως γιατρός- είναι µία πάρα πολύ σοβαρή ασθένεια και όπως
θα θυµάστε τη διαφήµιση του τσιγάρου, βλάπτει όλους µας. ∆εν
βλάπτει µόνο έναν.
Κατά συνέπεια πρέπει να προσδιορίσουµε και τις αιτίες που
την προκαλούν και να επιδιώξουµε την αντιµετώπισή της. Γι’ αυτό
ακριβώς κανείς δεν πιστεύει ότι θα εξαλειφθεί η φοροδιαφυγή –
δεν είναι τόσο αφελής- αλλά πρέπει να περιοριστεί όσο γίνεται
περισσότερο. Και αυτό κάνει το σηµερινό νοµοσχέδιο.
Για τον περιορισµό, λοιπόν, αυτής της φοροδιαφυγής πρέπει
να µπουν κανόνες που να είναι ασύµφορη η φοροδιαφυγή για
αυτούς που την επιδιώκουν. Ας µην ξεχνάµε – θα σας θυµίσω
εδώ- το παράδειγµα του Αλ Καπόνε. ∆εν πήγε στο δικαστήριο
για τους φόνους και τα εγκλήµατα που έκανε, αλλά για την ανακριβή φορολογική δήλωση που έκανε. Να, γιατί πρέπει η φοροδιαφυγή να είναι ασύµφορη για αυτούς που την επιδιώκουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε µερικά δευτερόλεπτα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σύµφωνοι, κύριε συνάδελφε.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ: Για αυτό ακριβώς όλοι πιστεύω ότι στρεφόµαστε εναντίον της φοροδιαφυγής, αλλά πάντα για τους άλλους, ποτέ για τον εαυτό µας. Να, γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν
εξαιρέσεις.
Εγώ πιστεύω ότι στην προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ τους τελευταίους µήνες να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του κράτους, την αξιοπιστία της χώρας µας, να αποκτήσει
πρόσωπο ξανά η χώρα µας και στα διεθνή fora, αλλά και στην
Ευρώπη και στους δανειστές µας -γιατί είναι γεγονός ότι δυστυχώς δεν µπορούµε χωρίς δανεισµό να ζήσουµε σήµερα- αυτό
το νοµοσχέδιο είναι και ριζοσπαστικό και δίκαιο και αποτελε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σµατικό και τελικά θα αναδειχθεί ότι θα είναι και αναπτυξιακό.
Και αυτό το πράγµα είναι ευθύνη όλων µας, όσοι µετέχουµε σε
αυτήν την Αίθουσα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Και εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Καρανίκα.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Χαλκιδης.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε ρωτούν συµπολίτες µου καθηµερινά στην περιφέρειά µου, στην Ηµαθία: τι συνέβη ξαφνικά
και µέσα σε έξι µήνες βιώνουν µία πρωτοφανή για αυτούς µείωση του εισοδήµατός τους; Τι συνέβη ξαφνικά και µέσα σε έξι
µήνες αδυνατούν πλέον να γεµίσουν µε βενζίνη το αυτοκίνητό
τους;
Και επειδή άκουσα τους προλαλήσαντες συναδέλφους να µιλούν και να λένε αν συµφωνούµε στο ένα ή στο άλλο ή στο παράλλο µέτρο, τους λέµε ευθέως τη θέση µας: ναι, δεν
συµφωνούµε στην αύξηση του φόρου για τα καύσιµα. Ναι, δεν
συµφωνούµε στην περικοπή των επιδοµάτων. ∆εν συµφωνούµε
στην περικοπή των µισθών για τους χαµηλόµισθους και στους
χαµηλοσυνταξιούχους. Ναι, δεν συµφωνούµε στη ληστρική επιδροµή για την ακίνητη περιουσία. Ναι, δεν συµφωνούµε στην επιβολή και στην επαναφορά του φόρου κληρονοµιάς και γονικών
παροχών. Ναι, συµφωνούµε στην κατάργηση της αυτοτελούς
φορολόγησης, κύριοι συνάδελφοι. Και πρώτα εµείς, οι Βουλευτές, συµφωνήσαµε στη δική µας την κατάργηση της αυτοτελούς
φορολόγησης. ∆εν συµφωνούµε όµως να είναι ισοπεδωτική η
θέση. Και όταν λέω «δεν πρέπει να είναι ισοπεδωτική», εννοώ
κάποιες τάξεις που έχουν πράγµατι επικινδυνότητα λόγω της
φύσης της δουλειάς, όπου εκεί έπρεπε να δώσετε την προσήκουσα σηµασία.
Με ρωτούν ακόµη συµπολίτες µου να τους εξηγήσω µε ποιο
σκεπτικό ανατρέπεται ο σχεδιασµός µιας ολόκληρης ζωής, απαξιώνεται η νοικοκυροσύνη που επέδειξαν επί δεκαετίες, απαξιώνεται ο µόχθος της ζωής που τους επέτρεψε να βάλουν κάτι
στην άκρη, απαξιώνεται η αξιοπρέπειά τους µέσα στις οικογένειες, αλλά και στον κοινωνικό τους περίγυρο; «Πρέπει να πάρουν επώδυνα µέτρα» ακούν από τις τηλεοράσεις και διαβάζουν
στις εφηµερίδες. «Πρέπει να πληρώσουµε όλοι για να βγούµε
από την κρίση», συµβουλεύουν οι αναλυτές. «Το πλοίο βουλιάζει
και χάνουµε την εθνική µας κυριαρχία», ακούν από την επίσηµη
κυβέρνησή τους. ∆εν µπορούν όµως να καταλάβουν γιατί πρέπει
και πάλι αυτοί «να βγάλουν το φίδι από την τρύπα». ∆εν µπορούν
να καταλάβουν πώς είναι δυνατόν, ενώ αυτοί φτωχαίνουν, κάποιοι άλλοι να συνεχίζουν να πλουτίζουν. ∆εν µπορούν να καταλάβουν τι είδους σοσιαλισµό –λέµε τώρα σοσιαλισµόεφαρµόζει µία κυβέρνηση, που για να την ψηφίσει ο λαός δήλωσε ότι «λεφτά υπάρχουν». Εκτός και αν εννοούσατε, κύριοι συνάδελφοι, ότι υπήρχαν στους χαµηλόµισθους και συνταξιούχους
και για αυτό κόψατε µισθούς, κόψατε επιδόµατα, κόψατε κεκτηµένα δεκαετιών.
Αξιότιµοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, σας αξίζουν πράγµατι
συγχαρητήρια που καταφέρατε µέσα σε έξι µήνες µόνο να καταστρέψετε την ψυχολογία του Έλληνα πολίτη, του Έλληνα καταναλωτή, της ελληνικής
οικογένειας, της ελληνικής
επιχείρησης.
Ακόµη και αν το σηµερινό νοµοσχέδιο προβλέπει σε σηµεία
προτάσεις που κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, έχετε αναλογιστεί πόσος καιρός θα χρειαστεί για να ανακτηθεί η χαµένη ψυχολογία του Έλληνα και της Ελληνίδας; Έχετε υπολογίσει την
ανασταλτική επίδραση που θα ασκήσει στην εφαρµογή και ευόδωση των µέτρων η πανικόβλητη και αβέβαιη αγορά; Τα σκεφτόσασταν αυτά, όταν η επίσηµη γραµµή σας ως Κυβέρνηση
σήκωνε θύελλες, όχι µόνο στην κοµµατική σας βάση, αλλά και
µέσα στην Κυβέρνησή σας; Πώς νοµιµοποιείστε ηθικά και πολιτικά να ασκείτε µία πολιτική συνεχών και καθηµερινών υπαναχωρήσεων, αλλαγών και τροποποιήσεων όταν ο κόσµος στενάζει;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι παλινωδίες σας και η διάχυτη
αίσθηση ερασιτεχνισµού που αποπνέουν, δεν είναι δυστυχώς το
µόνο πρόβληµα που αντιµετωπίζετε ως νοµοθέτες. Η βίαιη απο-
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µάκρυνσή σας από τα προεκλογικά υπεσχηµένα εντοπίζεται δυστυχώς και σε άλλους τοµείς, όπως στην περιβόητη ανοιχτή διακυβέρνηση που ευαγγελιστήκατε. Στο εξάµηνο αυτό δεν βρήκατε
το χρόνο να ακούσετε τους φορείς; Κύριε Υπουργέ, τους καλέσαµε στην αρµόδια Επιτροπή της Βουλής και κοινός παρανοµαστής των εισηγήσεών τους ήταν να σας παρακαλούν να
συζητήσετε έστω και τώρα, την τελευταία στιγµή, τις εισηγήσεις
τους, καθότι διάλογος δεν έγινε. ∆υστυχώς, η αντίληψή σας για
τα πράγµατα συντηρεί µικροκοµµατικές και παλαιοκοµµατικές
στρεβλώσεις. Μετέρχεστε όλων των µέσων, προκειµένου να πείσετε την κοινή γνώµη ότι διαδεχθήκατε τη χείριστη των κυβερνήσεων, προκειµένου ο λαός να σας νοµιµοποιήσει να
συνεχίσετε το δικό µας έργο. Την τακτική αυτή είχα τη δυσάρεστη εµπειρία να εντοπίσω και ως αρµόδιος τοµεάρχης δηµοσίων
έργων. Καθυστερείτε εσκεµµένα την ολοκλήρωση ή την έγκριση
έργων, προκειµένου να καρπωθείτε εσείς τα εύσηµα της κατασκευής των έργων. Εγκαινιάζετε έργα, όπως πρόσφατα στη Μεγαλόπολη, που ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν επί Νέας
∆ηµοκρατίας. Με τους ηµιϋπαίθριους τα ίδια. Τους απορρίψατε
ως µηχανισµό προ εξαµήνου, και σήµερα έρχεστε και ξαναβλέπετε το θέµα ως δικό σας αυτή τη φορά µε το τέχνασµα της µεταφοράς του προστίµου διατήρησης σε κάποιο «Πράσινο
Ταµείο».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πάγια αρχή της πολιτικής
µας φιλοσοφίας ότι ένα αποτελεσµατικό φορολογικό σύστηµα
πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη και όχι στην υπερφορολόγηση. Στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη µόνο σε τρεισήµισι σελίδες από τις εκατόν εξήντα επτά
περίπου. Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να τιµωρούνται, ούτε και να
τροµοκρατούνται. Η ιδιωτική οικονοµία είναι πηγή πλούτου και
ωθεί στη βελτίωση του οικονοµικού επιπέδου των πολιτών. Στρεβλώσεις πρέπει φυσικά να αποκαθιστώνται, αλλά πρέπει ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις και όλοι οι φορολογούµενοι να γνωρίζουν
απλά και ξεκάθαρα το καθεστώς στο οποίο θα δραστηριοποιούνται, είτε ως επιχειρηµατίες, είτε ως πελάτες υπηρεσιών και
προϊόντων και όχι µέσα σε ένα αβέβαιο και ρευστό φορολογικό
κλίµα να περιµένουν σε δύο µήνες περίπου νέο φορολογικό νοµοσχέδιο, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός. Το εισόδηµα του φορολογούµενου θα πρέπει να ανακατευθύνεται στις αγορές,
προκειµένου να κινεί την οικονοµία και όχι να εγκλωβίζεται δια
της υπερφορολόγησης στα κρατικά ταµεία. Το χρήµα που «στέκεται» –επιτρέψτε µου το ρήµα- κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν παράγει χρήµα, πρέπει να κινείται.
Την ίδια ώρα που προβαίνετε σε διορθωτικές κινήσεις, διατηρείτε τον ξεκάθαρα φοροµπηχτικό και αντιαναπτυξιακό χαρακτήρα του νοµοσχεδίου, το οποίο τελικά θα στεγνώσει ακόµη
περισσότερο την αγορά, θα δηµιουργήσει ακόµη µεγαλύτερα
φοβικά καταναλωτικά σύνδροµα στους πολίτες, ενώ θα αποθαρρύνει ακόµη περισσότερο την ανάληψη επιχειρηµατικού και
επενδυτικού ρίσκου από τους εγχώριους, αλλά και τους ξένους
επενδυτές. Και δυστυχώς δεν έχουµε δει σε ένα άλλο αναπτυξιακό νοµοσχέδιο το «αντίπαλο δέος» –επιτρέψτε µου την έκφραση- στην καταστρεπτική φοροεπιδροµή που θα επιβάλει το
υπό συζήτηση νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η φορολογική µεταρρύθµιση
που επιχειρείται από την Κυβέρνηση χαρακτηρίστηκε δια στόµατος του αρµόδιου Υπουργού ως επανάσταση. Είναι βέβαιο ότι
το παρόν νοµοσχέδιο δεν είναι ένα επαναστατικό κείµενο. Φιλοδοξεί σε σηµεία να αποκαταστήσει στρεβλώσεις. Πάσχει ωστόσο
ως γενική σύλληψη από µία παθογένεια που δυστυχώς τους τελευταίους µήνες δείχνει να παγιώνεται στο κυβερνητικό σχήµα
µε συµπτώµατα επικίνδυνων παλινωδιών, αδικαιολόγητων υπαναχωρήσεων, οξείων ενδοκυβερνητικών διαφωνιών, προχειρότητας και κοντόφθαλµης προοπτικής για το µέλλον του τόπου
µας.
Τελειώνοντας, ελπίζουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η θεσπιζόµενη «φορολογική επανάσταση» να µην αποτελέσει το
έναυσµα µιας απευκταίας και καταστροφικής επανάστασης η
οποία και θα δώσει τη χαριστική βολή στους συνεκτικούς δεσµούς µιας κοινωνίας, από την οποία εκλείπει πλέον κάθε ίχνος
κοινωνικής δικαιοσύνης.
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Για όλους αυτούς τους λόγους, καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Χαλκίδη.
Το λόγο έχει η Βουλευτής κ. Αθανασία Μερεντίτη.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να απαντήσω στον συνάδελφο που µόλις κατέβηκε
από το Βήµα, γιατί είχε µία απορία. Θα σας απαντήσω στο ερώτηµά σας τι συνέβη τους τελευταίους έξι µήνες και άλλαξαν όλα
τα οικονοµικά δεδοµένα της χώρας. Συνέβη το εξής απλό, η θωρακισµένη οικονοµία του κ. Αλογοσκούφη, που επαίρονταν εδώ
µέσα και µας είχατε τρελάνει όλους εµάς που ήµασταν εδώ αλλά
και όλη την Ελλάδα, ήταν τόσο θωρακισµένη όσο είναι τα κάστρα
που χτίζει ο εγγονός µου στην άµµο. Αυτό συνέβη. Και τώρα είµαστε εµείς εδώ. Κι εγώ ακούω τους Τρικαλινούς πολίτες -και
φαντάζοµαι όλοι όσοι είµαστε εδώ µέσα- να µας λένε: «Προσπαθήστε να τα καταφέρετε για όλους µας και εµείς είµαστε δίπλα
σας. Ξέρουµε τις θυσίες, τις νιώθουµε». Και θα τις νιώσουν ίσως
και περισσότερο αργότερα. Αλλά µας λένε ότι είµαστε δίπλα σας
γιατί χρειάζεται να προσπαθήσουµε και να τα καταφέρουµε. Και
θα έλεγα να έχουµε µεγαλύτερη προσοχή όταν αναφερόµαστε
στο πρόσφατο παρελθόν, γιατί έχουµε κρίση, έχουµε µνήµη και
όλοι οι πολίτες θυµούνται πολύ καλά το τι λέγατε, το τι κάνατε,
το πώς φύγατε, το πώς πετάξατε την όποια βόµβα είχατε στα
χέρια σας και κρυφτήκατε όποιοι κρυφτήκατε και κρύβεστε και
κρύβονται και δεν ξέρω πότε θα τους δει το φως του ήλιου.
Το νέο, λοιπόν, φορολογικό νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα
είναι κατά τη γνώµη µου και κατά τη γνώµη των περισσοτέρων
Ελλήνων µέγιστη µεταρρύθµιση στην ελληνική κοινωνία. Είναι
µία πολύ σηµαντική προσπάθεια που επιχειρεί να συµβάλει όχι
µόνο στο νοικοκύρεµα των εσόδων, αλλά κυρίως και πρωτίστως
να αποτελέσει το έναυσµα για να αρχίσει επιτέλους ο φορολογούµενος πολίτης να νιώθει ότι το κράτος τον αντιµετωπίζει δίκαια, ότι ο καθένας συµµετέχει αναλογικά µε το εισόδηµά του
και µπαίνουν τέλος στα παραθυράκια, στις εξαιρέσεις και στα
ψηλά γράµµατα, που επέτρεπαν στους κάθε λογής επιτήδειους
να ξεφεύγουν, µε συνέπεια να πέφτει το σύνολο σχεδόν των φορολογικών επιβαρύνσεων στις πλάτες των συνήθων υποζυγίων,
όπως είπε και ο Υπουργός το πρωί στην τοποθέτησή του.
Εµπεδώνεται µία νέα σχέση εµπιστοσύνης ανάµεσα στον πολίτη και το κράτος, ο οποίος πλέον καλείται να συµµετάσχει
ενεργά στην προσπάθεια για την εξάλειψη της φοροδιαφυγής
µέσω του κινήτρου των αποδείξεων. Και για να προλάβω τις
φωνές των επικριτών µας, σας λέω πως κανείς µας δεν ισχυρίζεται πως το φορολογικό µας σύστηµα που καλούµαστε να
εγκρίνουµε σήµερα είναι τέλειο. Και µειονεκτήµατα υπάρχουν
και σίγουρα θα ανακύψουν ανάγκες για διορθωτικές κινήσεις.
Όµως, είναι µία έντιµη προσπάθεια για να µπει επιτέλους σύστηµα στη φορολόγηση σε αυτόν τον τόπο και ως τέτοια πρέπει
να την επαινέσουµε και να την υποστηρίξουµε, σαν µία προσπάθεια να µπουν όροι και κανόνες για την επίτευξη της διαφάνειας
σε όλες τις συναλλαγές που γίνονται στην Ελλάδα και ως µία
προσπάθεια να συµµετέχει ο καθένας ανάλογα µε τις δυνάµεις
και τις δυνατότητες του. ∆εν είναι καιρός για µικροκοµµατικές
αντιπαραθέσεις. Πρέπει να αρθούµε στο ύψος των περιστάσεων,
να διδαχθούµε από τη στάση των πολιτών που δίνουν όλες τους
τις δυνάµεις για να βοηθήσουν την πατρίδα και αγκαλιάζουν την
προσπάθεια της Κυβέρνησης και να στηρίξουµε όλοι µας την
προσπάθεια που κάνει το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης
για να βγάλει τη χώρα από την κρίση.
Ένας από τους λόγους που βρισκόµαστε σήµερα σε αυτήν την
κατάσταση είναι η ανοχή που επέδειξε η ελληνική κοινωνία στους
κάθε λογής πονηρούς. Ο καθένας µας! Και αυτή η λογική πρέπει
να πάρει τέλος. Έχουµε όλοι συναίσθηση της ευθύνης που φέρουµε σαν Κυβέρνηση και σαν πολιτικοί εδώ µέσα, για να πετύχει αυτή η φορολογική µεταρρύθµιση τον σκοπό της και τους
στόχους της. Και αυτό το λέω, γιατί χρειάζεται εγρήγορση, απτά
αποτελέσµατα για να τιµήσουµε την εµπιστοσύνη και την προσπάθεια του λαού µας, ο οποίος συµµετέχει µεν όπως είπα πριν
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σήµερα αλλά ταυτόχρονα απαιτεί από εµάς να τιµήσουµε µε
αποδείξεις αυτή του τη συµµετοχή.
Φορολόγηση της Εκκλησίας. Μία φράση µόνο. Η αλήθεια είναι
µία, η Εκκλησία έχει έσοδα και γι’ αυτό πρέπει να φορολογείται
και κακώς µέχρι τώρα δεν ίσχυε αυτό και να φορολογείται όπως
όλοι οι Έλληνες όχι µόνο για σήµερα, για την κρίση, αλλά και για
χθες και για αύριο. Όπως όλοι µας και οι ίδιοι. Εάν ο θησαυρός
είναι άνθρακες, κανένα πρόβληµα, αλλά εάν υπάρχει θησαυρός
πρέπει να φορολογείται. Γιατί το σηµαντικότερο –το επαναλαµβάνω- που επιχειρείται µε αυτό το νοµοσχέδιο είναι ότι πρέπει
να αλλάξει η παραδοσιακή πελατειακή λογική και νοοτροπία ως
προς τη φορολογία και να διαµορφωθεί ένα δίκαιο περιβάλλον
που θα καταπολεµήσει αδικίες και πρακτικές γενεών και θα δηµιουργήσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε ο κάθε ένας πολίτης να αισθάνεται ότι καταβάλλει το µέρος που του αναλογεί µε
δίκαιο τρόπο και µε αποτελεσµατικό. Γιατί αυτό το νοµοσχέδιο
επιχειρεί και φιλοδοξεί και εµείς που το ψηφίζουµε και το στηρίζουµε φιλοδοξούµε να είναι δίκαιο, αποτελεσµατικό αλλά και
αναπτυξιακό. Και το «αποτελεσµατικό» για µας είναι το σηµαντικότερο.
Πρέπει να πούµε εδώ ότι ένας άλλος στόχος είναι η προσέλκυση επενδύσεων και αυτό χρειάζεται ένα υγιές οικονοµικό περιβάλλον. Χρειάζεται εµπιστοσύνη και για να υπάρχει
εµπιστοσύνη θα πρέπει να υπάρχει και φορολογική δικαιοσύνη.
Και αυτό προσπαθούµε να κάνουµε, µε µέτρα-τοµές, µε κριτήρια κοινωνικής δικαιοσύνης και αποτελεσµατικότητας, µε διαφάνεια, µε εντιµότητα στις σχέσεις κράτους-πολίτη. Είναι ένας
νόµος σύγχρονος που λαµβάνει υπ’ όψιν του τις σύγχρονες ανάγκες.
Κι εδώ θέλω να αναφερθώ σε δύο τοµές κατ’ εµέ του άρθρου
73.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Την ανοχή σας, σας παρακαλώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Με την πρώτη επιτέλους θα αρχίσει να ισχύει και στην Ελλάδα,
όχι µόνο η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», αλλά θα αντιµετωπίζεται δίκαια και εκείνος που πράττει το αυτονόητο, δηλαδή αγαπά
και φροντίζει το περιβάλλον. Έτσι από το καθαρό φορολογητέο
εισόδηµα µεταποιητικής επιχείρησης θα αφαιρείται ποσό ίσο µε
το ήµισυ της δαπάνης που καταβλήθηκε µέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο για τη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος. Πρόκειται για µία πρακτική που ισχύει σε όλες τις
προηγµένες κοινωνίες και πλέον θα ισχύει και στη χώρα µας.
Το δεύτερο θα είναι η ανάπτυξη σε ευρυζωνικότητα. Πλέον
από την επιβολή του τέλους συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας
εξαιρούνται οι συνδέσεις παροχής ασύρµατης πρόσβασης στο
διαδίκτυο εφόσον αφορούν αποκλειστικά και µόνο συνδέσεις δεδοµένων. Όλα αυτά είναι βήµατα στην πατρίδα µας προς τα
µπρος και γι’ αυτό πρέπει να τα στηρίξουµε. Γιατί το Υπουργείο
τολµά και προχωρά.
Είµαι βέβαιη ότι το µέλλον θα δείξει ότι µε τα µέτρα που λαµβάνονται σήµερα, όχι µόνο θα ξεπεράσουµε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουµε αλλά και θα περάσουµε παθογένειες του παρελθόντος και στο δηµόσιο χρέος και στο δηµοσιονοµικό τοµέα
και τότε θα έλθουν και οι ξένες επενδύσεις και τότε η χώρα µας
θα αρχίσει να ξανά αναπαράγει πλούτο και θα έχουµε και πάλι
ανάπτυξη και ευηµερία.
Θέλω να επικροτήσω την πρωτοβουλία για την φοροαπαλλαγή
των νέων στα τριάντα πέντε χρόνια. Γιατί οι νέοι µας µε αφορµή
την κρίση θα πρέπει να αναζητήσουν λύση µέσα από την επιχειρηµατικότητά τους. Και θέλω εδώ, κύριε Υπουργέ, να σας θυµίσω ότι σε λίγο που θα κληθούµε να ψηφίσουµε και τον
αναπτυξιακό νόµο, θα πρέπει να εξαντλήσετε όλα τα περιθώρια
για να στηρίξετε τους νέους, τις γυναίκες και τους ανέργους.
Τέλος, µε το νοµοσχέδιο αυτό θεσµοθετούνται µία σειρά από
ιδιαιτέρως ευνοϊκά κίνητρα για την οικονοµία, την παραγωγή, τη
διατήρηση υπαρχόντων θέσεων εργασίας και τη δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Θέλω κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, να επαναλάβω αυτό που έχω
πει και στην Επιτροπή, πρώτον για το φόρο το 0,5 στις δωρεές
και δεύτερον για τα πρόστιµα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να εξαντλή-
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σουµε κάθε αυστηρότητα τόσο στην επιβολή όσο και στην είσπραξη των προστίµων. ∆ιότι η συνήθης πρακτική να επιβάλλονται πρόστιµα τα οποία είτε µειώνονται, είτε δεν εισπράττονται,
δεν έχει κανένα νόηµα και ξέρουµε που οδηγούνται. Πρέπει να
είναι αυστηρές οι ποινές και αποτελεσµατικές, για να καταφέρουµε αυτό που είπα στην αρχή της τοποθέτησής µου και είναι
η κύρια άποψή µου για το νοµοσχέδιο ότι πρέπει να είναι δίκαιο
αλλά και αποτελεσµατικό.
Γι’ αυτό σας καλώ όλους να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και
καλώ τους συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας ως εξιλέωση για
όσα εξαιτίας σας υπέστη και υφίσταται ακόµα ο ελληνικός λαός
να στηρίξετε την προσπάθεια του Υπουργείου Οικονοµικών για
να προχωρήσουµε µπροστά, για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε την κρίση που είναι γεγονός και κανείς µας δεν µπορεί να
την παραβλέψει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ. Μερεντίτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της Αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής σαράντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί του πρώτου τµήµατος από το 2ο Γενικό Λύκειο
Ρόδου ∆ωδεκανήσου.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Σαλαγιάννης έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
στη σχετικά µακρά θητεία µου στη Βουλή υπήρξαν πολλά σχέδια
νόµου που φιλοδόξησαν να πάρουν το χαρακτήρα του τολµηρού, του ανατρεπτικού και του µεταρρυθµιστικού. Κατά τη γνώµη
µου, την τελευταία δεκαπενταετία τα πραγµατικά τολµηρά σχέδια νόµου που ήρθαν στη Βουλή, µπορούν να µετρηθούν στα δάχτυλα του ενός χεριού. Τα υπόλοιπα ντύθηκαν µε αυτόν τον τίτλο
πιο πολύ από µαταιοδοξία των Υπουργών που τα έφεραν.
Θέλω να σας πω την προσωπική µου άποψη. Το σηµερινό σχέδιο έχει πάρα πολλά στοιχεία που θα µπορούσαν να το χαρακτηρίσουν και τολµηρό και ανατρεπτικό. Τολµηρό γιατί επιχειρεί
να βάλει να πληρώσουν και κάποιοι, έστω και λίγο, από αυτούς
που ποτέ δεν πλήρωναν. Τολµηρό γιατί διευρύνει τη φορολογική
βάση, καταργεί φοροαπαλλαγές και αυτού του είδους τις φορολογήσεις και βάζει χέρι εκεί που ποτέ δεν έβαζε.
Και είναι και ανατρεπτικό, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί ανατρέπει µία νοοτροπία που την είχαµε όλοι όλα τα τελευταία χρόνια να µην τολµούµε να βάλουµε χέρι εκεί που θα άξιζε να
βάλουµε χέρι και εκεί που υπάρχει φορολογητέα ύλη. Ανατρέπει
µία νοοτροπία συνενοχής της κοινωνίας. Εγώ που φοροδιαφεύγω και γλιτώνω 100 ευρώ, είµαι το ίδιο µε εκείνον που φοροδιαφεύγει και γλιτώνει 100.000.000 ευρώ. Και οι δυο συνένοχοι.
Ανατρέπει, λοιπόν, αυτή τη λογική. Θέλει, επιχειρεί να ανατρέψει αυτή τη λογική το παρόν νοµοσχέδιο.
Είναι θεµελιακό νοµοσχέδιο, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί επιχειρεί έστω και σε αδρές γραµµές -και µπορεί και αδύναµα, αλλά
πάντως το επιχειρεί- να φέρει φορολογική δικαιοσύνη, που κατά
την άποψή µου είναι ο πυρήνας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, λένε µερικοί ότι άργησε η Κυβέρνηση
να φέρει το φορολογικό νοµοσχέδιο. Εγώ θα έλεγα ότι αργήσαµε
είκοσι ολόκληρα χρόνια τουλάχιστον να φέρουµε ένα φορολογικό νοµοσχέδιο σαν αυτό ή παρόµοιο µε αυτό. Ξέραµε όλοι ότι
το βασικό πρόβληµα της χώρας, ο πυρήνας της κακοδαιµονίας
της, είναι δύο πράγµατα: η λειτουργία του κράτους στο σύνολό
του ως διοίκηση και αυτοδιοίκηση και το φορολογικό σύστηµα,
ένα κράτος γραφειοκρατικό, αναξιοκρατικό, κλεπτοκρατικό, απολίθωµα και ένα φορολογικό σύστηµα άδικο, άνισο, χαριστικό,
φαύλο, που αφαιρεί πόρους από την πολιτεία για να κάνει άλλου
είδους πολιτικές, για να µη δανείζεται συνεχώς από έξω και ταυτόχρονα διαιωνίζει τις χαριστικές ρυθµίσεις, τη φοροαποφυγή,
τη φοροδιαφυγή, τροφοδοτεί την ανισότητα και την αδικία.
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Αυτό ίσχυε. ∆εν τα ξέραµε όλοι; Τα ξέραµε όλοι. Όποιος από
εµάς κουβεντιάζει τα τελευταία δέκα, δεκαπέντε χρόνια ξέρει ότι
υπάρχουν προβλήµατα. Γιατί δεν τολµούσαµε, λοιπόν, να βάλουµε χέρι; Γιατί το πολιτικό µας σύστηµα είναι σε οµηρία. Γιατί
οργανωµένα συµφέροντα, µικρά και µεγάλα, συµβιώνουν µε το
κράτος, αποµυζούν από το κράτος, εκτρέφονται από το κράτος
και αναπαράγονται και γιατί οµάδες συµφερόντων που δρουν
µέσα στην ίδια τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και το κράτος αποκτούν αθέµιτα προνόµια και όλοι εµείς ως πολιτικό σύστηµα ακουµπάµε
πάνω σε αυτά, και στα συµφέροντα και στις οµάδες, διαπλεκόµαστε µαζί τους, για να αναπαράγουµε την παρουσία µας στο
πολιτικό σύστηµα. Γι’ αυτό καταρρέει το πολιτικό σύστηµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
∆εν τολµήσαµε. Για το πολιτικό κόστος, λέµε. Ποιο πολιτικό
κόστος; Ποιος πληρώνει σήµερα το κόστος αυτής της θέσης που
βρίσκεται η χώρα σήµερα; Το πολιτικό κόστος έχει αναχθεί σε
επιχείρηµα των διαπλεκοµένων και σε άλλοθι των ανίκανων. Αυτό
ίσχυε µέχρι σήµερα.
Αγαπητοί φίλοι, έστω και τώρα, έστω και στα δύσκολα, επιχειρεί η Κυβέρνηση αυτή να φέρει ένα σχέδιο νόµου για το φορολογικό σύστηµα, που κατά την άποψή µου την τιµά. Τώρα, όµως,
τα πράγµατα γίνονται πολύ πιο δύσκολα, γιατί τώρα επιχειρείς να
βάλεις µία τάξη σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Και µατώνουν οι
συνθήκες σήµερα µεγάλο µέρος της κοινωνίας και µπορεί να δυσκολεύουν και λίγο την οικονοµία στην ανάπτυξή της. Αυτό που
γίνεται σήµερα, έπρεπε να γίνει σε συνθήκες άλλης κατάστασης
της χώρας, σε συνθήκες ανάπτυξης της χώρας. Έστω και σήµερα, όµως, µετά από αυτόν τον πάτο που πιάσαµε, να υπάρξει
µία πορεία, να βγούµε σε ένα ξέφωτο µε άλλους κανόνες πια.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό θα είναι πραγµατικά αυτό που λέω, ένα νοµοσχέδιο φορολογικής κοινωνικής δικαιοσύνης σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό, εάν υπάρξουν τρία
πράγµατα. Πρώτα-πρώτα, πραγµατική πολιτική βούληση. ∆εν την
αµφισβητώ. Υπάρχει. ∆εύτερον, εάν µπορέσουµε να οργανώσουµε το µηχανισµό που θα υλοποιήσει στην πράξη αυτό το
νόµο. Εδώ µένει να αποδειχθεί. Τρίτον, εάν η κοινωνία η ίδια αποδεχθεί, συνειδητοποιήσει το πρόβληµα και µπει σε µία άλλη νοοτροπία. Αυτό, όµως, για να συµβεί πρέπει να συµβούν τα δύο
πρώτα, να υπάρχει παράδειγµα στην κοινωνία χειροπιαστό ότι
το λέµε και το κάνουµε, ότι δεν θα πληρώνουν πάντα τα συνήθη
υποζύγια.
Η Κυβέρνηση µε αυτό το σχέδιο νόµου και µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και µε όσα έχει υποσχεθεί ότι θα φέρει, βάζει τα θεµέλια µίας νέας πορείας. Θα αποδειχθεί στην πράξη εάν µπορούµε
να τα φέρουµε σε πέρας.
Αγαπητοί φίλοι, δεν τελειώνει εδώ αυτό που λέµε «συνείδηση
δικαίου στην κοινωνία». ∆εν µπορούµε να είµαστε πάντα στο
«όποιος έκλεψε, έκλεψε, όποιος πήρε, πήρε. Τι θα κάνουµε από
εδώ και πέρα;». Τι θα κάνουµε από εδώ και πέρα, είπε κάποιος
και το επικροτώ.
Είναι ένα σχέδιο νόµου για το «πόθεν έσχες» µε δέκα, δεκαπέντε χρόνια αναδροµικότητα -δεν καταλαβαίνω και κάποιοι εδώ
µέσα δικοί µας, µε το µισθό πώς έφτιαξαν περιουσίες- για να
δούµε τι έγινε µε αυτούς που άσκησαν την εξουσία ολόκληρα
χρόνια. «Πόθεν έσχες» αναδροµικά και όχι γενικώς και αορίστως
σε όσους άσκησαν δηµόσια εξουσία είτε στο κράτος είτε στην
αυτοδιοίκηση, έστω και επιλεκτικά, για να δούµε και να δει και η
κοινωνία ότι αυτά που λέµε, τα εννοούµε και να δώσουµε παραδείγµατα.
Νοµίζω ότι έτσι µόνο θα υπάρξει αίσθηση δικαιοσύνης και έτσι
µόνο µπορεί να αντέξει ο κόσµος, γιατί θα µατώσει τα επόµενα
χρόνια, αγαπητοί φίλοι.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το λόγο έχει η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επιτρέψτε µου να τσιγκουνευτώ να
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χρησιµοποιήσω κάποιον επιθετικό προσδιορισµό γι’ αυτό το νοµοσχέδιο. Όσο και οξυµένος και επιθετικός να είναι ο προσδιορισµός, θα είναι κατώτερος των απαιτήσεων και των αναγκών.
Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι φέρνει αυτό το νοµοσχέδιο, ανάµεσα στα άλλα, γιατί θέλει να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή. Και
πολύς λόγος γίνεται για φορολογική συνείδηση, ενώ το χτύπηµα
της φοροδιαφυγής χτυπάει, όπως λέει, και την κοινωνική ανισότητα.
Έχει κατατεθεί στη Βουλή ένα έγγραφο που αφορά το Υπουργείο Οικονοµίας µε ηµεροµηνία 31 Μαρτίου 2007 -τουλάχιστον
αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουµε και που τα έχουµε
δηµοσιεύσει και ως κόµµα- και αναφέρεται στο σύνολο των ληξιπρόθεσµων οφειλών ύψους 17,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Πάνω από 15.000.000.000 ευρώ, δηλαδή το 85,2% στο σύνολο
των ληξιπρόθεσµων ήταν οι βεβαιωµένες οφειλές από έξι χιλιάδες διακόσιες εβδοµήντα τέσσερις µεγαλο-οφειλέτες, επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα µε ποσά που ξεκινούν τουλάχιστον από
200.000 ευρώ για τον καθένα από αυτούς. Κατά µέσο όρο ο καθένας από αυτούς φέσωσε την εφορία για περίπου 2,4 εκατοµµύρια ευρώ. Τι είναι, η µαρίδα αυτή; Τι είναι, οι µικροί, οι
βιοπαλαιστές; Είναι ενδεχοµένως αυτοαπασχολούµενοι βιοπαλαιστές που δεν εκδίδουν πάντα τιµολόγια για να κερδίσουν κάτι;
Ακόµα: 513,7 εκατοµµύρια ευρώ ήταν οι οφειλές για ποσά από
100.000-200.000 ευρώ που αφορούσαν σε τρεις χιλιάδες εξακόσιους σαράντα εννέα οφειλέτες. Και είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσιοι τριάντα επτά οφειλέτες όφειλαν επίσης 986.000.000 ευρώ.
Υπάρχει και η µαρίδα. Βεβαίως υπάρχει. ∆ηλαδή, εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες φορολογούµενοι που έχουν χρέη στην εφορία
από 2000- 20.000 ευρώ. Και είναι το 5% του συνόλου. Βεβαίως γίνεται φοροδιαφυγή απ’ όλες τις τάξεις και από τα διάφορα κοινωνικά στρώµατα εκτός από τους µισθωτούς που δεν µπορούν
να φοροδιαφύγουν. Ποιοι έχουν τη µερίδα του λέοντος; Και
µήπως το νοµοσχέδιο που έρχεται εδώ αφορά την µερίδα του
λέοντος; Το αντίθετο.
∆εύτερο ζήτηµα. Λέει η Κυβέρνηση: θα φορολογηθείτε όλοι.
Και τι σας πειράζει. Κατ’ αρχάς υπάρχει ένα ζήτηµα. Και πρέπει
να το ξεκαθαρίσω. ∆εν είναι ότι ζητούνται αποδείξεις. Χαράς το
πράγµα. Εντάξει, είναι µια γραφειοκρατία να κρατάω σε ένα νάιλον τις αποδείξεις. Το πρόβληµα είναι άλλο.
Πρώτα-πρώτα, κατοχυρώνεται το αφορολόγητο, συνεχίζει και
µένει τυπικά ως αφορολόγητο –γιατί καταργείται και αυτό- τα
12.000. Όταν έχει ένας άνθρωπος 12.000 ευρώ το χρόνο οφείλει
να φέρει αποδείξεις ότι αυτά τα λεφτά κάπου τα έχει ξοδέψει.
Και βάζω το ερώτηµα. Ένας που έχει 12.000 το χρόνο δεν εξυπακούεται το 2010 ότι όχι µόνο υποχρεώνεται να τα ξοδέψει,
αλλά δεν του φτάνουν; Ή µια οικογένεια που έχει 24.000 ευρώ
τον χρόνο, αν θέλει να ζήσει στοιχειωδώς, αυτά τα ξοδεύει; ∆ηλαδή, αυτό που λέµε κατώτατο όριο, είναι όταν πραγµατικά,τα
ξοδεύεις 100% και σου λείπουν. Εµείς τι λέµε; Το άτοµο 20.000
ευρώ, 40.000 ευρώ η οικογένεια και 5.000 για κάθε παιδί. Να σου
φέρω και αποδείξεις.
Αλλά δεν είναι έσχατη ταξική αδικία και αν θέλετε και σχετικά
πρωτόγνωρη για το 2010 για τις ανάγκες της ζωής να µου λες ότι
φτάνουν σε µια οικογένεια µε τέσσερα άτοµα να ζήσει µε 40.000
ευρώ το χρόνο; Άλλος έχει νοίκι, άλλος δεν έχει, σπουδάζει τα
παιδιά του και θέλεις να σου φέρω και αποδείξεις; ∆εν µπορώ,
δηλαδή, να είµαι αφορολόγητος; Χωρίς αποδείξεις. Άλλο
πράγµα αν αγοράζω ένα σπίτι, αν αγοράζω κάτι. Να δηλώσει την
ακίνητη περιουσία και το «πόθεν έσχες». Βεβαίως αυτά. Εµείς
δεν έχουµε καµµία αντίρρηση σ’ αυτά. ∆εν θεωρείται απλά προκλητικό. Τι να πω; ∆εν το συζητάµε εµείς αυτό το πράγµα.
Και επιπλέον δεν βάζεις µέσα στις αποδείξεις τον ΟΤΕ την
∆ΕΗ και µια σειρά άλλα έξοδα γιατί λέει: µα, η ∆ΕΗ δεν µπορεί
να φοροδιαφεύγει. Αλήθεια; ∆ηλαδή, κάνεις το φορολογικό σύστηµα για να χτυπήσεις την φοροδιαφυγή και όχι για να µου υπολογίσεις τα πραγµατικά έξοδα της καθηµερινότητάς µου και της
ζωής µου;
Ας πούµε ότι θέλει να συλλάβει τα πάντα, «πόθεν έσχες» κ.λπ.
Κοιτάξτε τώρα. Κατ’ αρχάς το 12.000 αφορολόγητο καταργείται.
Το 6.000 είναι το αφορολόγητο. Και δεν ξέρω, πάµε σε επίπεδο
Αφρικής. Γιατί εν πάση περιπτώσει, η Ευρώπη δεν είναι ότι έχει
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ένα µεγαλύτερο εισόδηµα. Μεγαλύτερο εισόδηµα σηµαίνει και
κατάκτηση ενός επιπέδου ζωής µε µεγαλύτερες απαιτήσεις.
Όταν ένας νέος που παίρνει 700 ευρώ το µήνα –µπορεί να
παίρνει και λιγότερα- και έχει ένα αυτοκίνητο και ένα σπίτι που
του το έχει γράψει ο πατέρας, η γιαγιά του ή η θεία του που δεν
είχε παιδιά, θα φορολογείται σαν να έχει εισόδηµα 12.600 ενώ
δεν έχει ούτε το 12.000, ούτε το 10.000. Και φορολογείται. Βεβαιωµένα ότι του το έχει γράψει ο πατέρας του ή η γιαγιά του.
∆εν µιλάω για την περίπτωση που δεν είναι βεβαιωµένα. Και υπολογίζεται ότι 3.000 ευρώ είναι η ετήσια δαπάνη φορολογουµένου, 9.400 ευρώ το σπίτι και 3.000 το ΙΧ. Και δεν λέω για µεγάλου
κυβισµού.
Για να δούµε τώρα που πάµε σ’ αυτούς οι οποίοι έχουν περισσότερα εισοδήµατα. Έχει λέει, βοηθητικό προσωπικό. Και ξέρουµε πολύ καλά ακόµα και όταν έχεις ανασφάλιστο ότι για να
έχεις βοηθητικό προσωπικό πρέπει να έχεις ένα εισόδηµα. ∆εν
µπορείς να έχεις 12.000 ευρώ το χρόνο και να έχεις και βοηθητικό προσωπικό. Ε, δεν έχεις, ακόµα και ανασφάλιστο, που είµαστε εναντίον του ανασφάλιστου. ∆εν σου φτάνει. ∆εν σου φτάνει
να ζήσεις εσύ όχι να ζήσεις τη γυναίκα που θα σου καθαρίζει το
σπίτι και θα σου κρατάει και το παιδί. Εδώ σε χρεώνουν σαν εισόδηµα 8.000 ευρώ για τον αυτοαπασχολούµενο. Μα, άµα τον
ασφαλίζω µε τον κατώτατο µισθό, πληρώνω την ασφαλιστική εισφορά, πληρώνω και το ΙΚΑ, αυτό στοιχίζει πάνω από 12.000
ευρώ και του χρεώνεις ότι αυτό είναι σαν εισόδηµα 8.000 ευρώ.
Του βάζεις δηλαδή λιγότερο απ’ ότι βάζεις στον νέο µε τα 700
ευρώ. Το τεκµήριο είναι κατώτερο. Και υπολογίζει και το τεκµήριο.
Γι’ αυτόν, λέει, που έχει πισίνα εκατόν πενήντα τετραγωνικών
19.000 ευρώ. Γι’ αυτόν που έχει κατοχή αεροπλάνου 32.000
ευρώ. Και 25.000 ευρώ για κατοχή ελικοπτέρου. Αν τα πάρουµε
αναλογικά πρόκειται για αδικία. Ένας που έχει ιδιωτικό αεροπλάνο αντιστοιχεί σε 35.000 ευρώ τον χρόνο;
Εποµένως, αφήστε τώρα τις κοροϊδίες –µε συγχωρείτε. Είναι
κοροϊδία, είναι µακιαβελισµός –δεν απέφυγα και τους χαρακτηρισµούς- να λέτε ότι πάτε να συλλάβετε την φοροδιαφυγή και
θέλετε να κάνετε κοινωνική δικαιοσύνη. Οι µικροαλλαγές που κάνατε σ’ αυτά τα τεκµήρια δεν αλλάζουν την ουσία.
Υπάρχει µάλιστα και µεγάλη ευαισθησία από την πλευρά της
Κυβέρνησης όταν λέµε ότι εξ αντικειµένου –και δεν προσδίδουµε
ηθική διάσταση- αθωώνει το ξέπλυµα χρήµατος παρεξηγούνται.
Μάλιστα ακούσαµε εδώ και το παράδειγµα µε τον Αλ Καπόνε,
που αυτή πια η υγιής Αµερική τον έστειλε φυλακή για την φορολογία. Αυτό ήταν. ∆εν µπορούσε να τον πιάσει αλλιώς τον Αλ Καπόνε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Για να δούµε αν εµείς τα λέµε. Στις 28 Ιουνίου 2004, µια τέτοια
τροπολογία σε ένα πολυνοµοσχέδιο που το ΠΑΣΟΚ το χαρακτήρισε κουρελού έφερε και η Νέα ∆ηµοκρατία για να µπουν τα κεφάλαια µέσα περίπου µε τον ίδιο τρόπο.
Σας διαβάζω αυτό που είπε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ ο κ. Κουτµερίδης. Λέει προς την Νέα ∆ηµοκρατία: «παράλληλα παραβιάζετε ηθικούς κανόνες και αρχές νοµιµοποιώντας και
επιβραβεύοντας αυτούς που εµπλέκονται µε παράνοµη εξαγωγή
συναλλάγµατος και το ξέπλυµα µαύρου χρήµατος. Παράλληλα
κατατέθηκε η τροπολογία που αναφέρεται στον επαναπατρισµό
κεφαλαίων» -ο επαναπατρισµός, βεβαίως, προϋποθέτει ότι κάποιοι τα έβγαλαν από ξέπλυµα στην Ελλάδα, αλλά µπορεί να το
έχουν κάνει και στο εξωτερικό- «στη χώρα µας πέραν του ότι
αυτή η τροπολογία βάσιµα µπορεί να θεωρηθεί αντισυνταγµατική λόγω της άνισης φορολογικής µεταχείρισης µεταξύ των
επαναπατριζοµένων κεφαλαίων από το εξωτερικό και των κεφαλαίων του εσωτερικού και όσον αφορά στην εφαρµογή του
«πόθεν έσχες». Ο ισχυρισµός της Κυβέρνησης ότι φέρνει κεφάλαια από το εξωτερικό για να επενδύσουµε δηµιουργεί ένα σηµαντικό ερώτηµα». Και λέει «µα, µε αυτά τα κεφάλαια που
αναφέρονται σε οικονοµικά εγκλήµατα και µε αυτούς τους ανθρώπους που εµπλέκονται στην εξαγωγή παράνοµου χρήµατος
στο εξωτερικό θα πετύχετε την ανάπτυξη της χώρας µας;». Το
ΚΚΕ τα λέει αυτά; Ο Καραθανασόπουλος µε τον Τζέκη τα λένε
αυτά;
Παρακάτω ο Φίλιππος Πετσάλνικος που τότε ήταν ∆’ Αντιπρό-
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εδρος της Βουλής λέει: «σε σχέση µε τις τροπολογίες που έχουν
µετατεθεί εκτός των άλλων υπάρχει µια τροπολογία πρωτοφανής και την έχετε επιγράψει ως φορολόγηση επαναπατριζοµένων κεφαλαίων. Με αυτή την τροπολογία έχετε αντιληφθεί τι
κάνετε; Ανοίγετε τους ασκούς του Αιόλου γιατί λέτε ότι τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που είναι Έλληνες και αλλοδαποί δύνανται να µεταφέρουν κεφάλαια που διαθέτουν σε οποιαδήποτε
µορφή τραπεζικών λογαριασµών στην απογραφή. Από ποια πηγή
και µε ποιο τρόπο δηµιουργήθηκαν αυτά τα κεφάλαια δεν γίνεται
καθόλου λόγος».
Και κάνει ανάλογες εκτιµήσεις -να µην διαβάσω όλη την οµιλία«ελάτε εδώ κεφάλαια» -ανεξαρτήτως του πώς έχουν πραγµατοποιηθεί µε έναν τυπικό φόρο- «για να γίνουν επενδύσεις», δηλαδή
να µεγαλώσει ο κύκλος της κερδοφορίας.
Μιλάτε για φοροδιαφυγή. Μα, το µεγαλύτερο σκάνδαλο είναι
οι φοροαπαλλαγές. Και για πολλοστή φορά να το πούµε ότι από
45% που φορολογούνται το κεφάλαιο και οι επιχειρήσεις, πάµε
στο 25%, 24% τον επόµενο χρόνο, έως το 20% που θα το πάτε
µέχρι το τέλος του 2014. Όταν προσαρµόσατε την ελληνική νοµοθεσία στη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μάαστριχτ
κ.λπ., τότε το εφοπλιστικό κεφάλαιο και διάφοροι άλλοι απαλλάχθηκαν από τον ειδικό φόρο των καυσίµων. Αυτό δεν είναι φοροδιαφυγή; Είναι νόµιµη, το δεχόµαστε. ∆εν είναι, όµως, λόγος
να αποδεχόµαστε εµείς τη φοροδιαφυγή, όταν έχει τη βούλα της
Βουλής.
Αλλά για να δούµε και µε το σηµερινό νοµοσχέδιο τι κάνετε.
Από τη λεγόµενη ενιαία κλίµακα φορολόγησης εξαιρούνται οι
τόκοι καταθέσεων και οι τόκοι από οµόλογα σε όφελος των τραπεζών και άλλων µεριδίων της πλουτοκρατίας. Και θα πληρώσει
ένα φυσικό πρόσωπο, γιατί ο πατέρας του, του έδωσε ένα σπίτι
ή ένας συνταξιούχος πάνω από εξήντα πέντε χρονών ο οποίος
απέκτησε ένα σπίτι.
Στο «πόθεν έσχες» δεν είµαστε αντίθετοι, αλίµονο. Γιατί ξέρουµε πάρα πολύ καλά πως αποκτούν σπίτια οι φτωχοί άνθρωποι. Με δάνεια στην τράπεζα, οι συγγενείς βάζουν από κάτι,
παντρεύεται ένα ζευγάρι και το δάνειο που παίρνει το πληρώνει
η πεθερά, ο πεθερός, η άλλη πεθερά, ο άλλος πεθερός και το
ζευγάρι.
Και έχουµε και προσωπικά παραδείγµατα ο καθένας. Βεβαίως
«πόθεν έσχες» για ένα σπίτι που για να το χτίσω είδα και έπαθα,
πρέπει να πω πού βρήκα τα λεφτά. Έχω πληρώσει στην τράπεζα
τους τόκους, έχει γεράσει το σπίτι και πληρώνω τις επισκευές
και όλα αυτά δεν µπορώ να τα δικαιολογήσω και µου ξαναβάζει
τώρα το σπίτι σαν τεκµήριο εισοδήµατος.
Μα, στον καπιταλισµό ζούµε. Ο σοσιαλισµός δεν προέβλεπε
τέτοια πράγµατα. Είχες το σπίτι σου, δεν είχες δικαίωµα να το
πουλήσεις, δεν είχες δικαίωµα να κάνεις τίποτα και δεν είχες και
µια σκασίλα να αποκτήσεις και δεύτερο -εφόσον είχες ένα σπίτιούτε να πάρεις και δάνειο. Αλλά εδώ πέρα τουλάχιστον στις συνθήκες του καπιταλισµού όπου τα πάντα εξαρτώνται από την
πλάτη µου, θα προσπαθήσω να κάνω σπίτι.
Και ξέρετε, εµείς οι εξηνταπεντάρηδες κάναµε και ένα σπίτι µε
δάνεια, από κληρονοµιά, τσοντάροντας χρόνια, θυσιάζοντας
πολλά πράγµατα στην προσωπική µας ζωή και στις κοινωνικές
µας σχέσεις. Ποιος τολµάει σήµερα να κάνει τραπέζι σπίτι του; Ή
µε συγχωρείτε, βλέπεις σήµερα πρόσκληση γάµου και σε πιάνει
άγχος και λες αµάν πρέπει να πάρω δώρο και δεν έχω λεφτά.
Αλλά οι νέοι άνθρωποι δεν πρόκειται -αν δεν τους αφήσουµε
εµείς κάτι- να κάνουν ούτε αυτό που κάναµε εµείς. Τουλάχιστον
εµείς κάναµε ένα σπίτι. Υπήρχε µία σχετική σταθερότητα και έλεγες θα δίνω τόσα ευρώ το µήνα. Μας κληρονόµησαν. Τώρα τι θα
κάνουµε και τι θα κληρονοµήσουµε εµείς στα παιδιά µας και στα
εγγόνια µας, σπίτι εξήντα χρόνων, που δεν υπακούουν στους
αντισεισµικούς κανόνες;
Στην ουσία έξω από κάθε τεκµήριο παραµένει η δηµιουργία
ανωνύµων εταιρειών, η αγοροπωλησία µετοχών, η συµµετοχή
στο µετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων. Απαλλάσσονται από κάθε
φόρο τα κέρδη από αγοροπωλησίες µετοχών στο Χρηµατιστήριο, µε τη µοναδική προϋπόθεση ότι οι µετοχές δεν θα µεταβιβαστούν για ένα τρίµηνο. Είναι και πάρα πολλά άλλα. ∆ίνετε
χρήµατα για να προσλαµβάνουν εργαζόµενους, γιατί λέει ασχο-
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λούνται οι επιχειρήσεις µε έρευνα και τεχνολογική καινοτοµία.
Έχετε τον αναπτυξιακό νόµο, έχετε τις φοροαπαλλαγές, έχετε
τη µείωση των φόρων και από πάνω τους δίνετε χρήµατα.
Μα, είναι στοιχείο της επιχειρηµατικότητας, του καπιταλιστή
επιχειρηµατία, να κάνει για δικό του λογαριασµό την έρευνα για
την τεχνολογία, δεν την κάνει για το λαό. Την κάνει για να εκτοπίσει από την αγορά έναν άλλο επιχειρηµατία. Και µάλιστα όταν
τώρα η επιστήµη και η τεχνολογία είναι στα χέρια του κεφαλαίου,
όχι µόνο δεν µπορείς να του δώσεις µπόνους, γιατί κάνει επιστήµη και τεχνολογία, αλλά πρέπει να βρεις –που δεν πρόκειται
να βρεθούν µέσα σε αυτές τις συνθήκες- τον τρόπο να κάνεις
τον έλεγχο για το πώς τη χρησιµοποιεί.
Με συγχωρείτε, προχθές είδαµε µία µελέτη που κάνουµε στο
κόµµα για την τηλεµατική και την τηλεϊατρική. Και από τη µία
µεριά χαίρεσαι για την πρόοδο της τεχνολογίας και λες ότι είναι
φοβερό πράγµα -αν θέλετε- να µπορείς να κάνεις µία εγχείριση
στην Ελλάδα και να επικοινωνείς µε τα µεγαλύτερα νοσοκοµεία
του κόσµου και να ανταλλάσσεις πληροφορίες και να σε βοηθάνε για να σώσεις έναν άνθρωπο -γιατί εν πάση περιπτώσει οι
µεγάλες χώρες έχουν και περισσότερα περιστατικά και περισσότερη γνώση πέρα από όλα τα άλλα- και από την άλλη να σκέφτεσαι ότι αυτό είναι στα χέρια ενός επιχειρηµατία, που έχει µία
χειρουργική κλινική, χώρια τι θα πάρει από τον άνθρωπο, και παράλληλα να σκέφτεσαι ότι το διπλανό δηµόσιο νοσοκοµείο δεν
µπορεί να έχει ανάλογη τεχνολογία. Αφού δεν έχει καν µαγνητικό τοµογράφο, θα κάνει τηλεϊατρική; Ή υπάρχει τηλεϊατρική
στα χέρια ιδιωτικών κλινικών, που δεν ξέρεις αν χρησιµοποιούνται από κατάλληλους ανθρώπους. Γιατί άλλο πράγµα να είναι
ένας καινούργιος χειρουργός σε ένα βουνό επάνω –που δεν
έχουν χειρουργούς στα βουνά- που από την απειρία του, δεν
είναι κακό αυτό, να κοιτάζει στην τηλεόραση και να επικοινωνεί
µε τον τάδε, ο οποίος να του λέει τι να κάνει πάνω σε ένα ανοιχτό στοµάχι.
Και να σκέφτεσαι δηλαδή ότι η επιστήµη και η τεχνολογία, δεν
πρέπει να ανήκουν στους επιχειρηµατίες. Και τους δίνουµε και
χρήµατα για να κάνουν την µάχη και την κούρσα της ανταγωνιστικότητας και για να χρησιµοποιήσουν την επιστήµη και την τεχνολογία σε βάρος του ανθρώπου, της υγείας του, της
καθηµερινότητάς του, της διατροφής του, κ.λπ.. Αν αυτά δεν
είναι µπόνους και παροχές, τότε τι είναι; Και συζητάµε τώρα για
έναν υδραυλικό που δεν έκοψε απόδειξη ή που και πελάτης µπορεί να µη του ζήτησε απόδειξη, προκειµένου να του έρθει λιγότερο και να µην πληρώσει το ΦΠΑ;
Αυτά τα φαινόµενα δεν τα καθαγιάζουµε, γιατί αυτοί που ζουν
µε εισοδήµατα παρασιτικά, αυτοί δεν βλέπουν το ΚΚΕ µε καλό
µάτι, γιατί την βολεύουν, περισσότερο είναι πελατεία των κοµµάτων εξουσίας αυτοί. Και θα σας το πω καθαρά. Η συνείδηση η
ταξική, η πολιτική δεν διαµορφώνεται µε τέτοιο τρόπο. ∆εν τα
καθαγιάζουµε, εάν το 5% και 10% φοροδιαφεύγει. Εδώ µιλάµε
για τους φτωχούς, δεν µιλάµε για αυτοαπασχολουµένους δικηγόρους και µεγαλογιατρούς, αυτοί είναι σε άλλη τάξη. Εµείς δεν
µπορούµε να δεχθούµε αυτήν την κατάντια του να έχω 12.000
ευρώ το χρόνο και να πρέπει να σου δώσω απόδειξη εκτός των
βασικών µου εξόδων, ότι τα ξοδεύω. Εγώ µπορεί να πεινάω, κύριοι, και να ζω µε ένα γιαούρτι και να τρώγω µόνο χόρτα για να
βάλω 5.000 ευρώ στην άκρη. Αν τα έχω στην τράπεζα, βεβαίως
να στα δώσω. Τι αποδεικνύει αυτό; Ότι η ποιότητα ζωής, αυτό
δεν παίζει κανένα ρόλο στον 21ο αιώνα. Πρόκειται, λοιπόν, για
µία απαράδεκτη κατάσταση.
Και εν πάση περιπτώσει καθαρά πράγµατα. ∆εν σας ενδιαφέρει µόνο να µαζέψετε χρήµατα. Τι θα µαζέψετε τώρα από τη
φτωχολογιά; Λίγα πράγµατα σε σχέση µε τα 135.000.000.000
ευρώ που χρωστάτε. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει είναι να υπάρξει
µία µακράς πνοής αντιλαϊκή πολιτική. Αυτό είναι το κυριότερο.
Και τέλος, για πρώτη ίσως φορά -εδώ το λέω και µε ένα ερωτηµατικό- από το 2000 έως το 2009 ανέβαιναν κυρίως οι έµµεσοι
φόροι και όχι τόσο οι άµεσοι. Σήµερα ανεβαίνουν δραµατικά και
οι άµεσοι φόροι συν οι έµµεσοι φόροι, ΦΠΑ, κλ.π., δεν το συζητάµε.
Αν το µελετήσουµε -εγώ θα το πω και στους αρµόδιους στην
κεντρική επιτροπή- φοβάµαι ότι θα δούµε ότι µε µεγαλύτερο
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ρυθµό ανεβαίνουν οι άµεσοι φόροι, αφού πέφτει η αγοραστική
ικανότητα των εργαζοµένων. Και γι’ αυτό ανεβάζετε τους άµεσους φόρους, διότι σου λέει ότι δεν µπορούµε να πάρουµε χρήµατα µέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα θα ανεβάσουµε τους
άµεσους φόρους.Αυτό είναι µία στροφή, που δείχνει ακριβώς ότι
υπάρχει µία σταθερή και απαρέγκλιτη στρατηγική.
Και τέλος να πω ότι η Νέα ∆ηµοκρατία, µε συγχωρείτε, δεν δικαιούται σήµερα να θυµάται τα λαϊκά στρώµατα. Σας απέδειξα
ότι τέτοιες ιδέες τις είχατε και το 2004 πριν την κρίση. ∆ικαιούσθε να µιλάτε, δεν το λέω µε αυτήν την έννοια, αλλά µε συγχωρείτε πιστεύω ότι είναι κροκοδείλια δάκρυα και κάνετε
αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω µία ανακοίνωση προς το Σώµα.
Οι Υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, ∆ικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη κατέθεσαν
σχέδιο νόµου: «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες
διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι έχουν οµιλήσει µέχρι τώρα τριάντα πέντε συνάδελφοι.
Θέλω να προτείνω στο Σώµα να µειώσουµε το χρόνο κατά ένα
λεπτό, να πάµε δηλαδή στο εξάλεπτο. Αύριο θα δούµε πώς θα
διεκπεραιώσουµε.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Αυτό είναι αδικία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Από αύριο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Αύριο θα µειώσουµε περαιτέρω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ: Αύριο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Αφήστε να ολοκληρώσω την πρότασή µου. Λοιπόν, έτσι δεν θα οµιλήσουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Βλέπετε ότι δεν τηρούµε τους χρόνους. Θα
επιµείνει το Προεδρείο στην αυστηρή τήρηση του εξαλέπτου και
να γνωρίζετε ότι σήµερα δεν θα µπορέσουµε να πάµε πέραν του
εβδοµηκοστού – εβδοµηκοστού τετάρτου οµιλητού.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: ∆εν συναινούµε
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Αν δεν συναινείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό είναι ένα µήνυµα αρνητικό για
τους εγγεγραµµένους εις το δεύτερο σκέλος συναδέλφους.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Να επιµηκυνθεί η συνεδρίαση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Οφείλω να πω πάντως
ότι δεν είναι ένα δείγµα κοινοβουλευτικής αλληλεγγύης και συναντίληψης, αλλά βλέπω ότι δεν υπάρχει συναίνεση.
Θα δώσω το λόγο στον κ. Ιωάννη Βρούτση. Και παρακαλώ να
τηρείτε το επτάλεπτο επακριβώς εσείς που δεν συναινέσατε
τώρα και όλοι οι υπόλοιποι βέβαια.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Γιατί δεν το κάνουµε από την αρχή,
κύριε Πρόεδρε; Από την αρχή πρέπει να εκτιµάται αυτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαχρονικά όλα τα φορολογικά νοµοσχέδια που έγιναν νόµοι του
κράτους απ’ όλες τις κυβερνήσεις περιέχουν πολιτικές προτεραιότητες και πολιτικές στοχεύσεις. Όλα, όµως, κρίθηκαν τελικά
από την αποτελεσµατικότητά τους.
Σας θυµίζω το περίφηµο φορολογικό νοµοσχέδιο Σηµίτη, δηλαδή της δικής σας Κυβέρνησης, Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που
µάλιστα, το είχαν σχεδιάσει άνθρωποι που είναι σήµερα στο επιτελείο σας, που σχεδίασαν και το σηµερινό νοµοσχέδιο. Εκείνο,
λοιπόν, το νοµοσχέδιο κατετέθη κάτω από το βαρύγδουπο τίτλο
«θα φορολογηθούν οι έχοντες και κατέχοντες», ένα νοµοσχέδιο
που σήµερα γνωρίζουµε ότι απέτυχε του κεντρικού του σκοπού.
Έτσι λοιπόν και το σηµερινό φορολογικό νοµοσχέδιο θα κριθεί
στο τέλος από την αποτελεσµατικότητά του. Θα κριθεί από τη
δικαιοσύνη ή από τις αδικίες που διαπνέει. Θα κριθεί για τα
έσοδα που θα φέρει στον κρατικό προϋπολογισµό, αλλά και από
ποιους θα τα φέρει. Θα κριθεί για την αναπτυξιακή του ή την
αντιαναπτυξιακή του διάσταση. Θα κριθεί από την ευαισθησία
του ή την αναλγησία του, αλλά θα κριθεί επιπλέον και από το
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κατά πόσο θα καταφέρει να µειώσει τη φοροδιαφυγή.
Η Νέα ∆ηµοκρατία σήµερα αντιµετωπίζει το φορολογικό νοµοσχέδιο µε την απαραίτητη υπευθυνότητα, όπως άλλωστε αντιµετωπίζει όλες τις νοµοθετικές της πρωτοβουλίες. ∆εν
µηδενίζουµε την αξία καµµιάς πρότασης πριν την αξιολογήσουµε
µέσα από τη δική µας οπτική, µέσα από τη δική µας πολιτική αντίληψη για τη χρησιµότητά της ή όχι. Με άλλα λόγια, δεν ακυρώνουµε στο σύνολό του το νοµοσχέδιο. Ήδη, ψηφίζουµε διατάξεις
που βλέπουµε τη θετική τους διάσταση. Γιατί εµείς δεν είµαστε
ΠΑΣΟΚ, γιατί εµείς δεν λειτουργούµε µε το «όχι» σε όλα.
Αυτό που αντιλαµβανόµαστε, όµως και εκτιµούµε για το φορολογικό νοµοσχέδιο είναι ότι κινείται, δυστυχώς, στη µονοδιάστατη αντίληψη µιας σκληρής και ανελέητης φοροεισπρακτικής
πρακτικής. Ουσιαστικά, το νοµοσχέδιο γίνεται διώκτης του κατ’
εξοχήν αναπτυξιακού «πυλώνα» της εθνικής µας οικονοµίας που
είναι ο κατασκευαστικός κλάδος. Ποινικοποιεί την κατοικία και
την ιδιοκτησία.
Είµαι δυσάρεστος, αλλά καταθέτω την πρόβλεψή µου, κύριε
Υπουργέ, µία πρόβλεψη που, δυστυχώς, από τις επιπτώσεις του
νοµοσχεδίου, θα θέτει όταν εφαρµοστεί δίπλα στις λέξεις «οικοδοµή και κατοικία» τη λέξη «τέλος».
Το νοµοσχέδιο δηµιουργεί µεγάλες κοινωνικές αδικίες. Τα τεκµήρια διαβίωσης, τα οποία κινούνται σύµφωνα µε τη δική σας λογική, στη φορολόγηση εισοδηµάτων που µέχρι τώρα διέφευγαν
της φορολόγησης, αντιµετωπίζουν ενιαία και οριζόντια, χωρίς
διακρίσεις και µε τον ίδιο εξοντωτικό τρόπο, ανέργους, συνταξιούχους και χαµηλόµισθους. Κάτω από το ψευδοεπιχείρηµα του
µαχητού τεκµηρίου επιβάλλεται επί δικαίου και αδίκου µια εξοντωτική φορολογία ιδιαίτερα επαχθής.
Προβλέπω ότι όταν του χρόνου θα έλθουν τα εκκαθαριστικά
σηµειώµατα για τα εισοδήµατα του 2010 µε βάση αυτό το νόµο,
όλοι θα λυγίσουν. Παρότι τα φορολογικά νοµοσχέδια είναι κατ’
εξοχήν αναπτυξιακά εργαλεία, στο νοµοσχέδιο αυτό δεν υπάρχει
ίχνος αναπτυξιακής διάστασης. Αντίθετα, µέσα από την εµµονή
σας για αύξηση της φορολογίας, θα προκαλέσετε ύφεση σε όλη
την αγορά, θα συνθλίψετε τα µεσαία εισοδήµατα, θα αυξήσετε
κατακόρυφα την ανεργία και ταυτόχρονα, θα σκοτώσετε και την
επιχειρηµατικότητα.
Ενδεικτικά σας λέω ότι µε τα τεκµήρια διαβίωσης εξατµίζεται
από τον οικογενειακό προϋπολογισµό κάθε δυνατότητα συσσώρευσης κεφαλαίου για µελλοντική επένδυση, από τη στιγµή που
τα τεκµήρια διαβίωσης θα είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία
µεγαλύτερα ή ίσα των πραγµατικών εισοδηµάτων. Το αποτέλεσµα θα είναι η πλήρης αδυναµία για κάθε οικογένεια µελλοντικής
επένδυσης ή αγοράς.
∆εν κάνετε την παραµικρή διάκριση και φορολογείτε µε τον
ίδιο επαχθή τρόπο αδύναµες κοινωνικές οµάδες.
Ενδεικτικά πάλι σας λέω ότι έχετε λάβει τα έντονα διαβήµατα
και τις διαµαρτυρίες των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. ∆εν έχετε
ανταποκριθεί και δεν έχετε δείξει ίχνος ευαισθησίας γι’ αυτήν την
κατηγορία των συνανθρώπων µας. Για την ιστορική αλήθεια, η
δική µας Κυβέρνηση, όχι µόνο είχε δείξει τον απαιτούµενο σεβασµό, αλλά κάθε φορά που νοµοθετούσε τα ΑΜΕΑ ήταν πάντα
στο επίκεντρο της πολιτικής της.
Χρησιµοποιείτε «τερτίπια» για να παραπλανήσετε την κοινή
γνώµη. Είναι η πρώτη φορά ιστορικά που σε φορολογικό νοµοσχέδιο µειώνεται το αφορολόγητο σε τέτοιο δραµατικό βαθµό.
Συγκεκριµένα, υπάρχει κατάργηση του αφορολογήτου από
12.000 ευρώ σε 6.000 ευρώ.
Ως νησιώτης Βουλευτής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην
Επιτροπή Οικονοµικών, ζήτησα από τον Υπουργό επίµονα να
λάβει υπ’ όψιν του το άρθρο 101 του Συντάγµατος.
Είναι το άρθρο που στην πρόσφατη συνταγµατική αναθεώρηση, κύριε Υπουργέ, αναγνώρισε τη νησιωτικότητα ως ιδιαιτερότητα και που κατά την ψήφισή του, το ΠΑΣΟΚ ήταν απών.
Ζήτησα επίµονα από τον Υπουργό να αναγνωρίσει αυτήν την ιδιαιτερότητα και να συµπεριλάβει στο «χτίσιµο» του αφορολογήτου τις δαπάνες µεταφοράς των νησιωτών. Φωνή βοώντος εν τη
ερήµω.
Σε µια περίοδο που συζητούµε µε σοβαρότητα και προβληµατισµό για τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος, έρχε-
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στε µε το άρθρο 62 του παρόντος και επιβάλλετε ΦΠΑ στις ιατρικές υπηρεσίες κάθε µορφής που παρέχονται από τα ιδιωτικά
νοσηλευτικά ιδρύµατα στους νοσηλευµένους και ασφαλισµένους. Παρότι γι’ αυτό έγινε έντονη συζήτηση και κριτική από τη
Νέα ∆ηµοκρατία, στην Επιτροπή Οικονοµικών, παρότι σας δείξαµε ότι µε αυτόν τον τρόπο επιβαρύνετε κατά 10% τα ασφαλιστικά ταµεία, εσείς ούτε αντίδραση, ούτε ενηµέρωση.
Είστε σίγουρος, κύριε Υπουργέ, γι’ αυτό που κάνετε; Συµφωνεί ο Υπουργός Εργασίας µε αυτή τη διάταξη; Μήπως υπάρχει
κάτι που δεν γνωρίζουµε και πρέπει να ενηµερωθεί η Βουλή,
κύριε Υπουργέ;
Στο ξεκίνηµα της οµιλίας µου έβαλα ως προαπαιτούµενο για
την επιτυχία ενός φορολογικού νοµοσχεδίου, το κριτήριο της
αποτελεσµατικότητας. Γι’ αυτό το νοµοσχέδιο το τόσο πολύπλοκο, πολυδαίδαλο, αλλά και υπέρµετρα γραφειοκρατικό, εγείρονται ερωτηµατικά.
Γνωρίζετε άραγε, κύριε Υπουργέ, ότι ο υπάρχων φοροεισπρακτικός µηχανισµός έχει σοβαρές αδυναµίες; Γνωρίζετε,
µήπως, ότι ο φοροεισπρακτικός µηχανισµός έχει αρρυθµίες,
είναι γερασµένος και θέλει ανανέωση; Επειδή προσωπικά γνωρίζω τις αδυναµίες του, σας κάνω την πρόβλεψη ότι δεν θα µπορέσει να ανταποκριθεί στα νέα ελεγκτικά και υπηρεσιακά
καθήκοντα, σύµφωνα µε τα νέα φορολογικά αντικείµενα που του
ανατίθενται.
Γι’ αυτό, λοιπόν, το νοµοσχέδιο, εκτός των υπολοίπων, θα είναι
και αναποτελεσµατικό. Γι’ αυτό δεν το ψηφίζουµε. Και µια συµβουλή, πριν κατέβω από το Βήµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Καλού κακού, κρατείστε τις προτάσεις
και τις παρατηρήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας. Όπως και µε τους
ηµιυπαίθριους, σε λίγο, αργά ή γρήγορα, θα σας φανούν χρήσιµες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της Βουλής,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της Αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής σαράντα ένας µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους του δευτέρου τµήµατος από το 2ο Γενικό Λύκειο
Ρόδου ∆ωδεκανήσου.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Λέγκας για επτά
λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
∆ύο αρχικές παρατηρήσεις θα µου επιτρέψετε να κάνω και για
λόγους συνέπειας, θα δηλώσω ότι η πρώτη παρατήρηση δεν
αφορά το συζητούµενο νοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε. Αφορά ένα
θέµα που τέθηκε το πρωί, από αρκετούς νοµίζω συναδέλφους,
αφορά στην παράταση ισχύος του σχεδίου στήριξης των τραπεζών. Και εκµεταλλευόµενος την παρουσία του κυρίου Υπουργού,
θα ήθελα να υπενθυµίσω και να ενηµερώσω -άλλωστε οι περισσότεροι συνάδελφοι το γνωρίζουµε- ότι αυτό το σχέδιο πριν από
λίγες µέρες ανανεώθηκε.
Ήταν ένα σχέδιο το οποίο οµολογουµένως λοιδορήθηκε µε
ένταση από τους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ και από πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, φαντάζοµαι και από τον κύριο Υπουργό. Απλά
θα θυµίσω ότι σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα, τον Οκτώβριο του 2008,
ο Γιώργος Παπανδρέου, ο σηµερινός Πρωθυπουργός, έλεγε:
«∆ίνετε 28.000.000.000 για να στηρίξετε τους τραπεζίτες, δίνετε
λευκή επιταγή στις τράπεζες, αυτό αποτελεί τεράστια κοινωνική
πρόκληση». Έλεγε επίσης, ότι αυτό ήταν έγκληµα εις βάρος του
κοινωνικού συνόλου.
∆εδοµένου ότι η νοµοθετική αυτή ρύθµιση παρατείνεται ως
έχει, χωρίς καµµία αλλαγή, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο
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Υπουργό, αν το οικονοµικό επιτελείο έχει λάβει υπ’όψιν του τις
θέσεις και τις απόψεις του κυρίου Πρωθυπουργού, πριν την υπογραφή της σχετικής απόφασης, αν δηλαδή έχει λάβει υπ’όψιν
του πώς χαρακτήριζε, ο κύριος Πρωθυπουργός, το συγκεκριµένο
σχέδιο -το οποίο για εµάς ήταν σχέδιο για την παροχή ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία, για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ
ήταν ένα σχέδιο για να στηρίξουµε τους τραπεζίτες- και αν συµφωνούν µε τους χαρακτηρισµούς: «Λευκή επιταγή στις τράπεζες, τεράστια κοινωνική πρόκληση, έγκληµα εις βάρος του
κοινωνικού συνόλου».
Η δεύτερη παρατήρηση αφορά το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
και νοµίζω ότι απ’ αυτό το νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λείπει το στοιχειώδες. Ποιο είναι αυτό; Το δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα των συζητούµενων ρυθµίσεων.
Τι επιφέρει, να το πω µε άλλα λόγια, στον προϋπολογισµό; Το
λέω αυτό γιατί διαβάζοντας, κύριε Πρόεδρε, την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου διαπιστώνεται ότι ένας µεγάλος αριθµός από
τις προτεινόµενες ρυθµίσεις δεν έχουν κοστολογηθεί. Πιο συγκεκριµένα από τις ρυθµίσεις που προκαλούν έσοδα, το ύψος
έχει προσδιοριστεί µόνο σε εννέα ρυθµίσεις, απροσδιόριστο
όµως παραµένει σε εβδοµήντα µία, παρακαλώ, ρυθµίσεις.
Θα µου πείτε, βεβαίως, ότι όλα δεν µπορούν να εκτιµηθούν και
θα συµφωνήσω. Θα µου πείτε ότι το ακριβές ύψος των εσόδων
και των δαπανών που δηµιουργούνται, εξαρτάται από πραγµατικά δεδοµένα, από πραγµατικά γεγονότα. Και αυτό θα το δεχτώ
γιατί καταλαβαίνω πως είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, παραδείγµατος χάριν η δαπάνη καταβολής αµοιβής στις περιπτώσεις
καταγγελίας για παθητική δωροδοκία. ∆εν καταλαβαίνω όµως
γιατί δεν µπορεί να προσδιοριστεί, έστω και κατά προσέγγιση εγώ νοµίζω ακριβώς µπορεί να προσεγγιστεί- το προσδοκώµενο
έσοδο από τις καταργήσεις φορολογικών απαλλαγών διαφόρων
εισοδηµάτων, η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης στις
διάφορες αµοιβές, η κατάργηση του τρόπου φορολόγησης των
γιατρών από εφηµερίες, η αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των οικοδοµικών επιχειρήσεων, η κατάργηση φοροαπαλλαγών σε νοµικά πρόσωπα.
Φορολογικό νοµοσχέδιο συζητάµε, στο οποίο πέρα από τις έννοιες της φορολογικής δικαιοσύνης, της δίκαιης αναδιανοµής,
θα πρέπει να κυριαρχεί και η έννοια του δηµοσιονοµικού οφέλους και κυρίως εκείνη που προέρχεται από την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης.
∆υστυχώς, όλα αυτά τα στοιχεία δεν υπάρχουν και αυτό βεβαίως δηλώνει προχειρότητα, δηλώνει αβεβαιότητα, δηλώνει
ασάφεια και θα παρακαλούσαµε, τον κύριο Υπουργό, µέχρι την
ολοκλήρωση της συζήτησης του νοµοσχέδιου, έστω αύριο, στην
Ολοµέλεια να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία και να γνωρίζει και
η Ολοµέλεια, να γνωρίζουν οι συνάδελφοι, έστω και κατά προσέγγιση, ποια είναι τα προσδοκώµενα έσοδα, αλλά και οι δαπάνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την κρίσιµη περίοδο που διανύουµε προβάλει όλο και περισσότερο η αναγκαιότητα µίας εκτεταµένης φορολογικής µεταρρύθµισης. Και µία τέτοια
φορολογική µεταρρύθµιση για να είναι µεταρρύθµιση, θα πρέπει να είναι γενναία, ριζοσπαστική και δίκαιη και αυτό δυστυχώς
δεν συµβαίνει. Θα πρέπει να είναι επίσης µελετηµένη, προετοιµασµένη και να έχει στόχους, γιατί διαφορετικά µπορεί να εξελιχθεί σε µία ψευτοαπειλή, µιας και θα επιδιώκει να πάρει λεφτά
από εκεί που δεν υπάρχουν. Και αυτό βεβαίως θα ήταν το πλέον
επικίνδυνο, γιατί µια τέτοια µονοδιάστατη πολιτική οδηγεί σε µεγαλύτερη ύφεση, άρα σε µικρότερη φορολογητέα ύλη, άρα σε
µειωµένα έσοδα, άρα σε περισσότερα µέτρα και από εκεί και
πέρα ισχύει η επανάληψη, περισσότερα µέτρα µεγαλύτερη
ύφεση, υψηλοτέρα ελλείµµατα µεγαλύτερα χρέη.
Με άλλα λόγια, η πολιτική αυτή οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια σε ένα σπιράλ υπανάπτυξης, καθώς είναι πρόδηλο ότι οι
«στεγνές» τσέπες όχι µόνο καταναλώνουν λιγότερο, αλλά και
αποδίδουν λιγότερους φόρους. Και στην κατεύθυνση αυτή κινούνται αρκετές, ευτυχώς όχι όλες, οι διατάξεις του νοµοσχεδίου, όπως η κατάργηση του αφορολόγητου των 12.000 ευρώ,
αφού η δηµιουργία του, το κτίσιµο του -όπως λέγεται- γίνεται µε
αποδείξεις, ενώ µειώνεται σηµαντικά το αφορολόγητο όριο για
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την απόκτηση πρώτης κατοικίας.
Επίσης, η νέα φορολογητέα κλίµακα, που αν και πιο προοδευτική, συνιστά παγίδα για τα µεσαία εισοδήµατα, όπως η δραστική
µείωση του ποσοστού έκπτωσης των τόκων των στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας.
Επίσης, οι διατάξεις που αναφέρονται στη µεσαία και µικροµεσαία ιδιοκτησία οι οποίες θα οδηγήσουν σε περαιτέρω συρρίκνωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, η οποία
σηµειωτέον µειώθηκε πάνω από 20% το ∆εκέµβριο του 2009.
Βεβαίως, υπάρχουν και διατάξεις µε τις οποίες συµφωνούµε,
αυτές τις διατάξεις και θα τις ψηφίσουµε και θα τις στηρίξουµε,
όπως αυτές που αναφέρονται στη φορολόγηση του κεφαλαίου,
στο τιµολόγιο, στον αυτοέλεγχο φορολογικών δηλώσεων, στις
τελωνειακές διατάξεις.
Οι θετικές διατάξεις ωστόσο δεν αρκούν για να τοποθετηθούµε θετικά υπέρ του νοµοσχεδίου, κάτι βεβαίως που κάναµε µε
αίσθηµα ευθύνης σε προηγούµενα νοµοσχέδια.
Η άποψή µας είναι, ότι την ώρα που η χώρα µας φαίνεται να ξεπερνάει, την εξαιτίας επαναλαµβανόµενων λαθών κρίση δανεισµού, χάθηκε µία σηµαντική ευκαιρία. Να προχωρήσει σε µία
φορολογική µεταρρύθµιση που να ακουµπά – και αυτό είναι το
ζητούµενο- σε αναπτυξιακή βάση, δηµιουργώντας έσοδα, χωρίς
βεβαίως να «στεγνώνει» η αγορά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε κύριε συνάδελφε.
Ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Μιχάλης Μπεκίρης,
έχει το λόγο.
Έχετε το λόγο, κύριε συνάδελφε, για επτά λεπτά ακριβώς.
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο βρίσκεται ήδη προ των πυλών. Καταφέρατε
σε έξι µήνες, κύριοι της Κυβέρνησης, να απαξιώσετε την οικονοµία µας που δανειζόταν κανονικά µέχρι πριν τις εκλογές σε παγκόσµιο επίπεδο, ενώ η προηγούµενη κυβέρνηση, έστω µε τα
λάθη και µε τις παραλείψεις τις οποίες είχε κάνει, δεν είχε επιτρέψει στην παγκόσµια κρίση να επηρεάσει την εθνική µας οικονοµία, στο βαθµό που συνέβαινε στις άλλες χώρες και µάλιστα
είχε το θάρρος να πει αλήθειες προεκλογικά.
Καταφέρατε µέσα σε έξι µήνες να προκαλέσετε το φόβο, την
ανασφάλεια, την ψυχολογική καταπίεση των Ελλήνων και των Ελληνίδων, αδιαφορώντας για τις συνέπειες της τακτικής σας και
τώρα έχετε προετοιµάσει το έδαφος, να µας σώσει ως από «µηχανής θεός» το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Γιατί; Γιατί απλά
είστε ερασιτέχνες είστε αναποτελεσµατικοί είστε επικίνδυνοι.
Λέτε έξι µήνες, συνειδητά ψεύδη στους Έλληνες πολίτες. Με
την άριστη συνεργασία της συντριπτικής πλειονότητας των
Μέσω Μαζικής Ενηµέρωσης, προσπαθείτε να πείσετε, παραπλανώντας τους πάντες, ότι για όλα φταίνε οι άλλοι, εκτός βέβαια από εσάς. Σας φταίει η Νέα ∆ηµοκρατία, σας φταίει το
παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, σας φταίνε οι δοµές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας φταίνε οι κακές αγορές και οι κερδοσκόποι.
Καλά, όλοι αυτοί οι κακοί µίλησαν προεκλογικά για αυξήσεις
στους µισθούς και στις συντάξεις, όλοι αυτοί έλεγαν µετά βεβαιότητος ότι υπάρχουν τα χρήµατα, όλοι αυτοί έλεγαν το πόσο
εύκολο είναι να εισπραχθούν τα 31.000.000.000 ευρώ, όλοι αυτοί
έλεγαν ότι το κράτος χρεοκόπησε, ότι έχουµε εκχωρήσει µέρος
της εθνικής µας κυριαρχίας, ότι είµαστε «Τιτανικός»; Εσείς δεν τα
λέγατε όλα αυτά;
Σήµερα, εσείς οι ίδιοι µαθητευόµενοι µάγοι, που εκβιάσατε τις
εκλογές χρησιµοποιώντας τον υπέρτατο θεσµό για να σώσετε,
υποτίθεται τη χώρα από την καταστροφή, εσείς οι ίδιοι έχετε
ανοίξει τις πόρτες της χώρας στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Γιατί; Για να ξεφύγετε, για να γλιστρήσετε, για να πείτε ότι τα
µέτρα που χρειάζεται ο τόπος δεν τα παίρνουµε εµείς, αλλά τα
παίρνουνε οι άλλοι, πάντοτε οι άλλοι.
Έχετε το θάρρος να βγείτε και να πείτε στους πολίτες ποιόν
βάζετε στο σπίτι του, ποιόν βάζετε στη δουλειά του, ποιόν βάζετε στην επιχείρηση του; Έχετε το θάρρος να εξηγήσετε τι συνέβη στις άλλες χώρες που δανείστηκαν από το ∆ιεθνές
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Νοµισµατικό Ταµείο; Όχι βέβαια, ούτε το κάνατε στις 25 Μαρτίου, όταν εσείς χαιρόσασταν πολύ για την µεγάλη σας επιτυχία,
ούτε πρόκειται να το κάνετε γιατί είστε λίγοι.
Έχετε όµως το θράσος να υποστηρίζετε ότι είστε τάχα εκτός
ιδεολογικής γραµµής, ότι δεν ακολουθείτε το πρόγραµµά σας
και άλλα τέτοια δακρύβρεχτα επιχειρήµατα, δηλαδή ότι άλλα θέλατε να κάνετε και ότι άλλα τελικά αναγκάζεστε να κάνετε.
Μα, ποιόν επιτέλους κοροϊδεύετε; Είστε το ΠΑΣΟΚ των µεγάλων κενών λόγων, των προεκλογικών ευχολογίων, του ατελείωτου λαϊκισµού, της µηδενικής αποτελεσµατικότητας!
Αν τη δεκαετία του 1980 βιάσατε τη νοοτροπία του Έλληνα,
ισοπεδώνοντας αρχές και αξίες, σήµερα τον αποτελειώνετε οικονοµικά.
Η µόνη σας αγωνία όλους αυτούς τους µήνες ήταν πώς θα
διώξετε εργαζόµενους από τη δουλειά τους, όπως το κάνατε µε
τα «STAGE», και πώς θα νοµιµοποιήσετε και θα δώσετε δικαίωµα
ψήφου στους µετανάστες.
Πού είναι το προεκλογικό σας πρόγραµµα; Πώς αντιµετωπίζετε την ασφυξία που εσείς οι ίδιοι έχετε προκαλέσει στην οικονοµία µας, στις επιχειρήσεις, στα µικρά και µεσαία εισοδήµατα,
στους χαµηλόµισθους, στους χαµηλοσυνταξιούχους, στους
αγρότες; Ήταν στο πρόγραµµά σας η µείωση των δώρων του
Πάσχα και των Χριστουγέννων, η περικοπή του επιδόµατος
αδείας; Ήταν στο πρόγραµµά σας οι µειώσεις των µισθών; Ήταν
στο πρόγραµµά σας το κλείσιµο των µικροµεσαίων επιχειρήσεων; Ήταν στο πρόγραµµά σας οι αυξήσεις των ορίων ηλικίας,
οι µειώσεις των συντάξεων; Για όλα αυτά σας εµπιστεύτηκαν οι
πολίτες ή µήπως σας εµπιστεύτηκαν για το φορολογικό σας νοµοσχέδιο;
Έξι µήνες περιµέναµε το «θαύµα» που θα σώσει τον τόπο! Και
τι έχουµε µπροστά µας; Ένα δαιδαλώδες, ένα πολύπλοκο, ένα
γραφειοκρατικό νοµοσχέδιο που ασφαλώς και δεν πρόκειται να
πετύχει, γιατί δεν είναι σωστά δοµηµένο. ∆εν έχετε κάνει πάλι
σωστές επιλογές, όπως και σε όλα τα άλλα τα οποία επιχειρήσατε.
Το χαρακτηρίσατε, κύριε Υπουργέ, «κοινωνικά δίκαιο». Θα εννοούσατε, βέβαια, την ουσιαστική κατάργηση του αφορολογήτου των 12.000 ευρώ, καθώς το συναρτάτε µε αποδείξεις ή
καλύτερα τα «τεκµήρια ασφυξίας» που διαλύουν τη µεσαία τάξη
και περιφρουρούν τα συµφέροντα των εχόντων και κατεχόντων.
Το αποκαλέσατε «αποτελεσµατικό». Μάλλον σας διαφεύγει η
πολυπλοκότητά του και η αδυναµία εφαρµογής του στην πράξη,
αφού οι µηχανισµοί του Υπουργείου είτε είναι ανύπαρκτοι είτε
είναι διαβρωµένοι.
Το χαρακτηρίσατε «νοµοσχέδιο ανάπτυξης». Και εδώ βρίσκεται –θα µου επιτρέψετε να σας πω- η µεγαλύτερη κοροϊδία. Ποια
ανάπτυξη εννοείτε; Τη φορολογική καταιγίδα κατά των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, στις οποίες υπερδιπλασιάζετε το φόρο αυτοπεραίωσης ή µήπως τη φορολογική επιδροµή κατά της
ιδιοκτησίας, της κατασκευαστικής δραστηριότητας και ό,τι αυτή
η δραστηριότητα συνεπάγεται;
Μιλήσατε για αναδιανοµή, κύριε Υπουργέ. Και εδώ είναι το
µόνο στο οποίο απόλυτα θα συµφωνήσω µαζί σας, καθώς το
ΠΑΣΟΚ γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι σηµαίνει αναδιανοµή. Μας το
έδειξαν µε το Χρηµατιστήριο, καταστρέφοντας χιλιάδες οικογένειες. Μας το δείχνετε πάλι σήµερα µε το φορολογικό που κάνετε τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς
φτωχότερους.
Μιλήσατε για αποδοτικότητα. Προφανώς έχετε στο µυαλό σας
τη διόγκωση της γραφειοκρατίας που µε µαθηµατική ακρίβεια
θα συµβάλει στη στρέβλωση του συστήµατος.
Πάντως εκεί που σας παραδέχοµαι είναι στην αξιοπιστία σας
και στην ετοιµότητά σας. Όπως πάντοτε είστε δήθεν ανοικτοί στο
διάλογο, χωρίς, όµως, να µιλάτε µε κανένα, όπως το κατήγγειλαν
οι ίδιοι οι συνδικαλιστικοί φορείς της χώρας.
Φέρατε ένα νοµοσχέδιο, που ενώ υποτίθεται πως το είχατε
έτοιµο το αλλάξατε πολλές φορές, µε αποκορύφωµα, την προηγούµενη Πέµπτη, στην Επιτροπή, όπου καταθέσατε ένα νέα νοµοσχέδιο 23 σελίδων, σε σχέση, βέβαια, µε αυτό που
πρωτοπαρουσιάσατε στις 9 Φεβρουαρίου ή µε αυτό που καταθέσατε αργότερα στη Βουλή στην αρµόδια Επιτροπή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εµείς, ως Νέα ∆ηµοκρατία, σας προτείναµε δέσµη µέτρων
εξόδου της χώρας από τη κρίση, αλλά και µέτρων για ανάπτυξη.
Εσείς ασκείτε µια απλή διαχείριση, επιδιώκοντας και αυτοσχεδιάζοντας τη µετάθεση του προβλήµατος στο µέλλον.
Κύριοι της Κυβέρνησης, άλλα λέγατε προεκλογικά, άλλα είπατε στις Προγραµµατικές σας ∆ηλώσεις, άλλα παρουσιάσατε
στον προϋπολογισµό, άλλα ετοιµάσατε για το Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Σταθερότητας, άλλα συµφωνήσατε στην Ευρώπη,
άλλα φαίνεται πως κάνετε πράξη.
Αυτοδιασύρεστε µε το πρόγραµµα ρευστότητας που µας κατηγορούσατε ότι τάχα εµείς χαρίσαµε δισεκατοµµύρια στις τράπεζες και χρησιµοποιείτε ακριβώς το ίδιο πρόγραµµα. Το ίδιο
κάνετε και µε τους ηµιυπαίθριους, που καταγγείλατε, που καταργήσατε και που τελικά επαναφέρατε.
Σταµατήστε, επιτέλους, την κατρακύλα των ψευδών, των αναδιπλώσεων, της διάλυσης της οικονοµίας µας! Αν θέλετε, σοβαρευτείτε και προχωρήστε, όσο ακόµη τα πράγµατα µπορούν να
ελεγχθούν. Αν µπορούν να ελεγχθούν!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡ∆ΙΚΟΣ: Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες και να γραφεί στα Πρακτικά, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): ∆εν αντιλαµβάνοµαι το
χειροκρότηµα, κύριε συνάδελφε, αλλά ίσως είναι γιατί ο κ. Λέγκας ολοκλήρωσε προ του επταλέπτου. Οπότε επαινώ και εγώ
τον κύριο συνάδελφο.
Καλώ εις το Βήµα τον Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Μαυρουδή Βορίδη, ο οποίος θα οµιλήσει και αυτός
εντός του επταλέπτου.
Ορίστε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούµε διάφορα από το πρωί
πάνω στο ζήτηµα της αρχής αυτού του σχεδίου νόµου. Άκουσα
πράγµατα τα οποία δεν θα χρειαστεί να αντικρούσω, γιατί προφανέστατα είναι ανυπόστατα.
Άκουσα το εξής από συναδέλφους που υποστηρίζουν το σχέδιο νόµου: «Ενισχύει την ανταγωνιστικότητα». Αν µπορέσετε να
µου βρείτε µισή διάταξη που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, ειλικρινώς θα παραδεχθώ το επιχείρηµα.
Είναι λέει: «Στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισµού του συστήµατος της φορολογικής µας δικαιοσύνης, του φορολογικού µας
συστήµατος». Εκσυγχρονισµός. ∆εν υπάρχει, όµως, ούτε µία διάταξη απλοποιήσεως! ∆εν υπάρχει ούτε µία διάταξη που να καθιστά σαφέστερο το φορολογικό µας σύστηµα! Είναι όλα σε µια
κατεύθυνση πολυπλοκότητας.
Άκουσα και τα δύο βασικά επιχειρήµατα. Το ένα είναι το απόλυτο ιδεολογικό νεφέλωµα, η κοινωνική δικαιοσύνη. Τι είναι αυτό
κανείς δεν κατάλαβε. ∆ιότι αν µε αυτήν την έννοια η κοινωνική
δικαιοσύνη σηµαίνει να πληρώνουν οι πλούσιοι και να µην πληρώνουν οι φτωχοί, έχω µια καταπληκτική πρόταση να σας κάνω,
κύριε Υπουργέ: 75% η φορολογία στα µεγάλα εισοδήµατα. Γιατί
40%; Να είναι 95% στις ανώνυµες εταιρείες. Γιατί µόνο 45%;
Αν, λοιπόν, αυτή είναι η λογική σας, τότε είναι προφανές ότι
αφού αυτό θέλετε να εξυπηρετήσετε, πηγαίνετέ το µέχρι το
τέλος! Πηγαίνετε προς την από εκεί πτέρυγα.
Εµείς δεν λέµε τέτοια. Εµείς εκείνο το οποίο λέµε είναι ότι υπερασπιζόµαστε την ελευθερία και υπερασπιζόµαστε και µια κοινωνία ευηµερίας. Και για να υπάρχει κοινωνία ευηµερίας, πρέπει
να υπάρχει πλούτος. Και τον πλούτο δεν τον δηµιουργεί η φορολογία. Τον δηµιουργούν οι επιχειρήσεις. Τον δηµιουργούν
εκείνοι που τοποθετούν τα λεφτά τους παραγωγικά και αυτούς
δεν µπορούµε να τους φορολογούµε! Αυτούς πρέπει να τους ενισχύουµε, προκειµένου να συνεχίσουν να επενδύουν.
Άκουσα το καταπληκτικό επιχείρηµα για τη φορολογία των µερισµάτων. Ακούστε τώρα επιχείρηµα θεαµατικό: Έχουµε λέει:
«Την πέµπτη χαµηλότερη φορολογία στις εταιρείες στις χώρες
του ΟΟΣΑ». Μάλιστα. ∆εν µας το λέτε αυτό λίγο συγκριτικά;
Βάλτε µας λίγο τι ανταγωνιστικότητα έχουµε στις χώρες του
ΟΟΣΑ. Βάλτε µας τι γραφειοκρατία έχουµε στις χώρες του
ΟΟΣΑ. Βάλτε µας τι διαφθορά έχουµε στις χώρες του ΟΟΣΑ και
ελάτε τώρα µε το 45% στη φορολογία των µερισµάτων των ανω-
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νύµων εταιρειών να µου πείτε, αν κάποιος που θέλει να βάλει τα
λεφτά του στην Ελλάδα ή στη Γερµανία –παρεµπιπτόντως έχει
3,5% παραπάνω φόρο η Γερµανία- θα επιλέξει να τα βάλει στην
Ελλάδα. Έναν βρείτε µου! Γιατί εγώ ξέρω µερικούς Έλληνες που
θα φύγουν να πάνε εκεί. Εσείς να µου βρείτε κάποιον, ο οποίος
θα επιλέξει τη χώρα µας, για να επιχειρηµατήσει, για να δηµιουργήσει, για να βάλει τα χρήµατα του. Ένα να µου βρείτε!
Έρχεστε και λέτε «αναδιανοµή». Τι σηµαίνει αναδιανοµή;
Υπάρχει κάποια ενοχή ότι κάποιος που κέρδισε τα χρωστάει
κάπου και πρέπει να τα γυρίσει; ∆εν φορολογήθηκε; Άλλο η παράνοµη κτήση. Την παράνοµη κτήση να την βρείτε να την τιµωρήσετε. Υπάρχει, όµως, κάποια ενοχή;
Εδώ ξεκινάει µια τεράστια φιλοσοφική διαφωνία, η οποία όµως
δηµιουργήθηκε από τελείως διαφορετικά παραγωγικά µοντέλα.
Εγώ θα προτιµούσα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της κυβερνητικής Πλειοψηφίας, να έρθετε να πείτε ωραία και καθαρά. «∆εν
έχουµε λεφτά». Θέλουµε λεφτά. Από κάπου πρέπει να τα πάρουµε. Γι’ αυτόν το λόγο αυξάνουµε τους φόρους. Πείτε µια καθαρή κουβέντα, για να συνεννοηθούµε. Μη µας λέτε όλα αυτά!
Πείτε καθαρά πράγµατα. Πρέπει να αυξήσουµε τη φορολογία,
γιατί θέλουµε να βγάλουµε λεφτά.
Ερώτηµα τώρα ως προς αυτό. Θα το επιτύχετε; Εγώ λέω ότι
αυτός είναι ανοµολόγητος στόχος. Ξέρω ότι είναι ρεαλιστές στην
Κυβέρνηση και ξέρω τώρα ότι αυτά λέγονται έτσι, λόγω καταναλώσεως. Εν πάση περιπτώσει, όµως, εδώ είναι το ρεαλιστικό επιχείρηµα. Θα καταφέρετε µ’ αυτόν τον τρόπο να βρείτε χρήµατα;
Έρχοµαι, λοιπόν, και ρωτώ ευθέως. Τι κάνετε στα ακίνητα µε
την αύξηση της φορολογίας; Εγώ σας λέω κάτι συγκεκριµένο:
Κάνετε κάτι βαθιά ανήθικο, γιατί αυτά τα ακίνητα έχουν προέλθει
από εισόδηµα το οποίο είναι φορολογηµένο, είτε είναι των
600.000 ευρώ, είτε είναι του 1.000.000 ευρώ είτε είναι των
2.000.000 ευρώ. Είναι εισόδηµα που το δούλεψε κάποιος, φορολογήθηκε και αποφάσισε και το τοποθετήσει σε ακίνητο.
Όπως κάποιος άλλος αποφάσισε να µην το τοποθετήσει σε ακίνητο και να το τοποθετήσει σε τραπεζικό λογαριασµό. Γιατί
αυτός που το τοποθέτησε σε ακίνητο πρέπει να πληρώνει φόρο
και αυτός που το τοποθέτησε σε τραπεζικό λογαριασµό δεν πρέπει να πληρώνει φόρο;
Η απάντηση είναι απλή. Γιατί άµα βάλετε φόρο στον τραπεζικό λογαριασµό, αυτός θα πάρει τα λεφτά του και θα σηκωθεί να
φύγει, ενώ το ακίνητο δεν µπορεί να φύγει! Γι’ αυτό το κάνετε.
Αυτό, όµως, πρώτον, είναι ανήθικο και, δεύτερον, δηµιουργεί
τεράστια κρίση –και θα το δείτε- σ’ ένα κατεξοχήν περιουσιακό
στοιχείο της Ελλάδος. Και ποιο είναι αυτό; Αυτό ακριβώς είναι η
γη. Είναι δυνατόν να απαξιώνετε τη γη στην Ελλάδα, αυτό που
κατεξοχήν έχουµε;
Πέρα από τα προβλήµατα στην αγορά εργασίας, πέρα από τα
προβλήµατα στην οικοδοµή, επιβάλλετε –ακούστε τώρα λογική,
για να δείτε ότι δεν φέρνετε έσοδα, αυτό είναι χαρακτηριστικό
παράδειγµα- ΦΠΑ στους δικηγόρους. Γιατί να µην µπει ΦΠΑ σ’
αυτήν την υπηρεσία; Τώρα θα κάνουµε την κολοκυθιά, γιατί να
µπει, γιατί να µην µπει; Γιατί δεν είχε µπει.
Ερώτηµα. µε την επιβολή του ΦΠΑ στους δικηγόρους θα πάρετε περισσότερα χρήµατα; Σας λέω ευθέως: Ή θα οδηγηθεί
αυτό σε εκτίναξη του δικηγορικού κόστους, άρα σε µείωση της
δικηγορικής ύλης, άρα σε γενικότερη κρίση της αγοράς της συγκεκριµένης παροχής νοµικών υπηρεσιών ή δηµιουργείτε ένα σοβαρότατο κίνητρο συναλλαγής για τη µη έκδοση απόδειξης.
Άρα, λοιπόν, περαιτέρω «µαύρο» χρήµα εκεί που θέλετε να το
ασπρίσετε και ενώ έχετε εύκολους τρόπους να πάρετε τα χρήµατα. Αυξήστε την προείσπραξη, αυξήστε την παρακράτηση
φόρου, βάλτε παρακράτηση φόρου στα συµβόλαια, στην προείσπραξη των συµβολαίων. Σας τα έχουµε προτείνει. ∆εν ακούτε τίποτε. ∆εν ακούτε τον τρόπο που θα πάρετε χρήµατα, επιλέγετε
τρόπο που δεν θα πάρετε χρήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πηγαίνουµε στο ζήτηµα –και αυτό είναι τεράστιο, ξαναλέωτων µερισµάτων και στη φορολογία, την οποία επιβάλλετε στις
µετοχές στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε, κύριε συ-
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νάδελφε, παρακαλώ.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Ολοκληρώνω σε δεκαπέντε δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Όποια πλευρά και να κοιτάξετε, άρθρο-άρθρο αυτού του φορολογικού νοµοσχεδίου, άρθρο-άρθρο πρέπει να καταψηφιστεί.
Αφήνω το ανεκδιήγητο, το κλείσιµο, λέει, επιχειρήσεων, γιατί δεν
εξέδωσαν ένα παραστατικό. Είναι η ώρα να συζητάµε για κλεισίµατα επιχειρήσεων; Αντί να ενισχύσουµε µε τη θέση µας και µε
την τοποθέτησή µας εδώ την επιχειρηµατικότητα, την ανταγωνιστικότητα σ’ ένα αδιαφανές φορολογικό σύστηµα, βάζετε το λογιστικό προσδιορισµό για να ενισχύσετε το καθεστώς
συναλλαγών των εφοριακών. Οι µόνοι που βγαίνουν ενισχυµένοι
από αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο είναι οι διεφθαρµένοι και
συναλλασσόµενοι δηµόσιοι υπάλληλοι και αυτοί που είναι οι µεγάλοι χαµένοι είναι οι δυνάµεις της αγοράς.
Καταψηφίζουµε µε φανατισµό!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ο Βουλευτής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Οδυσσέας Βουδούρης, έχει το λόγο για επτά λεπτά.
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα επί της αρχής το φορολογικό νοµοσχέδιο και βέβαια, αυτή η συζήτηση είναι πρωτίστως πολιτική,
δεν είναι µία συζήτηση εµπειρογνωµόνων, οικονοµολόγων. Για
να τονίσω αυτό το γεγονός, επιτρέψτε µου να κάνω µία ιστορική
αναφορά, για να δώσουµε και µία άλλη διάσταση σ’ αυτήν τη συζήτηση.
Το φορολογικό σχετίζεται ιστορικά µε την πρώτη επίσηµη κατάκτηση πολιτικών δικαιωµάτων, πριν από περίπου οκτακόσια
χρόνια. Το 1215, ο τότε βασιλιάς της Αγγλίας, ο Ιωάννης ο Α’,
αναγκάστηκε µετά από καθολική ανταρσία των υπηκόων του,
επειδή αύξησε υπερβολικά τους φόρους, να υπογράψει τη γνωστή Magna Carta. Ένα από τα βασικά σηµεία αυτού του µεγάλου Χάρτη είναι ότι ο βασιλιάς δεν µπορεί να αυξάνει τους
φόρους, χωρίς τη σύµφωνη γνώµη των υπηκόων του. Βέβαια
αυτή η σύµφωνη γνώµη τους εκφραζόταν µέσω ενός συµβουλίου, το οποίο σταδιακά εξελίχθηκε στη Βουλή. Τελικά, η Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία έχει ως αφετηρία το φορολογικό.
Έρχοµαι, λοιπόν, σήµερα στο νοµοσχέδιο που προτείνει η Κυβέρνηση και το οποίο δέχεται διασταυρωµένα –θα έλεγα- πυρά.
Από τη ∆εξιά η κατηγορία είναι, κυρίως, ότι αυτό το νοµοσχέδιο
δεν είναι αποτελεσµατικό και από την Αριστερά η κατηγορία είναι
ότι δεν είναι δίκαιο.
Εάν θέλουµε να ξεφύγουµε από µικροκοµµατική πολιτική,
οφείλουµε να πούµε ότι αυτές οι κριτικές πηγάζουν από πραγµατικά και σύνθετα προβλήµατα. Νοµίζω ότι, εάν εξαιρέσουµε
ορισµένους συναδέλφους οι οποίοι -κατά την άποψή µου- παρασύρθηκαν σε υπερβολές, οι οποίες αυτοαναιρούνται, όλοι οι συνάδελφοι από όλα τα κόµµατα µπήκαµε σε µία ουσιαστική,
προσπαθούµε, εν πάση περιπτώσει, να εδραιώσουµε µία ουσιαστική συζήτηση πάνω σ’ αυτό το θέµα.
Πρέπει, όµως, να πούµε ότι αυτή η κριτική βασίζεται –η κριτική που έχουµε και από τα ∆εξιά και από τα Αριστερά- σε µία
µονοδιάστατη αντιµετώπιση του θέµατος, το οποίο βέβαια είναι
γενικά και το προνόµιο της εκάστοτε Αντιπολίτευσης.
Από τη ∆εξιά πτέρυγα διάβασα σε µία νεοφιλελεύθερη ιστοσελίδα πρόσφατα τα εξής. «Η φορολόγηση, λέει, µε βάση κλιµακούµενους συντελεστές είναι πράξη κοινωνικά άδικη και
αντιαναπτυξιακή, διότι αντιβαίνει στην αρχή που επιβάλλει την
ίδια φορολόγηση όλων των εισοδηµάτων». Και ο συντάκτης προχωρεί και λέει ότι: «Προτείνει τη θέσπιση µοναδικού, χαµηλού
φορολογικού συντελεστή, flat tax, που εκτός από την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης θα ενθαρρύνει κάθε εργαζόµενο και κυρίως, κάθε επιχειρηµατία να εργαστεί περισσότερο,
για να έχει µεγαλύτερα κέρδη». Εδώ βλέπουµε, λοιπόν, καθαρά
ότι σ’ αυτήν την αντίληψη µοναδικό κριτήριο της δικαιοσύνης
είναι το κέρδος. Η κριτική, βέβαια, που ασκεί η Νέα ∆ηµοκρατία
είναι πιο συγκαλυµµένη, αλλά ο πυρήνας της είναι ακριβώς η ίδια
θεώρηση.
Από την άλλη πλευρά, η κριτική που ασκείται από την Αριστερά
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µοιάζει ως να διατυπώνεται σ’ έναν ιδεατό κόσµο, για τον οποίο,
εξάλλου, δεν αναφέρεται κανένας ορατός δρόµος που θα µπορούσε να οδηγήσει.
Θέλω εν τούτοις να σηµειώσω πως θεωρώ θετικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
µπήκε στη διαδικασία να κάνει κάποιες συγκεκριµένες προτάσεις, ορισµένες εκ των οποίων πιστεύω –προσωπική µου άποψηπρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’όψιν, όπως, παραδείγµατος
χάριν, το θέµα της φορολόγησης των κερδών των τραπεζών, που
είναι ένα µεγάλο θέµα και επίσης το θέµα της φορολόγησης της
τηλεοπτικής διαφήµισης και γενικότερα θα έλεγα της διαφήµισης που είναι ένα µεγάλο θέµα και πιθανώς να µας απασχολήσει
στο µέλλον.
Η πρόταση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονοµικών,
χαράζει, κατά την άποψή µου, το δύσκολο δρόµο που συνδυάζει
την κοινωνική δικαιοσύνη και την οικονοµική αποτελεσµατικότητα. Προφανώς, είναι κοινωνικά δίκαια και οικονοµικά αποτελεσµατικά ορισµένα µέτρα, όπως η εφαρµογή της ενιαίας
φορολογικής κλίµακας, που χαµηλώνει την επιβάρυνση στα χαµηλά στρώµατα, κατάργηση του ΕΤΑΚ, φορολόγηση των offshore εταιρειών. Τα είπαν οι συνάδελφοι, δεν θέλω να επανέλθω.
Θα ήθελα να τονίσω, όµως, δύο σηµεία τα οποία πιστεύω ότι
δεν αναφέρθηκαν επαρκώς. Το πρώτο είναι η απαλλαγή της φορολόγησης για τις επενδύσεις που γίνονται για τον κινηµατογράφο. Μπορεί να ακούγεται ως δευτερεύον, αλλά πιστεύω ότι
είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Και είναι πάρα πολύ σηµαντικό που
αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο περιέχει και µία πτυχή για την
πολιτιστική ακτινοβολία της χώρας µας.
Το δεύτερο στοιχείο είναι η φορολόγηση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Εδώ πρέπει να πω ότι αυτό το µέτρο, προσωπικά, έχοντας και ένα ιστορικό ως µέλος εθελοντής των Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων, δεν µε ικανοποιεί. Αλλά η αλήθεια
είναι ότι επί του παρόντος δεν γίνεται διαφορετικά και αυτό το
στοιχείο πρέπει να µας ωθήσει στη θέσπιση µίας ανεξάρτητης
αρχής, η οποία να µπορεί να ορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων
οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις πραγµατικά δρουν στο πνεύµα
µιας κοινής ωφελείας, έτσι ώστε να υπάρχει µία απαλλαγή υπό
αυτούς τους όρους.
Θα ήθελα, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή µου, να καταρρίψω ένα µύθο, το µύθο σύµφωνα µε τον οποίο όσο πιο µικρός
είναι ο φορολογικός συντελεστής των επιχειρήσεων, τόσο περισσότερες επενδύσεις και ανάπτυξη έχουµε.
Τι λένε οι αριθµοί. Η Νέα ∆ηµοκρατία µείωσε το φορολογικό
συντελεστή στις επιχειρήσεις από 35% στο 25%, χαρίζοντας περίπου 1.000.000.000 ευρώ κάθε χρόνο σε ορισµένους µετόχους.
Τα χρήµατα αυτά, όµως, δεν επενδύθηκαν, διότι οι ιδιωτικές
επενδύσεις στη χώρα µας µειώθηκαν από το 20% του ΑΕΠ το
2003, 8η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε φορολόγηση 35%,
στο 16% του ΑΕΠ το 2008, 22η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
µε φορολόγηση 25%.
Το συµπέρασµα είναι ότι οι επενδύσεις και η ανάπτυξη δεν
είναι απόρροια ενός µονοδιάστατου αριθµού, ενός συντελεστή
φορολόγησης, αλλά είναι απόρροια ενός συνόλου παραγόντων,
µέσα στο οποίο καθοριστικό ρόλο παίζει η αξιοπιστία του δηµόσιου τοµέα, η διαφάνεια, η καταπολέµηση της διαφθοράς, η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού µε τη δηµόσια εκπαίδευση
και τη διά βίου µάθηση, η σταθερότητα του φορολογικού συστήµατος και των οικονοµικών θεσµών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ: Με άλλα λόγια, για να το πω πιο
απλά η φορολογική µεταρρύθµιση πάει πακέτο µε την αναβάθµιση του ΑΣΕΠ, τα µέτρα κατά της διαφθοράς, την ανεξαρτησία
της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, µέτρα τα οποία έχουµε ήδη
υλοποιήσει, όπως και µε τις µεταρρυθµίσεις που δροµολογούνται στο χώρο της παιδείας και σε όλο το φάσµα του δηµόσιου
τοµέα.
Σε αυτό το πλαίσιο, βρίσκει την αξία της η παρούσα µεταρρύθµιση και η Βουλή των Ελλήνων θα υπερψηφίσει αυτήν τη µεταρρύθµιση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι οι Υπουργοί ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη
κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Τροποποίηση του ν.3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά
µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. ∆ηµήτριος Παπουτσής για επτά λεπτά ακριβώς, κύριε συνάδελφε.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως αντιλαµβάνεστε για άλλη
µια φορά πιστεύω πως είναι ατέρµονη αυτή η συζήτηση, ειδικά
στις µέρες µας, µέσα στη Βουλή, για το ποιος φταίει για τη σηµερινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα. Οι πολίτες
ασφαλώς γνωρίζουν καλύτερα απ’ όλους και θα έλεγα πως το
καταλόγισαν µε αλάνθαστο και δίκαιο τρόπο στις εκλογές του
Οκτώβρη. Αλλά το δυσάρεστο για τους εκπροσώπους της προηγούµενης κυβέρνησης είναι ότι εξακολουθούν να το καταλογίζουν και σήµερα σαν κάτι που είναι εµπεδωµένο πια στην
κοινωνική συνείδηση όλων των πολιτών.
Το βέβαιο είναι ότι βρισκόµαστε ως χώρα σε µια εξαιρετικά
κρίσιµη στιγµή ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα δηµοσιονοµικά της
πατρίδας µας. Μέρος αυτού του προβλήµατος οφείλεται στα µειωµένα δηµόσια έσοδα που µε τη σειρά τους µας οδηγούν σε µεγαλύτερο ακόµη δανεισµό από τις αδηφάγες διεθνείς αγορές µε
τα γνωστά παιχνίδια, παράλογα προφανώς, σε σχέση µε τα
υψηλά επιτόκια των ηµερών. Οδηγούµαστε δηλαδή καθηµερινά
σ’ ένα φαύλο κύκλο, ο οποίος εξουθενώνει τόσο την οικονοµία
όσο και τους πολίτες. Και είναι γνωστό ότι οι πολίτες υποβάλλονται πράγµατι σε µεγάλες οικονοµικές θυσίες.
Τις θυσίες αυτών των πολιτών καλείται το παρόν σχέδιο νόµου
να δικαιώσει, ώστε να αισθανθούν πράγµατι ότι η Κυβέρνηση µε
αίσθηµα δικαίου, αλλά και µε πίστη στις προεκλογικές της δεσµεύσεις, δεν θα αφήσει τους κόπους τους να πάνε χαµένοι.
Το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου είναι επιβεβληµένο. Είναι επιβεβληµένο γιατί είναι γνωστό ότι παραλάβαµε τα φορολογικά
έσοδα χαµηλότερα ως ποσοστό του ΑΕΠ απ’ ό,τι τα αφήσαµε το
2004. Αυτό συνέβη γιατί η φορολογική πολιτική της προηγούµενης κυβέρνησης είχε αποτύχει παταγωδώς. Οι µισθωτοί και οι
συνταξιούχοι επωµίζονταν αποκλειστικά τα φορολογικά βάρη,
ενώ η µεγάλη ακίνητη περιουσία, οι µεγάλες επιχειρήσεις, είχαν
µείνει στο απυρόβλητο. Κι αυτό πιστεύω ότι ήταν µια συνειδητή
πολιτική επιλογή από την πλευρά της προηγούµενης κυβέρνησης.
Επιπρόσθετα, όλη η αγορά γνωρίζει ότι τα προηγούµενα χρόνια οι εισπρακτικοί µηχανισµοί αποδοµήθηκαν, µε αποτέλεσµα
την έξαρση της φοροδιαφυγής. Οι ανείσπρακτες οφειλές από τα
11,5 δισεκατοµµύρια το 2003, εκτινάχτηκαν το 2007 στα
31.000.000.000 ευρώ. ∆ηλαδή τριπλασιάστηκαν µέσα σε τέσσερα µόλις χρόνια.
Γενικότερα, από το 2007 παρατηρήθηκε µια εκτόξευση των δηµοσίων δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Από ποσοστό περίπου
44% πήγαν στο 50% και πλέον το 2009, που είναι ρεκόρ δεκαετίας. Τα προαναφερθέντα στοιχεία σε συνδυασµό µε την παράλληλη πτώση των εσόδων από τη φορολογία ως ποσοστό του
ΑΕΠ, τα οποία µειώθηκαν σταθερά, αποτέλεσαν αυτό το εκρηκτικό µείγµα που υπονόµευσε τόσο την οικονοµία της χώρας όσο
και τις δυνατότητες αντιµετώπισής του µε γνωστούς ελιγµούς
από την πλευρά της Κυβέρνησης µετά τον Οκτώβρη του 2009.
Αυτή την εικόνα έρχεται να αναστρέψει το παρόν σχέδιο
νόµου, το οποίο έχει ως κύριο άξονα τη φορολογική δικαιοσύνη,
όπου ο κάθε πολίτης θα συνεισφέρει ανάλογα µε την οικονοµική
του δυνατότητα. Έχει επίσης κύριο άξονα την αποτελεσµατικότητα, όπου οι πολίτες θα ενθαρρύνονται µε κίνητρα στην αποκάλυψη της φορολογητέας ύλης ή στην εν γένει γνωστοποίησή
της. Επίσης έχει προφανή αναδιανεµητικό χαρακτήρα όπου η
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φοροελάφρυνση των χαµηλών και των µεσαίων εισοδηµάτων θα
είναι παράλληλη της επιβάρυνσης των υψηλών εισοδηµάτων,
καθώς και των εχόντων και των κατεχόντων.
Τέλος, εξίσου σηµαντικό είναι ότι κινείται πάνω στον άξονα της
αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας, µε στόχο την παροχή ουσιαστικών κινήτρων για την ανάπτυξη της χώρας και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το νέο σχέδιο νόµου οι φορολογικές κλίµακες αλλάζουν προς το δικαιότερο. Καθιερώνεται
ενιαία φορολογική κλίµακα, προοδευτική, τιµαριθµοποιηµένη για
όλους τους φορολογουµένους, δηλαδή τους µισθωτούς, τους
συνταξιούχους και τους επαγγελµατίες. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω έκπτωσης φόρου µέσα από το γνωστό
πλέον και ήδη εµπεδωµένο σύστηµα των αποδείξεων. Ο ίδιος ο
πολίτης δηλαδή καλείται ως σύµµαχος στην προσπάθεια για την
αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής.
Τέλος µέσα από τη φορολόγηση των bonus των τραπεζικών
στελεχών, τον έλεγχο των συναλλαγών των εξωχώριων εταιρειών, καθώς και τη δίκαιη φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, έτσι ώστε να µην ακυρώνεται και η τέλεση του
φιλανθρωπικού της έργου, είναι προφανές ότι γίνεται µια ουσιαστική προσπάθεια ανατροπής µε δίκαιο τρόπο των όσων κακώς
ισχύουν µέχρι σήµερα, µια ουσιαστική προσπάθεια για τη δίκαιη
διεύρυνση της φορολογικής βάσης ώστε να πάψει να πέφτει µόνιµα το φορολογικό βάρος στις πλάτες των µισθωτών, των συνταξιούχων, των έντιµων φορολογουµένων.
Κι αυτό το τελευταίο προφανώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό λόγο, ούτως ώστε να νιώσετε
και εσείς τη θετική πρόκληση, εσείς των άλλων πτερύγων της
Βουλής, για να στηρίξετε αυτή τη νοµοθετική πρωτοβουλία.
Τελειώνοντας τη δική µου σύντοµη επιχειρηµατολογία στην
αυταπόδεικτη, µεγάλη συνεισφορά αυτού του φορολογικού σχεδίου νόµου στα δηµοσιονοµικά της χώρας µας, θέλω να θέσω αξιοποιώντας την παρουσία αυτή τη στιγµή του αξιοτίµου
Υπουργού Οικονοµικών, ο οποίος έχει την προφανή εµπιστοσύνη, µε συµπαγή θα έλεγα και δυναµικό τρόπο όλης της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας- ένα θέµα που αφορά στην περιοχή
µου, την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Είναι γνωστό σε εσάς, αξιότιµε κύριε Υπουργέ, το θέµα που
αφορά στην επιδότηση του κόστους εργασίας, µε αφορµή τη συζήτηση ενός σχεδίου νόµου στο οποίο δεν συµπεριλαµβάνεται
µια τέτοια ρύθµιση, πλην όµως είναι σαφές πως αφορά την αποκατάσταση των δηµοσιονοµικών της χώρας, ώστε να αντιµετωπίσετε και αυτή την εδώ και δύο, τρία χρόνια υποχρέωση της
πολιτείας από τις προηγούµενες δουλείες της προηγούµενης κυβέρνησης. Σας καλώ να δείτε το ζήτηµα της επιδότησης του κόστους εργασίας στην περιοχή µας, έτσι ώστε µε ένα ισότιµο
τρόπο να κατανέµεται δίκαια σε όλους τους νοµούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως είναι ο Νοµός
Καβάλας από τον οποίο προέρχοµαι, ο Νοµός ∆ράµας, αλλά και
οι υπόλοιποι Νοµοί της Θράκης, οι Νοµοί Ξάνθης, Ροδόπης και
Έβρου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Σπυροπάνος Μαργέλης, για επτά λεπτά.
ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
µεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών έχει κατανοήσει τη δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται η χώρα µας. Έχει κατανοήσει
την οικονοµική κρίση, την κρίση των θεσµών, έχει κατανοήσει τις
δυσκολίες που υπάρχουν για την ανάπτυξη, έχει κατανοήσει το
επίπεδο που βρίσκεται η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Και όλο και πιο πολύ
κάθε µέρα συµπαρατάσσεται η µεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών στις προεκλογικές εξαγγελίες και σ’ αυτά που κάθε
µέρα κάνει πράξη το ΠΑΣΟΚ και αναφερόµαστε σε ρήξεις, σε
ανατροπές, σε µεγάλες αλλαγές.
Οι Έλληνες πολίτες απαιτούν σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
Καταλαβαίνουν ότι δεν πάει άλλο η κατάσταση. Πρέπει να πάρουµε οδυνηρές, αλλά χρήσιµες αποφάσεις για τον τόπο. Και
δείχνουν κατανόηση, ανοχή και όχι µόνο. Απαιτούν να είµαστε
και πιο γρήγοροι και µε πιο γρήγορους ρυθµούς να προχωρή-
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σουµε σε αυτές τις µεγάλες αλλαγές.
Σ’ αυτό το πλαίσιο της υπευθυνότητας και της σοβαρότητας η
χώρα µας, η Κυβέρνησή της, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Οικονοµικών, όλο αυτό τον καιρό προσπάθησαν και έχτισαν ένα θετικό κλίµα στην Ευρώπη και σήµερα βρισκόµαστε σε µια τελείως
διαφορετική κατάσταση απ’ αυτήν που ήµασταν πριν µερικούς
µήνες.
Σήµερα αυτό το «δίχτυ ασφαλείας», που λέµε, που µερικοί βιάστηκαν να το πουν τρύπιο, άλλοι βιάστηκαν να πουν ότι το πιστόλι είναι άσφαιρο, είναι νεροπίστολο, βλέπουν ότι έχει τη
σηµασία του και κάθε µέρα και πιο πολύ βοηθάνε για να χτίσουµε
µια καλύτερη θέση για τη χώρα µας.
Στο πλαίσιο των αλλαγών, των αποφάσεων που πρέπει να πάρουµε, των µεταρρυθµίσεων, είναι κι αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο που σήµερα συζητάµε. Γιατί, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αυτό το «δίχτυ» που λέµε και οι αποφάσεις οι θετικές που έχουν παρθεί τον τελευταίο καιρό και τα δισεκατοµµύρια
των δανείων που ενδεχοµένως να µας δοθούν όταν τα ζητήσουµε, πίστωση χρόνου µας δίνουν. Χρόνο, ουσιαστικά µας δίνουν. Και µας δίνουν χρόνο για να πάρουµε αυτές τις αναγκαίες
αποφάσεις, που έχει ανάγκη η διοίκηση, που έχει ανάγκη η οικονοµία, αυτά που ονοµάζουµε διαρθρωτικές αλλαγές και που
τόσα χρόνια έχουµε καθυστερήσει.
Το φορολογικό, λοιπόν, νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα
λέω ότι µπορεί να µην είναι το τέλειο, θα µπορούσε να είναι και
καλύτερο, αλλά λέω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό νοµοσχέδιο,
καλύτερο από όλα τα νοµοσχέδια που µέχρι σήµερα ήλθαν στη
Βουλή των Ελλήνων και ψηφίστηκαν και έγιναν νόµοι του κράτους. Είναι ένα νοµοσχέδιο που είναι σύµφωνο και µε τις απαιτήσεις των Ελλήνων πολιτών.
Στη Λευκάδα κουβέντιαζα, αυτές τις µέρες, µε τους συµπολίτες µου και µου έλεγαν: «Πάρτε µέτρα στην κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης, πάρτε µέτρα τέτοια που θα τα δεχθεί όλος
ο κόσµος, που θα συµµετέχουν και αυτοί που έχουν και κατέχουν τον πλούτο».
Και εδώ διευκρινίζουµε, επειδή γίνεται πολύς λόγος, ότι δεν
έχουµε τίποτα ούτε µε τους µεγαλοϊδιοκτήτες, ούτε µε τον
πλούτο. Έχουµε µε αυτούς που δεν πληρώνουν, που έχουν παράνοµο πλούτο, που δεν φορολογούνται, που δεν συµµετέχουν
στα βάρη που συµµετέχουν όλοι οι απλοί Έλληνες πολίτες.
Αυτά που κάνουµε µ’ αυτό το νοµοσχέδιο, η ενιαία φορολογική κλίµακα για όλους τους Έλληνες πολίτες, το ίδιο αφορολόγητο για όλους τους Έλληνες πολίτες, η κατάργηση των
φοροαπαλλαγών που ήταν αποτέλεσµα συναλλαγών και δύναµης που είχαν κάθε φορά οι συντεχνίες, αλλά και οι Υπουργοί µερικές φορές, γιατί ήταν και αποτέλεσµα δύναµης Υπουργών για
να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις, όλα αυτά είναι στη θετική κατεύθυνση, όπως στη θετική κατεύθυνση είναι η κατάργηση της
αυτοτελούς φορολόγησης, που και αυτή ήταν ένα αποτέλεσµα
τέτοιων συναλλαγών και συσχετισµών δυνάµεων, που οι ισχυροί
πάντα, κάθε φορά, µπορούσαν να κερδίζουν.
Στην ίδια θετική κατεύθυνση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι η αλλαγή που γίνεται στη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας. ∆ιότι είχαµε το ΕΤΑΚ που ουσιαστικά επιβάρυνε από τη
µικρή ιδιοκτησία µέχρι τη µεγαλύτερη ιδιοκτησία µε τον ίδιο ουσιαστικά ενιαίο τρόπο και ερχόµαστε µ’ αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο τώρα και λέµε αυτό που είναι το λογικό. Μέχρι 400.000
ευρώ δεν επιβαρύνεται καµµία ιδιοκτησία, αλλά από εκεί και
πέρα υπάρχει µία φορολόγηση, που εύλογο είναι να υπάρχει.
Τίθεται το ζήτηµα: «Γιατί να φορολογείται η ακίνητη περιουσία, ενδεχοµένως να έπρεπε να φορολογείται όταν παράγει αποτέλεσµα, όταν παράγει πλούτο». Αλλά όταν χρειάζεσαι χρήµατα
-γιατί το φορολογικό νοµοσχέδιο το φέρνουµε γιατί χρειαζόµαστε και χρήµατα και γιατί χρειάζεται το δηµόσιο να εισπράξει
χρήµατα- προφανώς θα πρέπει να τα πάρεις από εκεί που είναι
τα µεγάλα εισοδήµατα και η µεγάλη ακίνητη περιουσία, από αυτούς δηλαδή που έχουν. ∆ιότι και όσοι συνάδελφοι λένε ότι
κακώς φορολογούµε τη µεγάλη ακίνητη περιουσία, κακώς φορολογούµε τις επιχειρήσεις, κακώς έχουµε µεγάλους φορολογικούς συντελεστές στις επιχειρήσεις, δεν λένε την ίδια στιγµή ότι
αυτά τα έσοδα από πού πρέπει να τα αντλήσουµε, ποιοι πρέπει
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να τα πληρώσουν; Εκτός και αν υπονοούν ότι πρέπει να τα πληρώσουν όλοι όσοι τα πλήρωναν όλα τα προηγούµενα χρόνια, οι
µισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι χαµηλοεισοδηµατίες τελικά.
Είναι στη θετική κατεύθυνση η εισαγωγή των τεκµηρίων. Με
τα τεκµήρια δεν φορολογούµε κανέναν παραπάνω. Αυτός που
δηλώνει τα εισοδήµατά του, προφανώς δεν φορολογείται. Με τα
τεκµήρια προσπαθούµε –θεωρώ ότι είναι και απαίτηση των Ελλήνων πολιτών και είναι και ώριµες οι συνθήκες, γιατί ο πλούτος
που δεν δηλώνεται, που δεν φορολογείται, προκαλεί κιόλας –να
φορολογήσουµε ουσιαστικά αυτούς που διάγουν πολυτελή βίο,
πλούσιο βίο, χωρίς να πληρώνουν. Όποιος κάνει φορολογική δήλωση, όποιος δηλώνει τα εισοδήµατά του, προφανώς δεν έχει
κανένα πρόβληµα, δεν τον αγγίζουν τα τεκµήρια, που άλλωστε
για τα µεγάλα εισοδήµατα –για να πούµε και την αλήθεια- µάλλον
χαµηλά είναι τα τεκµήρια, µάλλον επιεική είναι τα τεκµήρια.
Θα τελειώσω µε δύο κουβέντες. Μίλησα για τη φορολογική
αδικία. Ο κόσµος λέει: «∆εν χρειάζονται αδικίες». Θα κάνω δύο
παρατηρήσεις, κύριε Υπουργέ. Εγώ είµαι από τη Λευκάδα και οι
Λευκαδίτες µου λένε, γιατί να υπάρχει ειδικό φορολογικό καθεστώς του ΦΠΑ στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στη Ρόδο, σε πλούσια κατ’ εξοχήν νησιά και να µην υπάρχει στα µικρά νησιά του
Ιονίου, να µην υπάρχει στη Λευκάδα, στο Μεγανήσι, γιατί εκεί να
µην πληρώνουν µικρότερο ΦΠΑ, όπως στα νησιά του Αιγαίου.
Θα αναφέρω και κάτι άλλο. Είδα σε µία τροπολογία που καταθέσατε σ’ αυτό το νοµοσχέδιο ότι παίρνουµε πίσω τη µείωση των
επιδοµάτων κατά 12% σε διάφορες κατηγορίες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Όχι.
ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Χαίροµαι.
Λέω, λοιπόν, ότι θα κριθούµε από το αποτέλεσµα, από το πώς
θα λειτουργήσει δηλαδή αυτός ο νόµος. Από εκεί κρινόµαστε
όλοι. Και για να έχουµε αποτελέσµατα στη λειτουργία και στην
εφαρµογή αυτού του νόµου, θα πρέπει να φτιάξουµε τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Όχι µόνο τους φοροεισπρακτικούς µηχανισµούς,
αλλά γενικότερα τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Είναι µεγάλη πληγή για τη
χώρα µας, είναι µεγάλη πληγή για κάθε προσπάθεια που κάνει
ο Έλληνας πολίτης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Ο Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Σπυρίδων Μοσχόπουλος έχει το
λόγο για επτά λεπτά.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µία δύσκολη για τη χώρα µας
εποχή, σε µία εποχή γενικευµένης κρίσης, σε µία εποχή που
έχουµε αυτούς τους οικονοµικούς δείκτες, λόγω των αλόγιστων
και καταστρεπτικών πολιτικών που ακολούθησε η Νέα ∆ηµοκρατία, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ υλοποιεί άλλη µια προεκλογική της
δέσµευση. Την ψήφιση ενός δίκαιου, αλλά ταυτόχρονα και απλού
φορολογικού συστήµατος. Είναι επίσης, επιλογή της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ κάθε νοµοσχέδιο, όπως και αυτό που αλλάζει το
φορολογικό µας σύστηµα, να γίνεται µετά από διάλογο µε τους
πολίτες και τους φορείς. Και γι’ αυτό ιδιαίτερα το νοµοσχέδιο
υπήρξε εξαντλητικός διάλογος που κράτησε πάνω από τρεις
µήνες. Συµµετείχαν πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες πολίτες και περισσότεροι από τριάντα φορείς.
Ποια είναι όµως η φιλοσοφία και οι στόχοι του νέου φορολογικού νοµοσχεδίου; Είναι: Η αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης µε τη δίκαιη αναδιανοµή των εισοδηµάτων και την
ανακατανοµή των φορολογικών βαρών. Η διαφάνεια στις οικονοµικές συναλλαγές και ο έλεγχος µε αναδιοργάνωση της διαλυµένης Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, της ΥΠΕΕ, που έφτιαξε η
Νέα ∆ηµοκρατία και που καλύτερα θα έπρεπε να την ονοµάσει
Υπηρεσία Επιλεκτικών Ελέγχων», αφού έλεγχος γινόταν όπου και
όταν το ήθελαν.
Είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, έτσι ώστε να ενισχυθούν τα φορολογικά έσοδα µε δικαιότερη φορολόγηση του
πλούτου που παράγουµε. Η αποδοτικότητα, η αποτελεσµατικότητα και η αναπτυξιακή προοπτική µέσα από συγκεκριµένες ρυθµίσεις που θεσµοθετεί αυτό το νοµοσχέδιο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο εισάγει τη νέα προοδευτική
φορολογική κλίµακα, ενιαία για όλα τα εισοδήµατα και έτσι µειώνει τη φορολογική επιβάρυνση όλων των εισοδηµάτων, ανεξαρτήτως πηγής κάτω από 40.000 ευρώ. Μέχρι 40.000 ευρώ ο
φόρος είναι µειωµένος. Αυτό είναι µία διαφορά της δικής µας φιλοσοφίας µε τη φιλοσοφία της σηµερινής Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Εισάγει επίσης την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για κάθε
παιδί, τη διατήρηση εκπτώσεων και απαλλαγών µε κοινωνικά και
αναπτυξιακά κριτήρια, την εφαρµογή προοδευτικής κλίµακας
στη φορολόγηση ακίνητης περιουσίας πάνω από 400.000 ευρώ,
από 150.000 ευρώ που είναι σήµερα ανά άτοµο και την κατάργηση του Ειδικού Τέλους Ακίνητης Περιουσίας. Αυτό είναι επίσης µία βασική διαφορά της δικής µας φιλοσοφίας µε τη
συντηρητική παράταξη.
Η φορολόγηση γίνεται µε αντικειµενική αξία και όχι µε τα τετραγωνικά, για να µην πληρώνει την ίδια φορολογία το Κολωνάκι
µε την περιουσία στο χωριό, µου,- στην Κεφαλονιά.
Εισάγει την αύξηση του αφορολογήτου ορίου στους ελεύθερους επαγγελµατίες και τέλος δίνει τη δυνατότητα επιπλέον έκπτωσης φόρου µε το σύστηµα των αποδείξεων, ένα µέτρο που
από µόνο του συµβάλει στην αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής,
ενισχύει τα δηµόσια έσοδα και είναι αποδεκτό από την πλειονότητα των πολιτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το φορολογικό νοµοσχέδιο επιχειρεί τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, έτσι ώστε οι µισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι έντιµοι φορολογούµενοι να µην
αισθάνονται αδικηµένοι, πέφτοντας πάνω τους όλο το φορολογικό βάρος. Αυτό γίνεται µε τεκµήρια προσδιορισµού του εισοδήµατος, την επιβολή ίσων κανόνων φορολόγησης και τη
φορολόγηση βάσει τεκµαρτών εισοδηµάτων σε κάποιες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελµατιών. Τα τεκµήρια αυτά δεν έχουν
σχέση µόνο µε τεκµήρια κατοχής, αλλά έχουν σχέση και µε τη
συντήρηση και χρήση περιουσιακών στοιχείων.
Ο στόχος των νέων τεκµηρίων είναι να βοηθήσουν στον προσδιορισµό ενός ελάχιστου εισοδήµατος και σε κάθε περίπτωση
όλα αυτά τα τεκµήρια είναι µαχητά, για να µην αισθάνεται ο οποιοσδήποτε πολίτης αδικηµένος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για πρώτη φορά στη χώρα µας
γίνεται µία συντονισµένη προσπάθεια αξιοποίησης όλων των
µέσων που διαθέτουµε και παίρνονται τα ανάλογα µέτρα, έτσι
ώστε η φοροδιαφυγή που είναι γνωστή σε όλους µας να καταπολεµηθεί.
Μία συχνή µέθοδος φοροδιαφυγής είναι οι συναλλαγές µέσω
των offshore εταιρειών. Γι’ αυτό µε το παρόν νοµοσχέδιο δεν αναγνωρίζονται µε οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνονται οι δαπάνες
µε συναλλαγές µέσω offshore εταιρειών. Φορολογούνται τα ακίνητα των εταιρειών αυτών.
Μέσα στο πλαίσιο της δίκαιης και αναλογικής φορολόγησης
για όλους, φορολογείται η Εκκλησία. Φορολογείται, όµως, µε τέτοιο τρόπο που να συµβάλει και αυτή στα φορολογικά βάρη,
χωρίς να εµποδίζεται το κοινωφελές της έργο.
Τέλος, παρά το ότι τα νέα κίνητρα για επενδύσεις θα κατατεθούν µε τον αναπτυξιακό νόµο, εν τούτοις το νοµοσχέδιο που
συζητάµε θεσµοθετεί κίνητρα για την παραγωγή και διατήρηση
νέων θέσεων εργασίας. Τέτοια είναι η µείωση συντελεστών φορολόγησης για κέρδη επιχειρήσεων που επανεπενδύουν και διατηρούν ή αυξάνουν τις θέσεις εργασίας, ευνοϊκά µέτρα για τους
νέους επιχειρηµατίες κάτω των 35 ετών, νέα κίνητρα µε στόχο
την περιβαλλοντική ισορροπία, φορολογικές εκπτώσεις για καινοτόµες τεχνολογικές δράσεις.
Κύριε Υπουργέ, είναι κοινός τόπος για όλους µας η διαπίστωση ότι τα προβλήµατα των νησιών µας είναι διαφορετικά από
τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν άλλες περιοχές. Τα ζητήµατα αυτά, όπως είναι φυσικό, ασκούν βαθιά και αποφασιστική
επιρροή στη ζωή των ανθρώπων. Οι µεταφορές και οι επικοινωνίες, η εποχιακή οικονοµική δραστηριότητα, η ανυπαρξία ή ανεπάρκεια των υδάτινων πόρων, ο µικρός αγροτικός κλήρος, η
έλλειψη υποδοµών σε συνδυασµό µε την ασυνέχεια του γεωγραφικού χώρου, η ανυπαρξία επενδύσεων, η ανασφάλεια στα
ζητήµατα υγείας και άλλα, είναι τα ιδιαίτερα προβλήµατα που
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συνθέτουν το νησιωτικό χαρακτήρα και απαιτούν µία θαρραλέα
νησιωτική πολιτική για να µπορέσει να τα επουλώσει. Πολύ
σωστά, λοιπόν, δεν εθίγησαν µε το σηµερινό νοµοσχέδιο οι ειδικές ρυθµίσεις που ισχύουν για το ΦΠΑ των νησιών του Αιγαίου.
Είναι άδικο όµως κοσµικά νησιά να έχουν 30% µειωµένο ΦΠΑ και
άλλα νησιά µε πολύ µεγαλύτερες ανάγκες να µην απολαµβάνουν
ίσης µεταχείρισης.
Κύριε Υπουργέ, κατανοώ το δύσκολο της οικονοµικής συγκυρίας, κατανοώ τον τεράστιο αγώνα που κάνετε για την ανόρθωση
της οικονοµίας και την επανάκτηση της αξιοπιστίας µας, πράγµα
που αναγνωρίζει ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Είναι όµως θέµα
ίσης µεταχείρισης των πολιτών της νησιωτικής Ελλάδας, που δεν
είναι µόνο το Αιγαίο αλλά και το Ιόνιο. Είναι θέµα δίκαιης αντιµετώπισης των κατοίκων των Ιονίων Νήσων µε την πλούσια ιστορία
και τον πολιτισµό τους.
Κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να εξαντλήσετε όλα τα περιθώρια
αν µπορείτε στο πλαίσιο αυτού του νοµοσχεδίου, για να επεκταθούν οι ρυθµίσεις αυτές που ισχύουν στα νησιά του Αιγαίου και
στα νησιά του Ιονίου. Και εάν αυτό δεν είναι εφικτό για όλα, κάντε
το για νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων που αφορά οκτώ µικρά
νησιά του Ιονίου συνολικού πληθυσµού 8.935 κατοίκων. Είναι µία
ανάσα ζωής στα νησιά αυτά που φυλλοροούν. Είµαι σίγουρος
ότι θα το προσπαθήσετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Ολοκληρώστε.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
οι κανόνες διαφάνειας, η δίκαιη και ισότιµη µεταχείριση των φορολογουµένων, ο έλεγχος και η αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς που επιχειρεί το νοµοσχέδιο αυτό
συµβάλλει εκτός των άλλων στην ανάπτυξη του τόπου και στην
υγιή επιχειρηµατικότητα που έχει τόσο ανάγκη η χώρα µας.
Γι’ αυτό το υπερψηφίζω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η Βουλευτής της Νέας
∆ηµοκρατίας κ. Όλγα Κεφαλογιάννη έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρόνια προβλήµατα όπως η παραοικονοµία, η µείωση των εσόδων
από την άµεση φορολογία, η καλπάζουσα φοροδιαφυγή, η γραφειοκρατία και η πολυνοµία, σε συνδυασµό µε τα µεγάλα ελλείµµατα οδηγούν στην ανάγκη µίας ριζικής φορολογικής
µεταρρύθµισης. Η Νέα ∆ηµοκρατία αναγνώρισε αυτήν την ανάγκη, εκφράζοντας στήριξη στις όποιες θετικές πρωτοβουλίες
εξαγγέλθηκαν προς αυτήν την κατεύθυνση. Ωστόσο η Κυβέρνηση φάνηκε κατώτερη των περιστάσεων. Μετά από πρωτοφανή
πολύµηνη καθυστέρηση, κατ’ οµολογία και αρκετών εξάλλου κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών, µε οργιάζουσες φήµες, αλυσιδωτές αντιφάσεις και διαρκείς αλλαγές να βυθίζουν στην
ανασφάλεια νοικοκυριά και επιχειρήσεις, επιτέλους φέρνει προς
συζήτηση το φορολογικό νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο που δυστυχώς, παρά τη δύσκολη συγκυρία, δεν πετυχαίνει το στόχο
του. Είναι γραφειοκρατικό και αντιαναπτυξιακό, πρόχειρο και
άδικο, βασισµένο σε µία στενά εισπρακτική λογική που µειώνει
την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας, αντίθετο µε τις θέσεις µεγάλης µερίδας των εκπροσώπων παραγωγικών φορέων που καταγγέλλουν ότι η διαβούλευση έγινε για τα µάτια του κόσµου.
Και αυτά δεν µπορούµε να τα αγνοήσουµε, τη στιγµή που ήδη
έχουν ληφθεί σκληρά µέτρα για την αύξηση της έµµεσης φορολογίας. Έχουν ήδη αυξηθεί οι φόροι κατανάλωσης σε τσιγάρα,
ποτά, καύσιµα και στον ΦΠΑ. Έχουν ήδη συρρικνωθεί τα εισοδήµατα, έχει ήδη µειωθεί η αγοραστική δύναµη των πολιτών και
η ρευστότητα των επιχειρήσεων.
Μπροστά στον κίνδυνο βαθιάς γενικευµένης ύφεσης τα προτεινόµενα υπό συζήτηση µέτρα κρύβουν επικίνδυνες παγίδες.
∆ηµιουργούν περισσότερα προβλήµατα από αυτά που πάνε να
λύσουν. Προπαντός δεν δίνουν τις αναγκαίες «ανάσες». Είναι
µέτρα ασφυξίας που στραγγαλίζουν την αγορά και εξαντλούν
την ελληνική οικονοµία, µέτρα που επιφυλάσσουν κινδύνους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ)
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Πρώτος κίνδυνος για τα µικροµεσαία εισοδήµατα. Τα επιβαλλόµενα τεκµήρια διαβίωσης ευνοούν τα µεγάλα εισοδήµατα σε
βάρος των χαµηλών και µεσαίων εισοδηµάτων που επιβαρύνονται µε αυξηµένα τεκµήρια. Η σύνδεση του αφορολογήτου των
12.000 ευρώ µε αποδείξεις αναµένεται να προκαλέσει σύγχυση
και να δηµιουργήσει πολλά προβλήµατα στα µικρά και µεσαία
νοικοκυριά, ενώ εξίσου επιζήµια θα είναι και η µείωση στις εκπτώσεις φόρων από στεγαστικά δάνεια ή ασφάλιστρα.
∆εύτερος κίνδυνος είναι για τις επιχειρήσεις. Η επιβολή συστήµατος αυτοπεραίωσης που υπερδιπλασιάζει τη φορολογική
επιβάρυνση και η φορολόγηση µε 40% των µερισµάτων αναµένεται να καταφέρουν µεγάλα πλήγµατα στη ρευστότητα και άρα
στην προοπτική ανάπτυξης πολλών χιλιάδων επιχειρήσεων.
Τρίτος κίνδυνος για την ήδη δοκιµαζόµενη κτηµαταγορά. Η
επιβολή τεκµαρτού ιδιοκατοίκησης, η κατάργηση της απαλλαγής του «πόθεν έσχες» για την πρώτη κατοικία και η ήδη νοµοθετηµένη επαναφορά καταργηµένων φόρων, όπως των φόρων
γονικών παροχών, δωρεών και κληρονοµιών, αναµένεται να οδηγήσουν σε σηµαντική ύφεση και µαζί να συµπαρασύρουν πάνω
από εκατόν πενήντα επαγγελµατικούς κλάδους.
Τέταρτος κίνδυνος για τον τουρισµό, τον κλάδο που αν και συνεισφέρει 18% στο ΑΕΠ, αν και καλύπτει µε τους απασχολούµενούς τους το 16% της αγοράς εργασίας, βάλλεται συστηµατικά
από την Κυβέρνηση.
Σας υπενθυµίζω ότι η χρηµατοπιστωτική κρίση δηµιούργησε
χάσµα ανταγωνιστικότητας ανάµεσα στους προορισµούς εντός
και εκτός Ευρωζώνης. Προκειµένου να καλυφθεί το χάσµα αυτό,
άλλες τουριστικές οικονοµίες, όπως της Ισπανίας, βελτίωσαν τις
υποδοµές τους, εντατικοποίησαν τις στρατηγικές προβολής και
προώθησης, µείωσαν τους συντελεστές ΦΠΑ.
Στη χώρα µας, δυστυχώς, τίποτα από αυτά δεν κρίθηκε αναγκαίο. Ένα χρόνο πριν το ΠΑΣΟΚ, από την αντιπολίτευση έλεγε
ότι εξετάζει τη µείωση του ΦΠΑ για τις τουριστικές επιχειρήσεις.
Τώρα προχωρά σε περαιτέρω αύξηση και βεβαίως αναγκάζει τις
τουριστικές επιχειρήσεις να απορροφήσουν αυτήν την αύξηση
µε ζηµία για τη ρευστότητα και την κερδοφορία τους. Κατά το
νέο φορολογικό νοµοσχέδιο, στο πλαίσιο των ρυθµίσεων σχετικά
µε το Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας των ξενοδοχειακών
κτισµάτων, από την επόµενη χρονιά θα προβλεφθεί η υπαγωγή
των ιδιοχρησιµοποιούµενων κτισµάτων σε τέλος 1%οο, ενώ τα
γήπεδα των ξενοδοχείων θα υπαχθούν σε τέλος 6%οο στο σύνολο της αξίας αυτών. Αυτό σηµαίνει τριπλασιασµός του τέλους
για τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ξενοδοχειακά κτήρια και δεκαοκταπλασιασµός του τέλους για τα γήπεδα των ξενοδοχείων. ∆ιαφεύγει φαίνεται της Κυβέρνησης ότι τα κτήρια και τα γήπεδα των
ξενοδοχείων αποτελούν εργαλείο δουλειάς, που συνεισφέρει τα
µέγιστα στην προστιθέµενη αξία του τουριστικού προϊόντος.
Έτσι, πολύ απλά η φορολόγηση επί τρία στα κτήρια και επί δεκαοκτώ στα γήπεδα θα οδηγήσει µαζί µε την αύξηση του ΦΠΑ
σε καταστροφικά αποτελέσµατα στις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, οι οποίες λόγω της κρίσης απώλεσαν το 16% του
κύκλου εργασιών τους κατά το 2009, δηλαδή 1.000.000.000
ευρώ.
Η ίδια ανορθόδοξη λογική αναµένεται να βουλιάξει και τον θαλάσσιο τουρισµό, εάν δεν εξαιρεθούν τα επαγγελµατικά σκάφη
από το φόρο πολυτελείας 10%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σαφές και ξεκάθαρο ότι
το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο επιφυλάσσει πολλές δυσάρεστες
εκπλήξεις. Ακόµα και µετά τη θέσπισή του θα παραµένει η ανάγκη ενός απλούστερου, δικαιότερου και αποτελεσµατικότερου
φορολογικού συστήµατος, διότι µε το παρόν καµµία από τις ανάγκες αυτές δεν καλύπτεται επαρκώς. Η πολύµηνη καθυστέρηση
τελικώς δεν µας αποζηµίωσε. Η Κυβέρνηση µε αντιαναπτυξιακά,
κοινωνικά άδικα και οικονοµικά αναποτελεσµατικά µέτρα τιµωρεί την ελληνική κοινωνία, απειλεί τις επιχειρήσεις µε λουκέτο,
υπονοµεύει τον ρυθµό ανάπτυξης της Κτηµαταγοράς, καταδικάζει σε στασιµότητα τον ελληνικό τουρισµό.
Για τους λόγους αυτούς δεν µπορεί και δεν θα έχει την πλήρη
στήριξη της Νέας ∆ηµοκρατίας. Υπεύθυνα και µεθοδικά διαπιστώνουµε τα κενά και καταθέτουµε τις δικές µας προτάσεις για
ένα δίκαιο, βιώσιµο φορολογικό σύστηµα.
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Κεφαλογιάννη, που ήσασταν και πολύ σύντοµη.
Η κ. Μαρία Θεοχάρη έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ: Ευχαριστώ.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
όλοι µας γνωρίζουµε πόσο δύσκολη και κρίσιµη είναι η περίοδος
που διανύει η χώρα. Όλοι έχουµε συνειδητοποιήσει ότι χρειάζονται γενναίες διαρθρωτικές αλλαγές που θα µας βοηθήσουν να
αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα για να βγούµε από τη βαθιά
κρίση της οικονοµίας.
Ο τόπος χρειάζεται τοµές, υπεύθυνες πολιτικές λύσεις και
εµείς ως Κυβέρνηση εφαρµόζουµε ένα πρόγραµµα που θα φέρει
όλες τις απαραίτητες αλλαγές, προκειµένου όχι µόνο να στηρίξουµε την οικονοµία, αλλά να βρούµε λύσεις για τα προβλήµατα
που ταλανίζουν τη χώρα εδώ και δεκαετίες.
Τα πρώτα θετικά αποτελέσµατα διαφαίνονται ήδη. Το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης αποδεικνύει την ισχυρή
µας βούληση. Ο ελληνικός λαός αναγνωρίζει ότι χρειάζονται
µέτρα σκληρά, αλλά βλέπει ότι οι θυσίες που καλούµαστε να κάνουµε όλοι µας δεν θα είναι µάταιες. Έχουµε ακόµη µακρύ
δρόµο µπροστά µας, αλλά οι αποφάσεις που πάρθηκαν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν από το Πάσχα, δείχνουν ακριβώς αυτό, ότι τα µέτρα που εφαρµόζουµε πρέπει να είναι και θα
είναι αποδοτικά.
Τόσο το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο όσο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα µάς έδωσαν, τρόπο τινά, ψήφο εµπιστοσύνης να συνεχίσουµε την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλουµε, δηµιουργώντας τους κατάλληλους µηχανισµούς στήριξης και
διοχετεύοντας ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία. Ήδη καταφέραµε να δηµιουργήσουµε ευνοϊκότερους όρους δανεισµού και
οι προσπάθειές µας θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται.
Όσο θετικές όµως και αν είναι οι αποφάσεις αυτές, το µεγάλο
βάρος της προσπάθειας πέφτει στους ώµους µας, όχι µόνο της
Κυβέρνησης και του πολιτικού κόσµου, αλλά όλων των πολιτών
της χώρας που ζητούν αλλαγές, ζητούν θεραπεία για τις παθογένειες που ταλαιπωρούν την Ελλάδα εξαιτίας προηγούµενων
πολιτικών, εξαιτίας των λανθασµένων επιλογών της προηγούµενης κυβέρνησης.
Αυτές τις παθογένειες έρχεται να αντιµετωπίσει το φορολογικό νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, ένα νοµοσχέδιο τολµηρό, που φέρνει στη χώρα τη µεγαλύτερη φορολογική
µεταρρύθµιση εδώ και δεκαετίες. Στόχος µας είναι ένα ριζικά
διαφορετικό φορολογικό πλαίσιο, αντικειµενικό και δικαιότερο,
ένα σύστηµα που θα επιβάλλει επιτέλους ποινές σ’ αυτούς που
συστηµατικά φοροδιαφεύγουν, που θα αποκαταστήσει τις βασικές αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αποτελεσµατικότητας και της ανάπτυξης.
Ξεκινώ από την αρχή της δικαιοσύνης. Όλοι οι πολίτες θα συνεισφέρουν ισότιµα. Αυτό σηµαίνει κατάργηση απαλλαγών και
εξαιρέσεων από τη φορολογία και ένταξη όλων των εισοδηµάτων σε µία ενιαία προοδευτική κλίµακα χωρίς διακρίσεις ως προς
την πηγή προέλευσης των εισοδηµάτων. Σηµαίνει κοινωνική δικαιοσύνη χωρίς να εξαιρούνται οµάδες επαγγελµατιών που ως
τώρα απολάµβαναν προνοµίων που τους επέτρεπαν όχι µόνο να
φοροδιαφεύγουν, αλλά και να πλουτίζουν εις βάρος µισθωτών
και συνταξιούχων. Σηµαίνει περισσότερα κλιµάκια για πιο δίκαιη
κατανοµή των φορολογικών βαρών και υπάρχει η πρόβλεψη για
ανά διετία τιµαριθµική αναπροσαρµογή των κλιµακίων. Σηµαίνει
αναδιανοµή των εισοδηµάτων, κάνοντας πράξη τη δέσµευσή µας
για µετατόπιση του βάρους της φορολογίας από τα χαµηλά και
µεσαία, στα υψηλά εισοδήµατα, στους έχοντες και στους κατέχοντες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο είναι αποτελεσµατικό, απλό και αποδοτικό. Αποτελεί την
πρώτη συγκροτηµένη προσπάθεια ελέγχου της «µαύρης» οικονοµίας της χώρας µας, της αποκάλυψης της φορολογητέας
ύλης, της ενθάρρυνσης µε κίνητρα και της συµµόρφωσης χωρίς
στρεβλώσεις στο σύστηµα.
Εισάγουµε καινοτοµίες που θα συµβάλλουν στην αντιµετώπιση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

της φοροδιαφυγής, αξιοποιώντας την τεχνολογία για να υποβοηθήσουµε το έργο των ελεγκτικών αρχών και να µειώσουµε το
διοικητικό βάρος και το κόστος για τους φορολογούµενους,
διορθώνοντας τις διοικητικές καθυστερήσεις που επέτρεπαν την
εµπέδωση µιας αίσθησης ατιµωρησίας. Εισάγουµε τεκµήρια
προσδιορισµού του ελάχιστου εισοδήµατος µε βάση το σύνολο
των δαπανών που χρειάζεται κανείς για να συντηρείται. Αλλάζουµε το καθεστώς φορολόγησης της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και καταργούµε το ΕΤΑΚ. Αυξάνουµε τη φορολόγηση
στις offshore εταιρείες και σταµατάµε επιτέλους την πρακτική
της µη φορολόγησης της εκκλησιαστικής περιουσίας.
Οι τοµές του νοµοσχέδιου, όµως, δεν σταµατούν εδώ. ∆ηµιουργείται για πρώτη φορά περιουσιολόγιο και διασταυρώνουµε
για πρώτη φορά τα στοιχεία των δηλώσεων των φορολογουµένων. Ταυτόχρονα, και έχοντας πάντα ως γνώµονα τις πραγµατικές ανάγκες της οικονοµίας µας µε δεδοµένη τη δυσχερή
οικονοµική κατάσταση της χώρας, περιλαµβάνουµε και αναπτυξιακές ρυθµίσεις. Προβλέπουµε φοροαπαλλαγές για τις επιχειρήσεις που διατηρούν θέσεις εργασίας, ενώ µειώνουν τον κύκλο
εργασιών τους. Θεσπίζουµε τριετές αφορολόγητο για τους
νέους επιχειρηµατίες, µία πάρα πολύ σηµαντική πρωτοβουλία.
Αυξάνουµε τις εκπτώσεις των φορολογητέων κερδών για επιχειρήσεις που επενδύουν στην καινοτοµία και θεσπίζουµε κίνητρα
µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Συµβάλλουµε έτσι
στην ανάκτηση µιας αναπτυξιακής δυναµικής που χάθηκε εξαιτίας των πολιτικών της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο
που συζητάµε, αποτελεί επανάσταση για τα δεδοµένα της
χώρας, καλύπτοντας όλες τις πτυχές του ελληνικού φορολογικού συστήµατος. Έχουµε το θάρρος και την τόλµη να ζητούµε
απ’ όλους τους πολίτες αυτής της χώρας να µας βοηθήσουν σ’
αυτήν την προσπάθεια. Και το κάνουµε αυτό µε αίσθηµα ευθύνης. Και αυτό γιατί το φορολογικό νοµοσχέδιο θα κατορθώσει
να κάνει τον πολίτη σύµµαχο στην εθνική µας προσπάθεια, χτίζοντας µια σχέση αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ κράτους και
φορολογούµενου. Μπορούµε µαζί να τα καταφέρουµε να ανακτήσουµε το χαµένο µας κύρος, να δώσουµε στην Ελλάδα τη
θέση που της αξίζει.
Για όλους αυτούς τους λόγους σας καλώ να υπερψηφίσουµε
το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Βουλευτής κ. Μαρία Τσόκλη
ζητά ολιγοήµερη άδεια απουσίας της στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Το λόγο έχει ο κ. Άγγελος Μανωλάκης, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
στο Νοµό Κορινθίας, για επτά λεπτά.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχήν
«Χρόνια Πολλά». Να ξεκινήσουµε µε ευχές, µε θετική ενέργεια,
απ’ όπου και αν προέρχεται αυτή. Εύχοµαι η Ανάσταση του Χριστού να φέρει και την ανάσταση στη χώρα µας, στην οικονοµία
µας, η οποία είναι πάρα πολύ τραγική.
Με την ευκαιρία αυτή της µεγάλης οικονοµικής κρίσης ανεδείχθη και η συνολική, η ευρύτερη κρίση της χώρας µας, η κοινωνική κρίση, η αξιακή κρίση, η κρίση του πολιτικού συστήµατος,
του διοικητικού συστήµατος, που πρέπει να αλλάξουν σε λίγο
χρόνο.
Θα τόνιζα σ’ αυτό το σηµείο ότι τα «∆εκεµβριανά» που είχαµε
το 2008 δείχνουν τη συνολική παρακµή της χώρας µας. Η οικονοµική κατάσταση είναι τραγική. Χρωστάµε περίπου
300.000.000.000, δανειζόµαστε κάθε χρόνο 50.000.000.000,
60.000.000.000 για να πληρώσουµε τόκους προηγούµενων δανείων, για να ισοσκελίσουµε τον Προϋπολογισµό, το ισοζύγιο
είναι πάρα πολύ αρνητικό. Ζούµε στην ουσία µε δανεικά. Παράγουµε πολύ λίγα πράγµατα και εισάγουµε πάρα πολλά.
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Αυτό έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και ευθύνες υπάρχουν σε
όλους µας, είτε µικρές είτε µεγάλες. Τα τελευταία, όµως, δύο
χρόνια, κατά την άποψή µου, η οικονοµική κατάσταση της χώρας
εκτροχιάστηκε. ∆ιαλύθηκε το κράτος σε µεγάλο βαθµό. Αφέθηκε
να «κυβερνάται» στον αυτόµατο πιλότο.
Αυτή η κατάσταση, όµως, δεν πάει άλλο. ∆εν µας δανείζουν οι
δανειστές µας και κυρίως δεν µας δανείζουν ούτε καν οι κερδοσκόποι, που κερδίζουν πολλά απ’ αυτό, παρ’ ό,τι απόψε είδαµε
στα δελτία ειδήσεων ότι πήραµε 1,2 δισεκατοµµύρια και είχαµε
υπερπροσφορά 8.000.000.000 περίπου σε σχετικά, όµως, µεγάλα επιτόκια κάτω του 5%, απ’ ό,τι άκουσα.
∆εν πάει άλλο πράγµατι αυτή η κατάσταση. Η Ελλάδα, όµως,
πρέπει να ζήσει και θα ζήσει και µε την ευρωστήριξη, αχρείαστη
να είναι, αλλά καλό είναι να είναι εκεί. Είδαµε απόψε µ’ αυτό το
οµόλογο, τα 1,2 δισεκατοµµύρια, ότι µπορεί να την αποφύγουµε,
όµως πρέπει κυρίως πέρα από την ευρωστήριξη, να στηριχθούµε
στις δικές µας δυνάµεις.
Γι’ αυτό σήµερα συζητάµε το φορολογικό, αύριο θα συζητήσουµε το ασφαλιστικό, µεθαύριο το αναπτυξιακό γιατί πρέπει να
τονώσουµε το «επιχειρείν».
Επίσης, ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» έρχεται. ∆ιότι το µεγαλύτερο πρόβληµα της χώρας για µένα δεν είναι οικονοµικό είναι κυρίως πολιτικό. ∆εν µπορούµε να πάµε άλλο µε αυτό το κράτος το
συντηρητικό, το συγκεντρωτικό, το διεφθαρµένο εν πολλοίς.
Πρέπει να αλλάξει. Γι’ αυτό έρχεται σύντοµα και ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Πρέπει να γίνουν µέσα σ’ αυτούς τους δύο µήνες τόσα
πολλά ώστε να αλλάξει τελείως η χώρα. Να χτίσουµε τα θεµέλια
ενός σύγχρονου κράτους που δεν θα µας ξαναφέρει σ’ αυτό το
τέλµα στο οποίο βρισκόµαστε σήµερα και κυρίως να δώσει ελπίδα στην απελπισµένη νέα γενιά.
∆ύο λόγια για το κυρίως θέµα µας που είναι το φορολογικό.
Κατ’ αρχήν προσπαθεί να φέρει µια δικαιοσύνη. Είναι πολύ σηµαντικό σ’ αυτές τις δύσκολες στιγµές που αγόγγυστα ή και γογγύζοντας πολλοί πληρώνουν τους φόρους τους, να υπάρξει
κάποια δικαιοσύνη. ∆εν λέµε ότι µπορούµε να τα κάνουµε όλα
αµέσως αλλά πρέπει να την δροµολογήσουµε. ∆εν γίνεται να
πληρώνουν µόνο οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Πρέπει και οι
έχοντες και κατέχοντες και κυρίως οι διαφεύγοντες.
Οι µισθωτοί πληρώνουν –και είναι άδικο κατά την άποψή µουίσως και παραπάνω από το µισό των συνολικών φόρων. Αυτό
είναι άδικο. Όπως επίσης, κατά την άποψή µου, δεν είναι σωστό
ότι περίπου τα µισά έσοδα του κράτους πηγαίνουν σε µισθούς
του δηµοσίου. Ελαφρύνουµε τους φόρους µέχρι το ποσό των
40.000 ευρώ τον χρόνο και τους αυξάνουµε από εκεί και πάνω.
Επειδή δεν έχουµε δυστυχώς κράτος, όπως έλεγα πριν, δεν
έχουµε σωστούς ελεγκτικούς µηχανισµούς αναγκαζόµαστε να
φέρουµε τα τεκµήρια για να χτυπήσουµε τη µεγαλύτερη µάστιγα
την φοροδιαφυγή, την φοροκλοπή. Είναι λίγες χιλιάδες αυτοί
που έχουν πάνω από 100.000 ευρώ τον χρόνο. Έχουµε ελάχιστους εκατοµµυριούχους και έχουµε και εκατοντάδες χιλιάδες
πολυτελή αυτοκίνητα, βίλες κ.λπ. Αυτό είναι άδικο. Πρέπει να αλλάξει. Φέρνουµε τον φόρο της µεγάλης ακίνητης περιουσίας. Να
πληρώσουν αυτοί που έχουν. Καταργούµε τον ΕΤΑΚ. Φορολογείται -και πολύ σωστά- η Εκκλησία. Να πληρώσουν όλοι. Και η
Εκκλησία όπως έχει συµβάλλει τόσες φορές στην σωτηρία, θα
έλεγα, της πατρίδας µας να το κάνει και τώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Παρακαλώ πολύ, δεν
υπάρχουν περιθώρια για παρατάσεις. Σας παρακαλώ, σεβαστείτε τον χρόνο. Είναι επτά λεπτά για όλους. Κλείνετε, σας παρακαλώ.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ: Λέω ότι το µεγάλο ζητούµενο, κύριε
Υπουργέ, παρά τα βήµατα που γίνονται είναι ο ελεγκτικός µηχανισµός. Υπάρχει µια νοµενκλατούρα διακοµµατική που λυµαίνεται τις εφορίες, τα τελωνεία κ.λπ. Αυτό πρέπει να σπάσει. Και
πρέπει επιτέλους να έρθει τιµωρία και στους πολιτικούς αλλά και
στους πολίτες που παραβαίνουν τον νόµο. Πρέπει να έχουµε δικαιοσύνη. Να ανοίξει το «πόθεν έσχες» για όλους.
Και κάτι τελευταίο για τους αγρότες.

5579

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Όχι, κύριε Μανωλάκη.
Σας παρακαλώ.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ: Να τους δούµε πιο ευνοϊκά όταν πωλούν τα προϊόντα τους στον νοµό τους και τους όµορους νοµούς.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας ευχαριστώ και
εγώ. Σας παρακαλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σεβαστείτε
τον χρόνο. Στα επτά λεπτά ακριβώς σταµατάµε. Λοιπόν, κανονίστε τις οµιλίες για να µην έχουµε συνεχώς αυτή την αντιδικία.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Παρασκευάς Κουκουλόπουλος, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ του Νοµού Κοζάνης, για επτά λεπτά αυστηρώς.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κάλυψα ένα λεπτό ερχόµενος πριν εκφωνηθώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δίνη στην οποία βρίσκεται
ακόµα η πατρίδα µας και το σοκ των αναγκαστικών και επώδυνων
πρόσφατων µέτρων προκάλεσαν αµηχανία σε πολλούς. Την ίδια
στιγµή όµως έφεραν στην επιφάνεια και υπόγεια ρεύµατα της
ελληνικής κοινωνίας. Η ελληνική κοινωνία είναι ώριµη, πολύ
ώριµη, πιο ώριµη τουλάχιστον από την πολιτική της τάξη, από
όλους εµάς και αντιλαµβάνεται την αναγκαιότητα των µέτρων.
Το ίδιο όµως καθαρά απαιτεί και περιµένει δικαιοσύνη και προοπτική. Η νέα γενιά µας δηλώνει καθαρά και απερίφραστα ότι εδώ
επιθυµεί να ζήσει και να δηµιουργήσει και µας καλεί να σώσουµε
τη χώρα από την χρεοκοπία.
Όλη η κοινωνία, όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πολίτες απαιτούν πάνω απ’ όλα να ακούσουν την αλήθεια. Την αλήθεια και τις
προτάσεις µας όχι διαπιστώσεις και αποσπασµατικές τοποθετήσεις. Οποιαδήποτε συζήτηση, αυτή την περίοδο στο Εθνικό Κοινοβούλιο, παρακάµπτει και παραγνωρίζει αυτή την απαίτηση των
πολιτών, πιστεύω βαθιά ότι στερείται νοήµατος.
Στις 2 Μάρτη ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου µιλώντας στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ εκφώνησε ένα
λόγο που στο χέρι το δικό του, πρώτα απ’ όλα, και στην συνέχεια
όµως στα χέρια όλων µας, είναι να αποδειχθεί ιστορικός. ∆εν εκφώνησε απλά ένα λόγο. Αποτύπωσε µε ωµή ειλικρίνεια το πρόβληµα της χώρας. Το µοντέλο «ζούµε µε δανεικά» έλαβε τέλος.
Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει πολλαπλές συνέπειες
αν το υιοθετήσουµε ως θεµελιώδη βασική διαπίστωση των ηµερών που ζούµε. Γιατί σηµαίνει πως δεν πρέπει απλά να δούµε τα
πράγµατα κάπως διαφορετικά, αλλά θα πρέπει να αλλάξουµε ριζικά µατιά σε όλα κυριολεκτικά τα πράγµατα που αφορούν την
κοινωνική, οικονοµική και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα εν
πάση περιπτώσει του τόπου µας.
Και ξεκίνησα έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να θέσω
το εξής ζήτηµα. Όταν µιλάµε για το δηµοσιονοµικό πρόβληµα
της χώρας που προφανώς έχει κατ’ επείγουσα έναντι οποιουδήποτε άλλου να αντιµετωπιστεί η συνήθειά µας εδώ και δεκαετίες
είναι να πάµε πρώτα στις δαπάνες. Σωστό. Να πάµε πρώτα στις
δαπάνες. Ας πάµε, λοιπόν, λίγο στις δαπάνες µολονότι σήµερα
µιλάµε για έσοδα. Όταν πάµε στις δαπάνες συνηθίζουµε να νοµίζουµε ότι όταν µιλάµε για σπατάλη και οτιδήποτε άλλο, άλλα
αφορούν ένα, δύο, πέντε, δέκα, εκατό φυσικά πρόσωπα και τελειώσαµε. ∆εν είναι έτσι. Για παράδειγµα για το φάρµακο για το
οποίο εδώ και τρεις µήνες διεξάγεται µια άκρως ενδιαφέρουσα
συζήτηση σε τρεις συναρµόδιες ∆ιαρκείς Επιτροπές της Βουλής. Το Βέλγιο δαπανά 4,5 δισεκατοµµύρια για φάρµακο, δηµόσια και ιδιωτική δαπάνη, η Ισπανία 1,5 δισεκατοµµύρια και η
Ελλάδα 9,2 δισεκατοµµύρια. Πίσω από την προσπάθεια για µια
µείωση στα 5-6 δισεκατοµµύρια για το φάρµακο δεν βρίσκονται
µόνο κάποιοι εισαγωγείς, κάποιοι βιοµήχανοι, κάποιοι µεγαλέµποροι και κλινικάρχες. Υπάρχουν µερικές εκατοντάδες γιατροί,
µάλιστα και αγροτικοί, υπάρχουν εκατοντάδες φαρµακοποιοί,
υπάρχουν και χιλιάδες συµπολίτες µας που συµµετέχουν σε όλο
αυτό το καθεστώς κλεπτοκρατίας. Ή θα αποδεχθούµε µια τέτοια
πραγµατικότητα για να τα βάλλουµε όλα σε µηδενική βάση από
την αρχή –ξεκινώντας από πάνω φυσικά αλλά να πάµε µέχρι το
τέλος- διαφορετικά δεν έχουµε καµµία τύχη. Θα συµφωνήσω επίσης αφού µιλάω για δαπάνες µε την άποψη ότι προφανώς δεν
βρίσκεται η λύση. ∆εν µ’ άρεσε καθόλου αυτό που άκουσα χτες
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από τον Ντοµινίκ Στρος Καν ότι θα πρέπει να µειώσουµε και άλλο
µισθούς και τιµές. Και σε κανέναν νοµίζω δεν άρεσε. Προφανώς
άλλη περιστολή δαπανών είναι αυτή που κατά προτεραιότητα,
πρέπει να βάλλουµε µπροστά. Όµως ως εισηγητής της Πλειοψηφίας στο ΕΣΠΑ είχα την δυνατότητα να µιλήσω για µια σπατάλη για την οποία δεν δόθηκε απάντηση από την Νέα
∆ηµοκρατία, που παρέδωσε πριν έξι µήνες την διακυβέρνηση της
χώρας στο ΠΑΣΟΚ όπου για ένα πρόγραµµα, το ΕΣΠΑ που είναι
ισοδύναµο µε το 38% του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης εγκαθίσταται σε µια δοµή δαιδαλώδη αντί για τριάντα τρείς σε εκατόν
είκοσι ένα δοµές και αντί για εκατόν ενενήντα δύο υψηλά µισθοδοτούµενους υπαλλήλους µε επιδόµατα που αγγίζουν τις 50.000
τον χρόνο έχει βάλλει 3.763 ανθρώπους. Μπορούν να εξοικονοµηθούν, κύριε Υπουργέ, κατ’ ελάχιστον 100.000.000 από τον
εξορθολογισµό αυτής της δοµής. Ξέρετε καλύτερα από τον καθένα ότι αυτό θα ισοδυναµούσε µε το να απαλλάξουµε από τον
βρόγχο της µείωσης του 14ου µισθού χιλιάδες χαµηλόµισθους
µισθωτούς.
Έχει, όµως, ως συνέπεια, ως θύµα µία τέτοια ρύθµιση, ένας
τέτοιος εξορθολογισµός, κάποιους υψηλά µισθοδοτούµενους
δηµόσιους υπαλλήλους. ∆εν είναι µόνο, λοιπόν, το «µεγάλο κεφάλι» που προφανώς πρέπει να αναζητήσουµε µεγάλες ευθύνες.
Είµαστε πολλοί, πάρα πολλοί, λέω είµαστε, να µη λέµε είναι.
Από µία τέτοια αφετηρία νοµίζω πρέπει να ξεκινήσουµε για να
πάµε έτσι και στα έσοδα, τα οποία αφορούν και το συζητούµενο
φορολογικό νοµοσχέδιο. Έτσι, λοιπόν, θα πω εντελώς ενδεικτικά
κάποια πράγµατα, γιατί τα µείζονα τα έχει θέσει και ο εισηγητής
ο κ. Μακρυπίδης και ο Υπουργός στην πρωινή του παρέµβαση
και έχουν συζητηθεί αναλυτικά τη Μεγάλη Εβδοµάδα στις δύο
συναρµόδιες Επιτροπές Οικονοµικών, Παραγωγής και Εµπορίου.
Θέλω να θέσω τρία ζητήµατα. Πρώτον, ότι το τέρµα που µπαίνει στο καθεστώς των δωρεών -πρέπει να συνειδητοποιήσουµε
όλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- κατά τους µετριότερους υπολογισµούς που έχω κάνει, αφορά µία επαναφορά στα κρατικά
ταµεία, που υπερβαίνει το µισό δισεκατοµµύριο ευρώ. Και είναι
µία ιστορία στην οποία συµµετέχουν απλοί πολίτες όπως και
εµάς, δεν είναι µόνο οι µεγάλοι για τους οποίους συνηθίζουµε
να µιλάµε.
Επίσης θέλω να σηµειώσω µε έµφαση και µε ενδιαφέρον ότι
όλοι οι κλάδοι, οι δικηγόροι, οι µηχανικοί κ.λπ., που ήρθαν αµφισβητώντας την ιστορία του ΦΠΑ, των τιµολογίων κ.λπ., µε µεγάλη άνεση µας πρότειναν να αυξήσουµε, πάρα πολύ µάλιστα
διάφορους συντελεστές που αφορούν τα εισοδήµατά τους. Άρα,
λοιπόν, υπάρχει αντικείµενο να εισφέρουν περισσότερο σε όλη
αυτήν την κατάσταση. Αυτό απέδειξε η συζήτηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και τέλος, βέβαια το σηµαντικότερο από όλα και ολοκληρώνω,
κύριε Πρόεδρε
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι ότι προφανώς,
πρόκειται για µια στρατηγική υποχώρηση, η επαναφορά των
αντικειµενικών κριτηρίων. Αυτό, όµως, είναι το πειστήριο του
εγκλήµατος που λέγεται κατάρρευση κάθε έννοιας ελεγκτικού
µηχανισµού µε τη διακυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας. Και βέβαια γι’ αυτό δεν ακούσαµε τίποτα από το πρωί, ούτε στην επιτροπή ούτε βέβαια στην Ολοµέλεια. ∆εν ξέρω αν θα ακούσουµε
κάτι µέχρι αύριο.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε …
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας ευχαριστώ πολύ,
αλλά ολοκληρώστε όµως.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Η χώρα δεν κινδυνεύει από χρεοκοπία, γιατί από τα ακίνητα
µέχρι το άθροισµα επενδύσεων και καταθέσεων έχουµε πολύ
υψηλή θέση στο παγκόσµιο στερέωµα, που είναι πολύ βασικοί
δείκτες µε τους οποίους αξιολογείται πραγµατικά µία οικονοµία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας ευχαριστούµε,
µην επιµένετε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει, όµως, να είµαστε σοβαροί. Και το φορολογικό δεν είναι βήµα, είναι «άλµα» σο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

βαρότητας και γι’ αυτό και το υπερψηφίζω.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας ευχαριστούµε
πολύ.
Το λόγο έχει ο κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΛΑΟΣ.
Ορίστε, κύριε Κολοκοτρώνη, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συζητούµενο σχέδιο νόµου
καθ’ οµολογία της ίδιας της Κυβέρνησης, δεν απηχεί τις σοσιαλιστικές της απόψεις. Έτσι τουλάχιστον ακούστηκε από το Βήµα
αυτό διά χειλέων του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου.
Απορίας άξιον είναι κατά συνέπεια, ότι οι κυβερνώντες εν τούτοις το υπερασπίζονται µε ιδιαίτερη θέρµη. Ορισµένοι µάλιστα
εκ των αξιοτίµων συναδέλφων της Πλειοψηφίας δεν δίστασαν,
να µιλήσουν για επανάσταση που γίνεται στα φορολογικά πράγµατα της χώρας. Κάποιος ίσως θα έπρεπε να θυµίσει, ότι «Επανάσταση επιτυχούσα θέτει µεν ίδιον δίκαιον, αλλά αποτυχούσα
θεωρείται έγκληµα και τιµωρείται».
Αν ζούσε ο Ιονέσκο, ο ιδρυτής του θεάτρου του παραλόγου,
δεν θα είχε καµµία ανάγκη να ξαναγράψει κάτι για το «Ρινόκερο».
Θα είχε µπροστά του έναν «ταύρο», τη σηµερινή Κυβέρνηση, εν
υαλοπωλείο ο οποίος φορολογεί αδιακρίτως τους πάντες και τα
πάντα. Οι οβιδιακές µεταµορφώσεις της Κυβερνήσεως είναι κάτι
το οποίο προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Άλλοτε καταργεί τα τεκµήρια και άλλοτε τα επαναφέρει. Αυτό δεν έχει κανένα προηγούµενο.
∆ίνει την εντύπωση ότι συνέταξε το νοµοσχέδιο µε βάση ιδέες
φοιτητών αµερικανικών πανεπιστηµίων, δηλαδή ως να απευθύνεται σε κατοίκους της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον, πολύ
περισσότερο όταν επιµένει ότι από το επόµενο έτος οι Έλληνες
πολίτες να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις µέσω
διαδικτύου. ∆εν γνωρίζει άραγε ότι η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες χώρες µεταξύ των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τη χρήση του διαδικτύου;
Αναφέρεται στο νοµοσχέδιο ακόµα ότι οι συναλλαγές άνω των
1.500 ευρώ θα γίνονται µε επιταγές ή µε πιστωτικές, χρεωστικές
κάρτες και σε κάθε περίπτωση χωρίς µετρητά. Βάσει ποιας λογικής άραγε οι συναλλαγές µε µετρητά θα είναι παράνοµες;
Και θα φέρω ένα πολύ σύντοµο παράδειγµα µιας κοινότητας
που γνωρίζει πολύ καλά ο συνάδελφος κ. Πολατίδης, την Άνω
Ορεινή Σερρών, από την οποία το πρώτο υποκατάστηµα της
Εθνικής Τραπέζης απέχει σαράντα χιλιόµετρα. Θα υποβάλλουµε
κατά συνέπεια τους κατοίκους της περιοχής αυτής -και αναλογικά και άλλους κατοίκους οµοίων περιοχών, που έχουν τα ίδια
χαρακτηριστικά- στη βάσανο του να αναζητούν τράπεζα, ώστε
ειδικά σε ό,τι αφορά τις λιανικές πωλήσεις, µόνο αναστάτωση θα
επιφέρουν στην αγορά, αφού υποχρεώνεται ο ιδιώτης, ο µισθωτός, ο συνταξιούχος να εκδίδει επιταγές ή να είναι κάτοχος κάρτας, προκειµένου να πραγµατοποιήσει µία αγορά άνω των 1.500
ευρώ.
Στην επιτροπή ο κ. Πολατίδης εκφράζοντας τις απόψεις του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, είχε επιµείνει να εφαρµόσετε
το µέτρο στις 10.000 ευρώ ή έστω στις 5.000 ευρώ, ώστε να
δούµε την απόδοσή του και µετά θα µπορούσατε να προχωρήσετε και να καθιερώσετε τα 1.500 ευρώ.
Η Κυβέρνηση στερεί τη δυνατότητα επιλογής χρήσης µετρητών και επιβάλλει όλες αυτές οι συναλλαγές -άνω των 1.500
ευρώ δηλαδή- να γίνονται µόνο µέσω τραπεζών, όπως δηλαδή
στη Νέα Υόρκη. Από την άλλη ο πωλητής υποχρεώνεται να µην
δέχεται µετρητά από τον πελάτη, την ώρα που η αγορά στενάζει
από έλλειψη ρευστού, αλλά µε πωλήσεις µέσω πιστωτικών καρτών, όπως είπαµε, να επιβαρύνεται και αυτός µε την προµήθεια
των τραπεζών.
Κατά συνέπεια δυσχεραίνονται µε τον τρόπο αυτό οι συναλλαγές, τροφοδοτείται η ακρίβεια µε τη µετακύλιση των επιπλέον
εξόδων στην τελική τιµή και φαίνεται ότι το µόνο ωφεληµένο,
είναι το τραπεζικό σύστηµα.
Η φοροδιαφυγή δεν πατάσσεται µε τέτοιες µεθοδεύσεις, αντίθετα δυσχεραίνεται η ιδιωτική κατανάλωση και το λιανικό εµπό-
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ριο. Νοµίζω ότι ζητούµενο είναι και για την ίδια την Κυβέρνηση,
να µη δηµιουργούνται περισσότερα προβλήµατα από αυτά που
υπάρχουν.
Σε ό,τι αφορά την επιβολή ειδικού φόρου πολυτελείας 10%
στον κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας ακόµα και µε τη βελτίωση
που κάνατε να αφορά συναλλαγές άνω των 1.000 ευρώ, δίνεται
η χαριστική βολή σ’ έναν κλάδο που έχει πληγεί ιδιαίτερα από
την οικονοµική κρίση και τον έντονο ανταγωνισµό από άλλες
χώρες, όπως είναι η Τουρκία.
Τα µεγάλα θύµατα της φορολογικής µεταρρύθµισης είναι οι
ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Στοχοποιείται η ακίνητη περιουσία µε
την επιβολή δυσβάσταχτων τεκµηρίων προς όλους και µε την παράλληλη κατάργηση φοροαπαλλαγών. Καταργείται το αφορολόγητο για την πρώτη κατοικία, το οποίο, όµως, είναι κοινωνική
κατάκτηση που επιβάλλεται µάλιστα από συνταγµατική διάταξη.
Καθιερώνονται συντελεστές βαρύτητας µε βάση την τιµή
ζώνης και όχι την αντικειµενική αξία. Με αυτόν τον τρόπο, όµως,
δεν συνυπολογίζεται η παλαιότητα του ακινήτου -κάτι το οποίο
θα µπορούσατε να το δείτε έστω και τώρα την τελευταία στιγµήµε αποτέλεσµα να έχουν την ίδια φορολογική αντιµετώπιση τα
νεόδµητα µε τα παλαιότερα ακίνητα.
Και επειδή θέλω να είµαι εντάξει σε σχέση µε το χρόνο, επειδή
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κεφαλογιάννης το πρωί σκωπτικά ανέφερε το γνωστό σύνθηµα:
«ΛΑΟΣ-ΠΑΣΟΚ στην εξουσία», θα ήθελα να υπενθυµίσω στους
αξιοτίµους συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας ένα άλλο σύνθηµα αλλοτινών καιρών που έλεγε: «Το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία και
ο λαός στην εφορία»!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας ευχαριστούµε κι
εµείς και γιατί σεβαστήκατε τον χρόνο.
Καλούµε στο Βήµα, τώρα, την κ. Αφροδίτη Παπαθανάση, Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Φωκίδος.
Έχετε το λόγο για επτά λεπτά, κυρία συνάδελφε.
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουµε όλοι πως για να αλλάξει η κατάσταση που βιώνουµε σήµερα στην ελληνική οικονοµία και την κατάσταση που βιώνει η ελληνική κοινωνία, το µεγάλο
αδιέξοδο και την µεγάλη κρίση, απαιτείται η συνεισφορά όλων
µας. Απαιτείται κυρίως η σοβαρότητα του πολιτικού συστήµατος. Απαιτείται συνεισφορά πραγµατική και ουσιαστική.
Το θέµα εδώ είναι αν θέλουµε, αν µπορούµε και αν επιλέγουµε
είτε µεταξύ πολεµικών ιαχών διαφόρων κοµµάτων, είτε να δώσουµε λόγο, να δώσουµε κοινωνική πρόταση, να δώσουµε λόγο
υπεύθυνο, λόγο καθαρό. Τελικά, χρειάζεται πρόταση αντί για άρνηση.
Στο φορολογικό νοµοσχέδιο σαφώς µπορεί να υπάρχουν τεχνικά ζητήµατα, στα οποία µπορεί να διαφωνούµε. Είναι, όµως,
κρίµα να µη βλέπουµε ότι ο στόχος είναι σαφώς αναδιανεµητικός
και είναι σαφώς υπέρ της διαφάνειας, υπέρ της απλούστευσης,
να µην δούµε, δηλαδή, να µην µπορέσει το πολιτικό σύστηµα
στην Αίθουσα αυτή να δει ότι ο πολιτικός στόχος είναι αυτός που
πρέπει να υπηρετήσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γενικότερα αποδεκτό -και
ουσιαστικά είναι αναγκαίο- ότι οι πολίτες σήµερα απαιτούν από
εµάς να αποδείξουµε την αποφασιστικότητά µας απέναντι στη
φαυλότητα, σε λόγο και πράξη, και την αποφασιστικότητά µας
απέναντι στην ανικανότητα. Απαιτούν να φέρουµε τις τοµές εκείνες που έχει ανάγκη η ελληνική οικονοµία και κοινωνία και να
αποδείξουµε ότι σήµερα κάθε πολίτης χωριστά µπορεί πλέον να
εµπιστευθεί το κράτος, τους θεσµούς και τους µηχανισµούς του.
Το φορολογικό αποτελεί µείζον θέµα της κοινωνικής ατζέντας
, της εθνικής ατζέντας, ειδικότερα δε στις συνθήκες που σήµερα
βιώνουµε. Όσοι δεν το αντιλαµβάνονται καλλιεργούν τακτικές
«τακτικισµού», τίποτε άλλο. ∆εν µπορούµε να επικροτήσουµε και
να υπηρετήσουµε αντιλήψεις που ενθάρρυναν την αποφυγή της
φορολόγησης, αντιλήψεις που οριζόντια δεν περνούν στην κοινωνία και θέλουν το όφελος του εγώ σε βάρος του κοινωνικού
συνόλου, αντιλήψεις που τελικά έριξαν το βάρος στους έντιµους
φορολογούµενους, τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους.
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Αντιλήψεις που έφεραν το φορολογικό σύστηµα και τους δηµόσιους λειτουργούς του ενάντια στην κοινωνία.
Πρέπει, λοιπόν, όλα αυτά άρδην να αλλάξουν. Η φορολογική
πολιτική της προηγούµενης κυβέρνησης σαφώς και απέτυχε παταγωδώς, ευνοώντας αποκλειστικά τους έχοντες και κατέχοντες.
Οι εισπρακτικοί µηχανισµοί κατέρρευσαν, µε αποτέλεσµα την
ανεξέλεγκτη έξαρση της φοροδιαφυγής. Εάν δεν το πιστεύετε,
εάν δεν το αντιλαµβάνεστε, ρίξτε µια µατιά στους αριθµούς και
δείτε ποιοι τελικά ευνοήθηκαν από όλο αυτό το σύστηµα.
Η δηµόσια κριτική βοηθάει. Βοηθάει, όµως, όταν είναι τεκµηριωµένη µε πολιτικά επιχειρήµατα, µε τεχνοκρατική αντίληψη.
Σήµερα για µια ακόµη φορά εσείς δεν εκφράζετε κριτική, εκφράζετε, δυστυχώς, άρνηση στις προσπάθειες της Κυβέρνησης
να αλλάξει τα κακώς κείµενα, να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί µια κοινωνία απέναντι στο φορολογικό µηχανισµό και το
φορολογικό σύστηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι αλλαγές που κατατέθηκαν
κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της επιτροπής, αποδεικνύουν ότι µπορούµε να βλέπουµε τα πράγµατα µε τη µατιά που
πρέπει να τα δούµε. Και ότι µπορούµε σε διαδικασία διαβούλευσης να αλλάξουµε ό,τι πρέπει να αλλάξουµε.
Το φορολογικό νοµοσχέδιο επιχειρεί να καθιερώσει ένα απλό
και δίκαιο φορολογικό σύστηµα και αυτό γίνεται για παράδειγµα
µε τον λογιστικό προσδιορισµό των φορολογητέων εισοδηµάτων. ∆εν νοµίζω ότι µπορεί κανείς να πει ότι τα πράγµατα δεν
είναι έτσι. Είναι σαφώς έτσι. Συντάχθηκε µε διαβούλευση και µε
τους πολίτες και µε την κοινωνία και -όπως είπα και νωρίτερα και
στην επιτροπή- έγιναν αρκετές παρεµβάσεις και στηρίχθηκε στις
αρχές της φορολογικής δικαιοσύνης που πρέπει να εφαρµόζονται από όλους, χωρίς διακρίσεις και αδικαιολόγητες εξαιρέσεις.
Εδώ χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι η κατάργηση των φοροαπαλλαγών, η τιµαριθµοποιηµένη κλίµακα φορολογίας, η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης. Και δεν νοµίζω ότι
µπορεί κάποια παράταξη να ισχυριστεί ότι τα πράγµατα δεν είναι
έτσι.
Ειδικά πολιτικά χαρακτηριστικά είναι ότι το νέο φορολογικό
νοµοσχέδιο επιβαρύνει κυρίως τα υψηλά εισοδήµατα, τα προσωπικά εισοδήµατα πάνω από 40.000 ευρώ. Ικανοποιεί συνθήκες
αποτελεσµατικότητας. Το σύστηµα είναι αποδοτικό γιατί δεν δηµιουργεί στρεβλώσεις, δεν έχει υψηλό διοικητικό και διαχειριστικό κόστος.
Όσον αφορά στην συζήτηση που γίνεται για την αναπτυξιακή
προοπτική, αυτή έρχεται µε κάποια κίνητρα µέσα από το φορολογικό, αλλά κυρίως έρχεται µε τον αναπτυξιακό νόµο που ακολουθεί.
Θα ήθελα να µείνω σε δύο συγκεκριµένα σηµεία. Το πρώτο
αφορά το θέµα της κατοικίας και της φορολόγησης των ακινήτων. Η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας επέβαλε το Ενιαίο
Τέλος Ακινήτων για κάθε ακίνητη περιουσία. Εκατοµµύρια, λοιπόν, µικροϊδιοκτήτες κλήθηκαν να πληρώσουν την φοροελάφρυνση των εχόντων µεγάλων περιουσιών. Με το υπό συζήτηση
νοµοσχέδιο καταργείται το ΕΤΑΚ και αποκαθίσταται η φορολογική δικαιοσύνη, αφού πλέον πληρώνουν περισσότερο φόρο οι
ακίνητες περιουσίες µε αντικειµενική αξία µεγαλύτερη των
600.000 ευρώ.
Στο ίδιο κλίµα κοινωνικής δικαιοσύνης έρχονται να προστεθούν ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου για την αύξηση της αντικειµενικής δαπάνης για αυτοκίνητα µεγάλου κυβισµού και την όλη
διαδικασία που γίνεται µε την επιβολή των τεκµηρίων, που
σαφώς όπως και ο προηγούµενος οµιλητής, ο κ. Κουκουλόπουλος, είπε ότι «τα τεκµήρια είναι η απόδειξη της αποτυχίας του
συστήµατος». Τα τεκµήρια, όµως, αφού αποδεικνύουν µεν την
αποτυχία του ως τώρα συστήµατος, καλό είναι να γίνουν όσο το
δυνατόν περισσότερο δίκαια και ουσιαστικά, για την πάταξη της
φοροδιαφυγής.
Ιδιαίτερα σηµαντική ρύθµιση έρχεται µε τη φορολογία των µερισµάτων. Το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο δίνει κίνητρα στις επιχειρήσεις να µη διανέµουν κέρδη, αλλά αντίθετα να τα
επανεπενδύουν, διατηρώντας τις θέσεις εργασίας, αλλά και διευρύνοντας τους επιχειρηµατικούς ορίζοντές τους. Ο συντελεστής για τα αδιανέµητα κέρδη µειώνεται από το 25% στο 20%,
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ενώ αυξάνεται ο φορολογικός συντελεστής των διανεµόµενων
κερδών µε αυτά που φορολογούνται στην κλίµακα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα επί των άρθρων σηµεία, θα
πούµε πολλά πράγµατα και για την δικαιότερη φορολόγηση της
Εκκλησίας και για τα φορολογικά κίνητρα που δίνει αυτό το σχέδιο νόµου.
Η χώρα αυτή τη στιγµή έχει αρχίσει να µπαίνει σε µια τροχιά
ανάκαµψης. Βλέπουµε φως στο τούνελ. Στη διαδικασία αυτή,
εµείς οφείλουµε να ψηφίσουµε το φορολογικό αυτό νοµοσχέδιο
και να καλέσουµε το πολιτικό σύστηµα και τους Βουλευτές της
Αιθούσης αυτής να καταθέσουν προτάσεις για το σύστηµα αυτό
και όχι να είναι σε µία στείρα άρνηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Εµείς σας ευχαριστούµε θερµά.
Το λόγο τώρα έχει η Βουλευτής του ΛΑΟΣ Ευβοίας, η κυρία
Παπανδρέου-Παπαδάκη, για επτά λεπτά.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα η Κυβέρνηση
φέρνει να ψηφίσει ένα νοµοσχέδιο, το οποίο κατά τα λεγόµενα
και τις προβλέψεις της θα βάλει σε µία τάξη τα οικονοµικά της
χώρας και όπως είχε δηλώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αναφερόµενος παλιότερα στο θέµα φορολόγησης της Εκκλησίας “η
πολιτική µας” –είπε ο Πρωθυπουργός- “θα είναι µία πολιτική που
θα επιβάλλει κανόνες χωρίς εξαιρέσεις”.
Τις εξαιρέσεις, όµως, κύριε Υπουργέ, τις επιβάλει πολλές
φορές η ίδια η ζωή. Εµείς, ως Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός,
σας έχουµε υποδείξει πολλές φορές, δια στόµατος του Προέδρου µας, του Γιώργου Καρατζαφέρη, πολλούς τρόπους εξοικονόµησης χρηµάτων άµεσα και κυρίως δίκαια, χωρίς να
χρειάζεται να πληγούν ευθέως τα ελληνικά νοικοκυριά.
Συγκεκριµένα, σας είπαµε να µη µειωθεί ο δέκατος τρίτος και
δέκατος τέταρτος µισθός στους υπαλλήλους, αλλά πρώτα να
αξιοποιηθεί η περιουσία του δηµοσίου και τα κληροδοτήµατα
που παραµένουν ανενεργά και είναι έρµαιο στις ορέξεις των διαφόρων κερδοσκόπων.
Οι άδειες των καζίνο δεν έχουν ανανεωθεί ακόµη, ενώ θα
έπρεπε. Γιατί; Η πάταξη του ηλεκτρονικού τζόγου µέσω των πρακτορείων του ΟΠΑΠ πρέπει να ελεγχθεί και πρέπει να σταµατήσει.
Πρέπει να γίνει παράταση κατά πέντε χρόνια των συµβάσεων
των εργοληπτών του δηµοσίου µε ανταπόδοση την κατασκευή
µεγάλων έργων µε αυτοχρηµατοδότηση. Και βέβαια, καταδικάσαµε και ήµασταν κάθετα αντίθετοι στην αύξηση του ΦΠΑ.
Οι προτάσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού αποσκοπούσαν µόνο στη στήριξη της δοκιµαζόµενης ελληνικής οικονοµίας και του ελληνικού λαού και
κατηγορηµατικά λέµε όχι στη στήριξη του ΠΑΣΟΚ. Απόδειξη
αυτού είναι και το γεγονός ότι ο ΛΑΟΣ δεν ψήφισε κανένα άρθρο
του νόµου περί επιβολής εκτάκτων µέτρων που δεν συµφωνούσαν µε τις προτάσεις και τις θέσεις που είχαµε υποβάλλει στην
Κυβέρνηση.
Όσον αφορά τώρα τη φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Εκεί ειλικρινά νιώθουµε πλήρως δικαιωµένοι γιατί µετά
την επίσκεψη του Προέδρου µας, του Γιώργου Καρατζαφέρη στο
Μέγαρο Μαξίµου, ο Πρωθυπουργός επιτέλους κατάλαβε ότι δεν
µπορεί να αποφασίζουν και να διατάζουν και να προχωρούν έτσι
σε µια φορολογική πολιτική χωρίς προηγουµένως να έχει προηγηθεί διάλογος. ∆εν θα τιµούσε κανέναν στην πολύπαθη χώρα
µας να έχουµε ένα νέο 1987.
Η Εκκλησία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και θα απευθυνθώ
και προς µία πλευρά του Κοινοβουλίου η οποία µάχεται την Εκκλησία, µισεί την Εκκλησία, δικό της θέµα βέβαια, αλλά δεν µπορεί να αρνηθεί ότι η Εκκλησία δεν συµµετέχει και δεν συµµετείχε
και δεν έχει προσφέρει πολλά στην κοινωνία. ∆εν µπορεί κανείς
να µη δεχτεί ότι η Εκκλησία, η Ελληνική Εκκλησία, η Ορθόδοξη
Εκκλησία έχει ένα τεράστιο φιλανθρωπικό έργο και έρχεται να
συµπληρώσει αυτό που δυστυχώς δεν µπορεί να προσφέρει το
κράτος. Πρέπει να δεχτούµε ότι και η Εκκλησία, όπως τουλάχιστον έχει η ίδια δεχθεί, δέχεται τη φορολόγησή της, αλλά θα
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πρέπει να είναι µια φορολογία δίκαιη και δεν θα πρέπει να είναι
τιµωρός συγκεκριµένα για την Εκκλησία και όχι για άλλα δόγµατα, τα οποία απ’ ό,τι βλέπουµε εξαιρούνται.
Εδώ, θα ήθελα να καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής µία έκθεση, που και για τους πλέον κακόπιστους, δείχνει τα έξοδα της
φιλανθρωπικής διακονίας του έτους 2008 από διάφορες Μητροπόλεις της χώρας µας.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα έκθεση,
η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα έλθουµε τώρα γρήγορα και στο θέµα της φορολόγησης
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, των ΑΜΕΑ. Τα άτοµα αυτά αποτελούν το 10% του πληθυσµού της χώρας µας. Οι νέες ρυθµίσεις, κύριε Υπουργέ, θα οδηγήσουν χιλιάδες αναπήρους σε
απόγνωση, διότι περικόπτουν φοροαπαλλαγές οι οποίες δεν
τους κάνουν πλούσιους, αλλά απλώς αντισταθµίζουν το υψηλότατο κόστος διαβίωσης που συνεπάγεται η αναπηρία και κατά
κύριο λόγο αφορούν τις πλέον βαριές και µόνιµες κατηγορίες
αναπηρίας.
Φορολογείται ακόµη και το αναπηρικό αυτοκίνητο. Ναι φορολογείται και αυτό ως φόρος πολυτελείας, δεχτείτε το. Πώς είναι
δυνατόν να φοροδιαφεύγουν αλήθεια κάθε χρόνο µεγαλοεπαγγελµατίες του Κολωνακίου και όχι µόνο µεγαλογιατροί και να µη
γίνεται επιτέλους κάτι σ’ αυτή τη χώρα για δίκαιη και χωρίς πιέσεις φορολόγηση των ατόµων µε αναπηρία;
Όταν όλη η Ελλάδα είναι απροσπέλαστη για τους ανθρώπους
αυτούς και όταν για τους ανθρώπους µε αναπηρία δεν λειτουργεί καµµία κοινωφελής κοινόχρηστη δηµόσια ή άλλη υποδοµή,
τότε για ποιο λόγο να επιβαρύνονται µε φορολογία οι άνθρωποι
που ζουν κάτω από συνθήκες αναπηρίας, αφού τα ποσά που θα
προκύψουν από τη δική τους τη φορολόγηση δεν πρόκειται να
επενδυθούν ποτέ για δηµιουργία προσπελάσιµων υποδοµών για
τους ίδιους; Τίποτε δεν πρόκειται να αλλάξει, γι’ αυτό λοιπόν το
δικαίωµα για άρνηση σε µια άδικη φορολογία είναι προφανές.
Ορθά, οι µισθωτοί µε αναπηρίες απαλλάσσονται από τη φορολογία. Γιατί όµως δεν συµβαίνει το ίδιο για τους αυτοαπασχολούµενους και για τους ελεύθερους επαγγελµατίες; Το ίδιο,
όπως φορολογούνται τα άτοµα µε αναπηρία φορολογούνται και
ο µη κερδοσκοπικός τοµέας, οι µη κερδοσκοπικές εταιρείες που
διευθύνονται από ανθρώπους µε αναπηρίες, που παρέχουν υπηρεσίες για την υποστήριξη των ανθρώπων µε αναπηρίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Λυπούµαι κυρία Παπανδρέου, λήξη του χρόνου. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Τελειώνοντας, θα
ήθελα να πω ότι πρέπει κάτι ανάλογο να ισχύσει κύριε Υπουργέ,
για τις τρίτεκνες οικογένειες αλλά και για τις µητέρες που είναι
είτε άγαµες είτε µεγαλώνουν µόνες τους παιδιά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας παρακαλώ, κ. Παπανδρέου, λήξη του χρόνου.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Και εκεί πρέπει να
σκύψει η πολιτεία και να εφαρµόσει ένα δίκαιο φορολογικό σύστηµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας ευχαριστούµε,
κ. Παπανδρέου.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: ∆εν µπορούµε να µιλούµε για υπογεννητικότητα και δηµογραφικό πρόβληµα…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κυρία Παπανδρέου,
σας παρακαλώ θερµά σεβαστείτε το χρόνο, σεβαστείτε τους άλλους συναδέλφους.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: … στην Ελλάδα όταν
το κράτος δεν δίνει φορολογικά κίνητρα στην ελληνική οικογένεια.
(Θόρυβος, διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: ∆είξτε λίγη ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Μη διαµαρτύρεστε,
κύριοι συνάδελφοι.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Για όλα αυτά λοιπόν,
κύριε Υπουργέ, καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιό σας.
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Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, δώσατε σε όλους ένα λεπτό
παράταση χρόνου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Όχι, δεν έδωσα κ.
Παπανδρέου, σας παρακαλώ πολύ.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Μα έτσι κάνατε. ∆ώσατε παράταση χρόνου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ο καθένας παίρνει
χρόνο, µε το δίκιο του Βήµατος, υποθέτω. ∆εν έδωσα σε κανέναν
παράταση. Σας παρακαλώ θερµά σε επτά λεπτά να γίνεται λήξη
του χρόνου. Αυτό πρέπει να το σεβαστείτε όλοι!
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Βλέπετε ότι και εδώ
ακόµα έχουµε κοινωνικές διακρίσεις. Μόνο σε εµάς το κάνετε
αυτό. Με τον κ. Λαφαζάνη δεν έγινε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Παρακαλώ, δεν είναι
ευχάριστο το Προεδρείο να παίζει αυτό το ρόλο, σας παρακαλώ
σεβαστείτε το χρόνο.
(Θόρυβος, διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: ∆εν ισχύει όµως αυτό
για όλους.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Όχι, αυτό ισχύει για
όλους. Σας παρακαλώ µη διαµαρτύρεστε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό, δεν ισχύει για όλους, δείξτε
λίγη ανοχή κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): ∆εν είναι δικό µου
θέµα να δείξω ανοχή, γιατί είναι πολλοί οι οµιλητές είναι εκατόν
τριάντα πέντε και δεν θα προλάβουµε.
Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Μπούρας Βουλευτής Αττικής της
Νέας ∆ηµοκρατίας.
Ορίστε κύριε Μπούρα, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς, όπως δήλωσε και ο εισηγητής µας και οι συνάδελφοι που προηγήθηκαν επί της αρχής
στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, το καταψηφίζουµε µε την παρατήρηση κύριε Υπουργέ, ότι άρθρο προς άρθρο θα κάνουµε την
κριτική µας και θα διατυπώσουµε και τις προτάσεις µας, όπως
πράγµατι προείπε και ο εισηγητής µας.
Και πρέπει εδώ να θυµηθούµε, ότι εσείς όταν ήσασταν στη
θέση της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα στην έναρξη της κρίσης και τα ενθυµούµαι ως Πρόεδρος τότε της Επιτροπής Οικονοµικών- είπατε «όχι» σε όλα. Ακόµα, θυµάµαι και τα δικά σας λόγια:
«Όχι στην εγγύηση των καταθέσεων» το πρώτο µέτρο που κράτησε ζωντανή την οικονοµία, «όχι στα 28.000.000.000» τα οποία
δαιµονοποιήσατε και σήµερα βέβαια τα χρησιµοποιείτε.
Θεωρούµε όµως -για να έλθω στο νοµοσχέδιο- ότι το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου δεν έχει καµµία αναπτυξιακή διάσταση και
είναι καθαρά φοροεισπρακτικό, που θα κάνει πολύ µεγάλη και
µόνιµη ζηµιά στην οικονοµία χωρίς να έχει αντίστοιχο όφελος
στη µείωση των ελλειµµάτων, στραγγαλίζοντας ακόµη περισσότερο την οικονοµία.
∆ε συλλαµβάνει τη φοροδιαφυγή, ενώ διώχνει κεφάλαια από
τη χώρα. Στρέφεται κατά της επιχειρηµατικότητας και ιδιαίτερα
της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας. ∆εν λειτουργεί υπέρ των
πιο αδύναµων στρωµάτων, ενώ συνθλίβει τη µεσαία τάξη και τα
µεσαία εισοδήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από έξι µήνες καθυστέρηση αναποφασιστικότητα και αναβλητικότητα, η οποία προκάλεσε ακόµα και πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως τον αξιότιµο
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ τον κ. Παπουτσή, τον
πρώην Πρόεδρο της Βουλής τον κ. Κακλαµάνη και άλλους συναδέλφους, η Κυβέρνηση έφερε αυτό το σχέδιο νόµου που είναι
πολύ κατώτερο των περιστάσεων για την αντιµετώπιση της κρίσης.
Η παντελής έλλειψη αναπτυξιακής διάστασης σε συνδυασµό
µε το πρόβληµα ρευστότητας και τη µείωση αγοραστικής δύναµης, ιδιαίτερα από τα µικροµεσαία νοικοκυριά θα οδηγήσουν την
οικονοµία σε βαθύτερη ύφεση και ραγδαία αύξηση της ανεργίας.
Οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές θα δηµιουργήσουν πολύ
µεγάλο πρόβληµα σε πολίτες και µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Ουσιαστικά, κύριε Υπουργέ, καταργείτε ακόµη και το αφορολόγητο
των 12.000 ευρώ.
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Τα τεκµήρια διαβίωσης είναι για τη µεσαία οικογένεια, τεκµήρια «ασφυξίας». Η φορολογική επιδροµή σε βάρος της ιδιοκτησίας, ιδιαίτερα της µικροµεσαίας σε συνδυασµό µε την
επαναφορά -να το τονίσουµε- των φόρων µεταβίβασης γονικών
παροχών, δωρεών, κληρονοµιών αναµενόµενη αύξηση των αντικειµενικών αξιών επιβολή τεκµηρίων ακόµη και στην ιδιοκατοίκηση χωρίς κατώτερο όριο, οδηγεί σε σίγουρη µείωση της
κατασκευαστικής δραστηριότητας, σε σίγουρο χτύπηµα ενός
από τους βασικούς πυλώνες της οικονοµίας που είναι ο κατασκευαστικός κλάδος.
Η κατάργηση της απαλλαγής της πρώτης κατοικίας από το
«πόθεν έσχες» καταργεί κάθε έννοια κοινωνικής ευαισθησίας, ιδιαίτερα σε νέα ζευγάρια που θέλουν να ξεκινήσουν τη ζωή τους.
Κύριε Υπουργέ, µε το σχέδιο νόµου επιχειρείται µια πρωτοφανής φορολογική επιδροµή κατά των πολυτέκνων, τη στιγµή
που το 2010 έχει οριστεί ως Ευρωπαϊκό Έτος Κατά της Φτώχειας, µε ρητή αναφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πολύτεκνη οικογένεια. ∆εν υπάρχει κανένα αφορολόγητο για όσους
έχουν παιδιά. Τιµωρούνται όσοι έχουν παιδιά. Για πρώτη φορά,
λοιπόν, τιµωρείται η πολυµελής οικογένεια που προσφέρει στο
δηµογραφικό πρόβληµα που είναι κρίσιµο για τη χώρα µας, παρά
τις αντίθετες διαβεβαιώσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού για τις
πολύτεκνες οικογένειες και προεκλογικά και µετεκλογικά.
Απογοήτευση, κύριε Υπουργέ και κύριοι της Πλειοψηφίας, επίσης νιώθουν –αναφέρθηκε από πολλούς συναδέλφους απ’ όλες
τις πτέρυγες- από πολλές ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου οι συµπολίτες µας που είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Τα άτοµα µε
αναπηρία, αντί εφαρµογής της συνταγµατικής επιταγής για παροχή ιδιαίτερης µέριµνας και προστασίας της ποιότητας ζωής,
καθώς και της ισότιµης ένταξης στα κοινωνικά δρώµενα της
χώρας, οδηγούνται µε µαθηµατική ακρίβεια στην περιθωριοποίησή τους και στην αδυναµία σε πολλές περιπτώσεις διαβίωσής
τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι στο συζητούµενο νοµοσχέδιο υπάρχουν και θετικές ρυθµίσεις, όπως η ενιαία φορολογική κλίµακα, οι ρυθµίσεις για τη φορολόγηση των
offshore εταιρειών, µέτρα για τον επαναπατρισµό των κεφαλαίων, δηµιουργία περιουσιολογίου, ηλεκτρονική τιµολόγηση
κ.λπ..
Παρ’ όλα αυτά το νοµοσχέδιο που σήµερα συζητάµε είναι κατώτερο των περιστάσεων. Και ενώ υπήρχε η δυνατότητα η Κυβέρνηση να προχωρήσει σε µια γενναία, ριζοσπαστική
φορολογική µεταρρύθµιση, απλή, κατανοητή, διαφανή, δίκαιη,
αποδοτική, έχουµε µπροστά µας ένα νοµοσχέδιο µε προσανατολισµό τη φοροεπιδροµή, χωρίς κανένα αναπτυξιακό προσανατολισµό.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που σαφώς δεν είναι µεταρρυθµιστικό,
που δεν αναµένεται να ρυθµίσει σηµαντικά στα προβλήµατα της
ελληνικής οικονοµίας. Το αντίθετο µάλιστα, όπως είπα στην
αρχή. Γι’ αυτό η Νέα ∆ηµοκρατία καταψηφίζει επί της αρχής το
σχέδιο νόµου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Μπούρα.
Το λόγο τώρα έχει για επτά λεπτά ο κ. Μιχαήλ Τζελέπης, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Σερρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας από το πρωί τους οµιλητές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, πραγµατικά απορώ αν αυτά που λένε εδώ ξέρουν ότι τα
ακούει ο ελληνικός λαός. Γιατί αλλιώς, µάλλον νοµίζουν ότι ο ελληνικός λαός ξέχασε.
Εγώ θα τους θυµίσω ότι το 2007 κατεβήκαµε σε εκλογές µε
κύριο αίτηµα τότε της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας ότι η
οικονοµία είχε θωρακιστεί, ότι πάµε για έναν Προϋπολογισµό
αναπτυξιακό, ότι η χώρα µπαίνει σε άλλη τροχιά ανάπτυξης.
Και τι είδαµε; Σε ενάµιση χρόνο είδαµε µία κυβέρνηση να φεύγει άρον-άρον, να εγκαταλείπει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το
τίµηµα από τον ελληνικό λαό ήταν να την καταδικάσει µε µεγάλη
διαφορά στην Αντιπολίτευση. Κατώτερη των περιστάσεων απεδείχθη ότι ήταν η πολιτική της διακυβέρνησης της Αξιωµατικής
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Αντιπολίτευσης για έξι χρόνια.
Σε σχέση µε το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο έχω να πω ότι ο τρόπος µε τον οποίο συντάσσεται και αναπτύσσεται ο φορολογικός
σχεδιασµός ενός κράτους στην ουσία καταδεικνύει την πολιτική
βούληση της Κυβέρνησης περί ισότητας, αναλογικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Συγχρόνως, όµως, θα πρέπει να διευρυνθεί
η φορολογική βάση, συνεισφέροντας όλοι, ανάλογα µε τις δυνατότητές τους, ώστε αυτά τα χαρακτηριστικά να µη λειτουργούν ως τροχοπέδη στον αναπτυξιακό προσανατολισµό του
φορολογικού συστήµατος, γιατί τότε αυτό θα επιφέρει δυσµενείς επιπτώσεις στο δηµοσιονοµικό και εξισορροπητικό χαρακτήρα, που επιβάλλεται να εµπεριέχει.
Αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η πεµπτουσία του
παρόντος νοµοσχεδίου. Αφ’ενός η δικαιότερη κατανοµή φορολογικών βαρών και αφ’ετέρου η λειτουργία µιας ικανής φορολογικής διοίκησης για τη θωράκιση του φορολογικού θεσµού και
θέσπιση αυστηρών κανόνων πάταξης της φοροδιαφυγής.
Μιας και ο λόγος είναι για µέτρα πάταξης της φοροδιαφυγής,
προσθέτω πως ο βασικός λόγος ύπαρξης αυτού του φαινοµένου
είναι η πεποίθηση του Έλληνα φορολογούµενου πως το φορολογικό σύστηµα είναι άδικο και αναποτελεσµατικό. ∆εν εµπιστεύεται το κράτος, δεν εµπιστεύεται το σύστηµα, δεν
εµπιστεύεται τους φοροεισπρακτικούς µηχανισµούς. Αντίθετα,
πιστεύει πως είναι ένα πρόσθετο έσοδο απ’ αυτά που κάποιος
του οφείλει.
Χρειάζεται να αλλάξουν ριζικά αυτές οι αντιλήψεις και αυτό θα
κτιστεί µόνο σε περιβάλλον αµοιβαίας εµπιστοσύνης κράτους και
πολίτη. Όλοι επιθυµούν κοινωνικά αγαθά υψηλού επιπέδου,
ασφαλείς δρόµους, προστασία της προσωπικής τους περιουσίας, σύγχρονα σχολεία, καθαρό περιβάλλον, υγεία. Όµως, δεν
γίνεται να πληρώνουν γι’ αυτά µόνο αυτοί που εκ των πραγµάτων
έχουν δηλωµένο εισόδηµα.
∆ίκαιο φορολογικό σύστηµα σηµαίνει πως ο καθένας θα συνεισφέρει µε το αναλογούν βάσει των πραγµατικών του εισοδηµάτων και όχι των φανταστικών. Όταν, όµως, όλοι δουν πως τα
χρήµατά τους πιάνουν τόπο και δεν σπαταλιούνται άσκοπα, τότε
θα εµπιστευθούν το κράτος εκ του αποτελέσµατος και όχι µόνο
εκ των καλών προθέσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις Προγραµµατικές ∆ηλώσεις
η Κυβέρνηση περιελάµβανε και τη φορολογική µεταρρύθµιση,
έχοντας πάντα ως στόχο τη δίκαιη αναδιανοµή των φορολογικών
βαρών, µε αποτελεσµατικούς φοροεισπρακτικούς µηχανισµούς,
αύξηση των εσόδων του κράτους και ανάλογη µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος.
Μπαίνουν γερές βάσεις, για να πάψει να είναι το φορολογικό
σύστηµα εχθρός του πολίτη και του κράτους και για µια ακόµη
φορά γίνεται µια τεράστια τοµή, ώστε να γίνει το φορολογικό
σύµµαχος της κοινωνικής δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της χρηστής διαχείρισης, του δηµοσίου χρήµατος και της ανάπτυξης.
Έχουµε την κοινωνική ευαισθησία και το πολιτικό θάρρος να
προχωρήσουµε σε µεταρρυθµίσεις, εξοµαλύνοντας αδικίες που
επί σειρά ετών σέρνονταν στον τόπο µας. ∆ηµιουργήθηκαν προνόµια σε λίγους και συντεχνίες που κατοχυρώθηκαν είτε µε νόµους είτε µε πληµµελή εφαρµογή των νόµων. Ονοµάστηκε
«δικαιοσύνη» η σκανδαλώδης εύνοια. Η φοροδιαφυγή ονοµάστηκε «µαγκιά». Οι εξαιρέσεις από τον κανόνα έγιναν ο κανόνας
και οι νοµοταγείς πολίτες ονοµάστηκαν «κορόιδα»!
Γνωρίζουµε πως δεν υπάρχουν µαγικές συνταγές. Γι’ αυτό
εκτός του παρόντος νοµοσχεδίου για αύξηση των εξόδων µε την
ανάλογη κοινωνική ευαισθησία, η Κυβέρνηση προχωρά σε µέτρα
µείωσης της κρατικής σπατάλης, ελέγχοντας αυστηρά τους δηµοσιονοµικούς δείκτες και αποδεικνύοντας σε όλους πως, όταν
θέλεις, το µπορείς.
Όπως τόνισε επανειληµµένως ο Πρωθυπουργός µας, µπορούµε µόνοι µας να βγούµε από αυτήν την πρωτόγνωρη δυσµενή
θέση που βρέθηκε η χώρα µας µε υπαιτιότητα της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, αρκεί να γίνει συνείδηση όλων πως µε συνέπεια
και αίσθηµα ευθύνης θα πρέπει να ενισχύσουµε προσπάθειες
που έχουν τη σωστή κατεύθυνση.
Οι λαθεµένες πολιτικές και η αναβλητικότητα στην επίλυση
χρονιζόντων προβληµάτων οδήγησαν τη χώρα στο στόχαστρο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

των κερδοσκόπων, µε κίνδυνο να εξανεµιστούν οι θυσίες του ελληνικού λαού.
∆εν γίνεται να συνεχίσει η ατµοµηχανή των φορολογικών
βαρών να είναι οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι. ∆εν γίνεται η
χώρα µας να έχει το χαµηλότερο ποσοστό φορολογικών εσόδων
ως προς το ΑΕΠ µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
∆εν γίνεται τον προκλητικό πλούτο -ακίνητες περιουσίες, µεγαλοµετόχους- να τον βλέπουν όλοι, αλλά να µην τον εντοπίζει το
σύστηµα και οι ελεγκτικοί µηχανισµοί, όπως είναι µέχρι σήµερα.
∆εν γίνεται να µη δικαιολογεί ο κάθε Έλληνας µε τα εισοδήµατα
που δηλώνει τα περιουσιακά του στοιχεία και τον τρόπο µε τον
οποίο ζει.
Γι’ αυτούς τους λόγους στο υπό ψήφιση νοµοσχέδιο προβλέπονται µια σειρά από µέτρα. Μείωση του φορολογικού βάρους
στα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα, µέχρι 40.000 ευρώ. Αύξηση
φόρου στα υψηλά εισοδήµατα και στους µεγαλοµετόχους, µε
συντελεστή 45%.
Στο υπό ψήφιση νοµοσχέδιο υπάρχουν, επίσης, µέτρα για τον
εντοπισµό του φανερού σε όλους, εκτός από το φορολογικό σύστηµα, πλούτου, για τον εντοπισµό φορολογητέας ύλης και εισοδηµάτων µέσω του καθολικού «πόθεν έσχες» και της
εφαρµογής τεκµηρίων διαβίωσης, για τη φορολόγηση των ακινήτων που ανήκουν σε offshore εταιρείες, για την ανίχνευση εισοδηµάτων και περιουσιών που κρύβονται πίσω απ’ αυτές και όχι
οι Υπουργοί να δίνουν µαθήµατα πώς να φοροδιαφεύγουν µέσω
των offshore.
Με το νοµοσχέδιο προβλέπεται σταδιακή µείωση των συντελεστών φορολόγησης για τα κέρδη που παραµένουν στην επιχείρηση και αυτά είναι φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις και
διατήρηση θέσεων εργασίας.
Επιπλέον, µε το νοµοσχέδιο εισάγονται φοροαπαλλαγές για
τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις µε πλήρωση του
κύκλου εργασίας, λόγω της ύφεσης, ενίσχυση της νεανικής επιχειρηµατικότητας, θεσπίζεται τριετές αφορολόγητο όριο, ύψους
30.000 ευρώ. Θεσπίζονται κίνητρα µε στόχο την περιβαλλοντική
προστασία…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Λήξη του χρόνου,
κύριε Βουλευτή. Σας παρακαλώ κλείστε εδώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): ∆εν υπάρχει περιθώριο. Κλείστε αµέσως.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο και τα
µέτρα εξορθολογισµού, διόρθωσης και ενίσχυσης της κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και του αναδιανεµητικού χαρακτήρα που
εµπεριέχει, ως κυβερνητική κατεύθυνση, είναι µια ακόµη απόδειξη της αποφασιστικότητας της Κυβέρνησης να προχωρήσει
σε µεγάλες τοµές και αλλαγές για τον πολίτη και για τη χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας ευχαριστούµε
πολύ.
Το λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Ζωΐδης, Βουλευτής ∆ωδεκανήσου
του ΠΑΣΟΚ, για επτά λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΪ∆ΗΣ: Οι τελευταίες εξελίξεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο δείχνουν ότι η Κυβέρνηση έχει δροµολογήσει την επιτυχία, στο ένα
από τα δύο µεγάλα προβλήµατα της χώρας µας, στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης της χώρας στο ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο.
Αποµένει το δεύτερο µεγάλο στοίχηµα. Να δροµολογήσουµε
την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης του πολίτη απέναντι στο
πολιτικό µας σύστηµα. Και γι’ αυτό χρειάζεται αποφασιστικότητα
και αυτήν ακριβώς την αποφασιστικότητα δείχνει η Κυβέρνηση
µε την προσπάθειά της να προχωρήσει σε µεγάλες τοµές και αλλαγές.
Το σχέδιο νόµου που σήµερα συζητούµε, το οποίο τόσο κατακρίθηκε, κυρίως από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, για µας
αποτελεί µια επανάσταση στο φορολογικό σύστηµα, αποτελεί
µια συγκροτηµένη προσπάθεια ελέγχου της «µαύρης» οικονοµίας και της σύλληψης της φορολογητέας ύλης. Τίθενται γερές
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βάσεις, που θα εξασφαλίσουν τη χρηστή διοίκηση του δηµοσίου
χρήµατος, τη διαφάνεια, την κοινωνική δικαιοσύνη.
Το σχέδιο νόµου που σήµερα συζητούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει στόχους, συγκεκριµένους στόχους, όπως είναι η
αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης µέσα από ένα δίκαιο σύστηµα αναδιανοµής των εισοδηµάτων και ανακατανοµής
των φορολογικών βαρών, τη δηµιουργία ενός πλαισίου που υποβοηθά στην αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής, τον έλεγχο και τη
διαφάνεια στις οικονοµικές συναλλαγές και την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων, µε τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και
τη δικαιότερη φορολόγηση του πλούτου.
∆ιέπεται από αρχές και κανόνες, όπως είναι η ισότιµη µεταχείριση των φορολογουµένων, η κατάργηση των απαλλαγών και
εξαιρέσεων από τη φορολόγηση και τα συστήµατα φορολόγησης, η ισότιµη µεταχείριση των εισοδηµάτων, ανεξαρτήτως
πηγής. Όποιες συναλλαγές, εξαιρέσεις και εκπτώσεις παραµένουν, υπακούουν σε αυστηρά κοινωνικά και αναπτυξιακά κριτήρια και σε διεθνείς κανόνες.
Επίσης, υπάρχουν κανόνες, όπως οι φορολογικές εκπτώσεις
στην συντριπτική τους πλειονότητα που γίνονται στο φόρο, ώστε
να είναι σύµφωνες µε την αρχή της συνεισφοράς, µε βάση τη φοροδοτική ικανότητα, υπάρχει έλεγχος της φορολογητέας ύλης.
Όµως, οι φορολογούµενοι αντιµετωπίζονται µε το τεκµήριο της
ειλικρίνειας και διατηρούν πάντα το δικαίωµα της απόδειξης. Οι
παραβάσεις, η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή αντιµετωπίζονται αυστηρά µέσα από ένα πλέγµα µέτρων, συστηµάτων ελέγχου και ποινών, µε ελαχιστοποίηση της εξάρτησης από τις
υποκειµενικές κρίσεις των φορολογικών αρχών και µε επιτάχυνση των διαδικασιών.
Επίσης, αξιοποιείται η τεχνολογία για την υποβοήθηση του
έργου των ελεγκτών και των φορολογικών αρχών.
Το σχέδιο νόµου, λοιπόν, το οποίο συζητούµε σήµερα, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά τη φορολογία εισοδήµατος,
εισάγει νέα φορολογική κλίµακα, όπως είχε υποσχεθεί το ΠΑΣΟΚ
στον ελληνικό λαό προ των εκλογών, τιµαριθµοποιηµένη, χωρίς
διακρίσεις ως προς την πηγή προέλευσης των εισοδηµάτων,
κοινή για µισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελµατίες µε περισσότερα κλιµάκια, για πιο δίκαιη κατανοµή των φορολογικών βαρών και µε πρόβλεψη για ανά διετή
αναπροσαρµογή των κλιµακίων, βάσει του τιµαρίθµου. Απλά επισηµαίνω ότι για εισοδήµατα πάνω από 40.000 ευρώ ετησίως,
υπάρχει σαφής ελάφρυνση.
Επίσης, γίνεται προσπάθεια να εδραιωθεί η φορολογική συνείδηση στη χώρα µας µε τις αποδείξεις και το αφορολόγητο
όριο, όπου εισάγονται κίνητρα για τη συλλογή αποδείξεων, ενώ
παρέχεται επιπλέον έκπτωση για την προσκόµιση αυτών των
αποδείξεων.
Προσδιορίζεται το ελάχιστο εισόδηµα µε χρήση των τεκµηρίων
και εδώ επίσης, υπάρχουν κανόνες τέτοιοι που το νέο σύστηµα
βοηθά στον έλεγχο και στον προσδιορισµό ενός ελαχίστου εισοδήµατος, που πρέπει να δηλώνεται από τους φορολογούµενους και ακολουθεί συγκεκριµένες αρχές και κανόνες.
Και πείτε µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει κανείς
Έλλην πολίτης που δεν πιστεύει ότι πάρα πολλοί συµπολίτες
µας, κυρίως αυτοί που εξασφαλίζουν µεγάλα εισοδήµατα, καταφέρνουν να φοροδιαφεύγουν, επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν
αντικειµενικά τεκµήρια τέτοια που να προσδιορίσουν το ελάχιστο εισόδηµα, µε βάση το επίπεδο της διαβίωσής τους;
Και, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να καταλάβουµε ότι το σύστηµα, ο προσδιορισµός του ελαχίστου εισοδήµατος µε χρήση
των τεκµηρίων είναι απλό, δίκαιο και κατανοητό από τον πολίτη,
είναι µαχητό και λειτουργεί ως κριτήριο απόδειξης αδήλωτων εισοδηµάτων, ενώ δεν αποκλείει τον έλεγχο, εφόσον προκύπτουν
στοιχεία ή ενδείξεις σε βάρος των φορολογουµένων.
Επίσης, επιχειρείται, µε το προς ψήφιση σχέδιο νόµου, κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης. Υπάρχει πιο άδικο
µέτρο, κυρίως για τους συµπολίτες των χαµηλών εισοδηµάτων,
µε το να αποδεχθούν την αυτοτελή φορολόγηση για ορισµένες
κατηγορίες συµπολιτών µας, κυρίως αυτών που έχουν υψηλά εισοδήµατα; Και, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά, όπως και οι καταργήσεις των διαφόρων φοροαπαλλαγών, έχουν να κάνουν µε
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µια αναδιανοµή του πλούτου, µε µια δίκαιη κατανοµή των βαρών
προς τους Έλληνες πολίτες.
Επίσης, όσον αφορά τη φορολογία ακίνητης περιουσίας, έγινε
µείζων λόγος γιατί, τάχα, επανέρχεται ο φόρος µεγάλης ακίνητης
περιουσίας και καταργήθηκε το ΕΤΑΚ, που επί δικαίων και αδίκων, επί µικρών και µεγάλων επέβαλε φορολογία. Λες και όλοι οι
Έλληνες έχουν περιουσίες που ξεπερνούν τα 400.000.000 ευρώ,
γιατί από εκεί και πάνω επιβάλλεται το ΕΤΑΚ.
Και επιτρέψτε µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να κάνω µια
σηµείωση, γιατί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών,
κατά τη συζήτηση στις αρµόδιες επιτροπές, δέχθηκε να κάνει κάποιες αλλαγές και νοµοτεχνικές βελτιώσεις, όπως η απόσυρση
του 8%.
Προσωπικά, αισθάνθηκα ότι δικαιώθηκε ο ρόλος µου ως Βουλευτή. Αυτός είναι ο λόγος που συζητούµε τα νοµοσχέδια στις
επιτροπές. Εάν κάθε φορά ο καθένας µας ήταν οχυρωµένος
πίσω από τις δικές του θέσεις και όλοι µας, ανάλογα µε την κοµµατική µας τοποθέτηση, ακολουθούσαµε τις κοµµατικές γραµµές, ε, δεν υπήρχε κανένας λόγος να υπάρχουν επιτροπές, να
γίνεται συζήτηση, να ανταλλάσουµε απόψεις και ο καθένας να
προσπαθεί να πείσει την εκάστοτε πολιτική ηγεσία για την ορθότητα των θέσεών του. Ας σταµατήσει, λοιπόν, η υποκρισία.
Γίνεται µια προσπάθεια να µπουν κανόνες σε αυτή τη χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε µια χώρα που ο καθένας
βιώνει, λειτουργεί όπως εκείνος νοµίζει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Λήξη του χρόνου σας,
κύριε Ζωίδη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΙ∆ΗΣ: Είναι ώρα και η χώρα να αποκτήσει κανόνες και οι πολίτες µε συνείδηση να τηρούν αυτούς τους κανόνες. Άλλως, το µέλλον της χώρας µας δεν µπορεί να είναι
ευοίωνο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε κι
εµείς τον κ. Ζωίδη.
Το λόγο έχει ο κ. Μάριος Σαλµάς, Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας ∆ηµοκρατίας, για επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναµφίβολα
η χώρα διέρχεται µια σηµαντική οικονοµική κρίση, πρωτόγνωρη.
Σίγουρα τα κόµµατα που κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια και διαχειρίστηκαν τη τύχη αυτής της χώρας, έχουν την ευθύνη για την
κατάληξη.
Και, βεβαίως, πρέπει όλοι να µιλάµε µε περίσκεψη και αναλαµβάνοντας και τις ευθύνες µας. Ήρθε η ώρα που ο ελληνικός
λαός κατάλαβε ότι για πάρα πολλές δεκαετίες όταν τους λέγαµε
παροχές ήταν µε δανεικά και τα δανεικά έφτασαν να πρέπει να
εξοφληθούν και τα στέλναµε, βέβαια, στις επόµενες γενιές.
Ήρθε, όµως, η ώρα που φάνηκε ότι δεσµεύσαµε τις επόµενες
γενιές µε τις πολιτικές µας.
Βεβαίως, καµµιά φορά όταν βλέπω κυβερνητικά στελέχη να
προσπαθούν να επιρρίψουν την ευθύνη για την κατάντια της
χώρας στην προηγούµενη διακυβέρνηση, απορώ γιατί πραγµατικά κανείς πρέπει να γνωρίζει την οικονοµική ιστορία των τελευταίων τουλάχιστον τριάντα ετών της χώρας. Και επειδή τα
νούµερα δεν λένε ψέµατα, θα το πω έτσι για την ιστορία: Ο κ.
Στουρνάρας που ήταν επικεφαλής στο Σώµα Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων, στο ΣΟΕ, έβγαλε ένα µικρό βιβλιαράκι –το οποία
θα διαβάσετε, κύριε Υφυπουργέ- που ξεκινά λέγοντας ότι το
1981 το δηµόσιο χρέος ήταν 20% και το 1989 έφθασε 100% µαζί
µε το 39% που ήταν η κατάπτωση των εγγυήσεων. Και τα λέει ο
άνθρωπος, που µαζί µε τον κ. Παπαντωνίου έδωσαν τη µάχη για
να µπει η χώρα στην ΟΝΕ.
Άρα, όταν οι κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου έφθασαν
το δηµόσιο χρέος στο 100% του ΑΕΠ από το 20%, πρέπει κανείς
να εξηγεί στους πολίτες ότι και εκείνα τα σπασµένα και εκείνες
τις παροχές πληρώνουµε. Γιατί κάποτε η ιστορία φθάνει να γίνεται παρόν και σήµερα όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι το «Τσοβόλα δώστα όλα» εκείνης της εποχής, το πληρώνουµε σήµερα.
Πρέπει, όµως, να συµφωνήσουµε σε κάποια αυτονόητα, αφού

5586

πρώτα σας πω, κύριε Υπουργέ, για να µην το ξεχάσω, γιατί είδα
να πανηγυρίζετε σήµερα, που δανειστήκατε χρήµατα µε 4,5%
επιτόκιο –για τα έντοκα γραµµάτια µιλώ- το εξής: Όταν το ίδιο
προϊόν το δώσατε σαν δηµόσιο το Γενάρη µε 1,5%, όταν το πιστόλι ήταν άδειο, δεν ήταν γεµάτο, όταν δεν είχε ενεργοποιηθεί
ο µηχανισµός στήριξης, δανειστήκατε –η σηµερινή Κυβέρνησηµε 1,5% τα έντοκα γραµµάτια ίδιας διάρκειας. Και σήµερα που το
πιστόλι είναι γεµάτο, σήµερα που υπάρχει ο µηχανισµός στήριξης, δανειστήκατε τα έντοκα γραµµάτια µε τριπλάσιο επιτόκιο,
4,5% και πανηγυρίσατε. Πώς εξηγείται αυτό; Και βεβαίως πρέπει να το ξεκαθαρίσετε εδώ στην Ολοµέλεια. Αυτός ο µηχανισµός δηµιουργήθηκε για να τον ενεργοποιήσουµε ή για να µην
τον ενεργοποιήσουµε;
Είναι αλήθεια ότι οι ευρωπαϊκές χώρες, οι τράπεζές τους και
τα ασφαλιστικά τους ταµεία, επειδή κατέχουν το µεγαλύτερο
µέρος των ελληνικών οµολόγων, του χρέους δηλαδή της χώρας,
προκειµένου να συνεχίσει η χώρα µας να τους ξανά τροφοδοτεί
και να εξυπηρετεί το χρέος της προς αυτές, δηµιούργησαν το
µηχανισµό για να τον ενεργοποιήσετε; ∆ιότι αν δηµιουργήσατε
τον µηχανισµό για να τον ενεργοποιήσετε, πείτε το στους πολίτες για να µην κοροϊδευόµαστε και να λέµε ότι τον έχουµε εφεδρεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή το σηµερινό νοµοσχέδιο
είναι φορολογικό, συµφωνούµε όλοι στο δηµοσιονοµικό πρόβληµα που έχει η χώρα, συµφωνούµε όλοι ότι πρέπει να αυξηθούν τα έσοδα, συµφωνούµε ότι έχει µεγάλη φοροδιαφυγή η
χώρα που πρέπει να την καταπολεµήσουµε και στο παρελθόν
ανεπιτυχώς δεν καταπολεµήθηκε. Και ερχόµαστε τώρα στο γεγονός της εξάµηνης διακυβέρνησης, για να δούµε πώς διαχειριστήκατε τα πράγµατα.
Κατ’ αρχάς θα θυµίσω τι λέγατε στο οικονοµικό σας πρόγραµµα. Πριν έρθω να µιλήσω, µπήκα στο site του ΠΑΣΟΚ για να
θυµηθώ τι λέγατε. Λέγατε, αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισµό.
Μιλούσατε για αύξηση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων κατά τέσσερις µονάδες, όταν το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων του 2010 είναι σταθερό. Μιλούσατε για επιτάχυνση
του ΕΣΠΑ, όταν έξι µήνες έχετε παγώσει το ΕΣΠΑ. Μιλούσατε
για ενίσχυση της απασχόλησης, όταν η ανεργία εκτοξεύεται. Μιλούσατε για καταπολέµηση της ακρίβειας, όταν δεν µεταβλήθηκε καθόλου ο πληθωρισµός και η ακρίβεια παραµένει.
Μιλούσατε για στήριξη των µικρών και µεσαίων εισοδηµάτων. Μιλούσατε για πέντε νοµοσχέδια που ήταν το πρώτο βήµα, το
άµεσο βήµα. Γι’ αυτά σας µιλώ. Μιλούσατε για στήριξη της µικρής και µεσαίας επιχείρησης
Τι σχέση έχει η πολιτική σας, κύριε Υπουργέ, µε όλα αυτά που
λέγατε; Τι ανακαλύψατε καινούργιο; Το δηµόσιο χρέος το ξέρατε. ∆εν πέσατε από τα σύννεφα. Με το µόνο που πέσατε από
τα σύννεφα ήταν το έλλειµµα. ∆ηλαδή δεν ήταν 6%, 7%, ήταν
12%, δηλαδή ήταν γύρω στα επτά, οκτώ δισεκατοµµύρια στα
τριακόσια δισεκατοµµύρια. Αυτό έκανε όλη τη ζηµιά; Αυτό σας
ξάφνιασε; Να δεχτούµε ότι δεν γνωρίζατε την κατάσταση της
χώρας. Όχι βέβαια. Απλά δεν είχατε πρόγραµµα και σχέδιο.
Εγώ για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο θα πω µόνο τρία παραδείγµατα, για να µην υποστηρίζετε ότι αυτό το σχέδιο νόµου στηρίζει το µικροµεσαίο εισόδηµα.
Θα σας πω πρώτα ότι επί Νέας ∆ηµοκρατίας ίσχυε ότι η πρώτη
κατοικία µέχρι εκατόν είκοσι τετραγωνικά µέτρα. ήταν αφορολόγητη. Ένα νέο ζευγάρι, όταν πήγαινε να φτιάξει πρώτη κατοικία, δεν πλήρωνε φόρο και ο τόκος φοροαπαλλάσσονταν στο
σύνολό του. Σήµερα το αλλάζετε αυτό και κάνετε τεκµήριο
ακόµη και τις δόσεις.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): ∆εν
απαλλάσσονται για τους τόκους στο σύνολό τους. Κάνετε λάθος
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Να µου το εξηγήσετε.
Σήµερα, όµως, το αλλάζετε και σήµερα θεωρείτε ως τεκµήριο
απόκτησης περιουσιακού στοιχείου την αγορά πρώτης κατοικίας.
∆εύτερο παράδειγµα. Ο γονιός, αν είχε ένα ακίνητο, µπορούσε
να το δώσει δωρεάν να µείνει ο γιος του, χωρίς να εµφανίζει ούτε
ενοίκιο ούτε να έχει φόρο. Τώρα κι αυτό το θεωρείτε τεκµήριο
είτε για το γονιό είτε για το παιδί που το χρησιµοποιεί.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ένα τελευταίο, τρίτο παράδειγµα: Το µισθωτό των 750 ευρώ
και των 850 ευρώ, εµείς τον είχαµε αφορολόγητο, δεν πλήρωνε
καθόλου φόρους, ενώ τώρα τον βάζετε σε µια διαδικασία, ακόµη
και όταν δεν µπορεί να µαζέψει τις αποδείξεις. Γιατί ο µισθωτός
των 750 ευρώ και των 850 ευρώ, αν βγάλεις το ενοίκιο που πληρώνει, τη ∆ΕΗ, τις ασφαλιστικές εισφορές του αυτοκινήτου και
τα υπόλοιπα, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει τη δυνατότητα να βρει
τις αποδείξεις.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ζητήσει ο Πρόεδρος κ. Κακλαµάνης.
Ορίστε, έχετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ήθελα να πω το εξής. Πρέπει
να κοιτάζουµε στο µέλλον, να δούµε πού βρισκόµαστε σήµερα
και πώς θα βγούµε από αυτή τη δραµατική κατάσταση στην
οποία έχει περιέλθει η χώρα.
Βλέπω και ακούω και έβλεπα και σε όλα τα ιδιωτικά κανάλια,
αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, αυτό το µοτίβο
της δεκαετίας του ’80. Γι’ αυτό ίσως χρειαζόµαστε και κάποιοι
παλιότεροι εδώ µέσα. ∆ιότι στο Κοινοβούλιο κάθε ένας που ανεβαίνει στο Βήµα πρέπει να γνωρίζει την ιστορία του τόπου, για να
µη λέει πράγµατα που διάβασε στον πρώην ∆ιοικητή της Εµπορικής Τραπέζης ή οπουδήποτε αλλού.
Πρέπει, λοιπόν, να γνωρίζει το Κοινοβούλιο ότι το 1981, η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου παρέλαβε µια οικονοµία µε
έναν πληθωρισµό 25%, µε ένα δηµόσιο έλλειµµα 15% και µε το
Χολαργό –µε τις κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας που είχαν
προηγηθεί και της δικτατορίας- να κόβει «µονέδα». Έτσι έφθασε
ο πληθωρισµός στο 25%. Και η χώρα ήταν ερείπιο. Ενάµισι εκατοµµύριο πολίτες της υπαίθρου της Ελλάδος ήταν ανασφάλιστοι,
κύριοι συνάδελφοι.
Εσείς, αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Γιαννόπουλε, το γνωρίζετε
αυτό.
Το ΙΚΑ δεν υπήρχε στην ύπαιθρο χώρα. Τα νησιά, τα χωριά, η
µισή Ελλάδα ήταν στο σκοτάδι, δεν είχε ηλεκτρικό φως. Ήµασταν µια χώρα τριτοκοσµική.
Ο δανεισµός που έγινε στη δεκαετία του ’80 έγινε σχολεία,
έγινε υποδοµές, έγινε πανεπιστήµια, έγινε ΤΕΙ και τεχνική και
επαγγελµατική εκπαίδευση, έγινε κοινωνική πολιτική, την οποία
δυστυχώς η αριστερά, η ίδια που έχει τα ίδια µυαλά και τώρα,
δεν στήριξε.
Από το Βήµα εκείνο ο µακαρίτης ο Φλωράκης, όταν έφερνα το
ν.1264, επαναστατικό νόµο για τους εργαζόµενους –και τον καταψήφισε το Κοµµουνιστικό Κόµµα- απαντούσε «πίτα που δεν την
τρως, άσε την να καίγεται».
Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν µπορούµε να στεκόµαστε σε εντυπώσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: ∆εν είναι έτσι.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να έρθω στο σήµερα. Όταν ο
πρώην Πρωθυπουργός µας είπε ότι 10.000.000.000 το χρόνο θα
γίνονται οικονοµίες, φθάσαµε ως εδώ γιατί όχι µόνο δεν έγιναν
οικονοµίες, αλλά παραδόθηκε η οικονοµία µε 50.000.000.000
χρέος επιπλέον.
Ας αφήσουµε, λοιπόν, το παρελθόν, που ασφαλώς δεν µπορεί
να πει κανείς, ούτε εγώ, ότι όλα έγιναν µια χαρά επί ΠΑΣΟΚ και
να δούµε σήµερα τι γίνεται και τι κάνουµε αύριο. ∆εν ωφελεί σε
τίποτα αυτή η αναµόχλευση και ανακριβειών και αριθµών. Άλλωστε ο Γεώργιος Παπανδρέου έλεγε ότι µε τους αριθµούς και τις
στατιστικές µπορείς να υποστηρίξεις οτιδήποτε επιθυµείς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Ο Πρωθυπουργός;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε πολύ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ο Γεώργιος Παπανδρέου.
Ήσασταν µικρός τότε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Είµαι του ’59.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ο Γεώργιος Παπανδρέου το
έλεγε πριν από πενήντα χρόνια. Και εγώ ως γνωστόν είµαι εκείνης της εποχής. Όµως -και λυπάµαι- διαπιστώνω ότι αν και νέοι
άνθρωποι είστε πολύ πιο παλιοί από τη δική µου εποχή. Αυτό
είναι πρόβληµα. Μήπως είναι –δεν ξέρω- και της παρατάξεώς
σας πρόβληµα.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Το λόγο έχει ο κ.
Αθανάσιος Γιαννόπουλος, Βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας ∆ηµοκρατίας, για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χαίροµαι, γιατί θα µιλήσω µετά το σεβαστό και αγαπητό
πρώην Πρόεδρο της Βουλής κ. Κακλαµάνη. Βέβαια, για να είµαστε ειλικρινείς, θα πρέπει, κύριε Πρόεδρε, να πούµε ότι ο ιστορικός του µέλλοντος είναι αυτός που θα δικαιώσει και θα
απονείµει ευθύνες στις κυβερνήσεις που διαχρονικά πέρασαν
από τον τόπο µας. Να πω και το άλλο. Εµείς οι πολιτικοί θα έλεγα
ότι καλό θα είναι να ασχοληθούµε µε το πώς θα είµαστε αποτελεσµατικότεροι και όχι να κάνουµε αναφορά στο ποιος έφταιγε
για θέµατα οικονοµίας. ∆ιότι αν κάνουµε εµείς οι πολιτικοί συνεχώς κριτική για την οικονοµία, θα πει ή ότι ευτελίζουµε το επιστηµονικό κοµµάτι της οικονοµίας ή θα πει ότι είµαστε εντελώς
άσχετοι. Άρα, λοιπόν, αυτοί οι οποίοι πρέπει να ασχοληθούν και
να δουν ποιος έφταιγε γι’ αυτό το χάλι στο οποίο βρεθήκαµε,
είναι κυρίως οι επιστήµονες, οι οικονοµολόγοι, και όχι εµείς.
Χαίροµαι, κύριε Πρόεδρε, γιατί είπατε αρκετά. Βέβαια έχετε
δίκιο. Το 1981 που ήρθε το ΠΑΣΟΚ, δεν µπορούσε να έχει τη δηµοσιονοµική πολιτική την οποία βρήκε. Έκανε ένα άλλο κράτος.
Και το είχε πει και ο µακαρίτης Ανδρέας Παπανδρέου, ότι δεν
µπορούσε να συνεχιστεί αυτή η πολιτική και θα έπρεπε να δώσει
ένα κοινωνικό χαρακτήρα. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουµε στον
ιστορικό του µέλλοντος.
Εγώ προσωπικά, κύριε Υπουργέ, δεν θα κάνω αναφορά στο τι
λέγαµε εµείς σε φορολογικά νοµοσχέδια και τι πετύχαµε εµείς
και τι θα πετύχετε εσείς, γιατί βέβαια θα κριθείτε και θα κριθεί
και το νοµοσχέδιο αυτό από τα αποτελέσµατά του. Παρά τις ευγενείς προσπάθειες που καταβάλλετε και εσείς και ο Υπουργός
και η Υπουργός, καίτοι βέβαια δέχεστε πυρά περισσότερα εκ των
ένδω από αγαπητούς συναδέλφους σας και λιγότερα από εµάς,
τέλος πάντων, θα έλεγα ότι καλύτερα θα ήταν να πρυτανεύσει
αυτό που λέγεται το «κρείττον εστί το σιγάν του λαλείν», παρά
αυτό που γίνεται. Και ευτυχώς είδα σήµερα ότι ο κύριος Πρωθυπουργός έλαβε θέση και έκανε κάποιες παραινέσεις, ώστε να
υπάρχουν λιγότερες αναφορές και σχόλια περί την οικονοµία.
Άρα, λοιπόν, θα πρέπει αυτά να σας απασχολήσουν.
Ας πάµε τώρα στη φορολογική πολιτική. Υπάρχει µία µεγάλη
ασυνέπεια, τραγική στην πατρίδα µας, όσον αφορά το θέµα των
φορολογικών νοµοσχεδίων που κάθε χρόνο έρχονται κανά δυο τρία. Και αυτό δείχνει ακριβώς ότι δεν µπορούµε να εναρµονίσουµε, σύµφωνα µε τα δεδοµένα του εξωτερικού, τη φορολογική
µας πολιτική και δηµιουργεί βέβαια ένα τεράστιο πρόβληµα στην
πατρίδα µας, ότι να µην είµαστε ελκυστικοί σε επενδύσεις τη
στιγµή που δεν ξέρουν τι καθεστώς φορολογικό θα υπάρξει.
Άκουσα δε και µερικούς συναδέλφους που µίλησαν, ο κ. Κουρκουλόπουλος επί παραδείγµατι, για τη φαρµακευτική δαπάνη. Ας
ασχοληθούµε σοβαρά, να ξέρουµε τη φαρµακευτική δαπάνη, τι
υπολογίζεται στη φαρµακευτική δαπάνη, διότι µέσα στη φαρµακευτική δαπάνη συνυπολογίζονται και οι παράλληλες εξαγωγές,
που δεν είναι φαρµακευτική δαπάνη. Το ανέφερα απλώς και µόνο
ως µία παρένθεση.
Βέβαια, όταν ακούµε τους Υπουργούς να λένε αυτά που λένε
και ο Πρωθυπουργός είπε ότι χάσαµε ήδη ένα µεγάλο ποσοστό
της εθνικής µας κυριαρχίας όταν ακούσαµε για τον «Τιτανικό»,
όταν τώρα έχουµε το άλλο µοντέλο, το πιστόλι, που είναι γεµάτο
ή άδειο -είπε ο κ. Ανδρουλάκης ότι µάλλον ήταν νεροπίστολο και
µάλιστα µας έχουν πάρει µυρωδιά οι ξένοι ότι το πιστόλι αυτό
είναι µαϊµού, το πιστόλι δεν παίζει κανένα ρόλο- νοµίζω ότι πρέπει να σοβαρευτούµε όσον αφορά το θέµα ακριβώς το τι ζητάµε,
τι θέλουµε, τι απαιτούµε και να µη δαιµονοποιούµε τα πάντα ότι
οι ξένοι µας έχουν στο στόχαστρο.
Είχε ασχοληθεί ο κ. Παπακωνσταντίνου στις πρώτες του αναφορές µε τους µεγαλογιατρούς του Κολωνακίου, τους µεγαλοδικηγόρους, τους µεγαλοµηχανικούς. Αν επρόκειτο να λυθεί το
πρόβληµα της οικονοµίας από αυτές τις επιστηµονικές τάξεις,
θα έλεγα ότι αυτή είναι η εύκολη λύση, αλλά δεν πρόκειται να
λυθεί. Όσον αφορά τους γιατρούς, επειδή είπατε για εκατόν
ογδόντα γιατρούς, δώστε και τα ονόµατά τους. Θα πρέπει να ξέ-
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ρετε ότι πίσω από αυτούς τους γιατρούς ενδεχοµένως –και το
ξέρετε, δεν το παρουσιάσατε- είναι εταιρείες. Φορολογούνται οι
εταιρείες στην πηγή και εµφανίζεται ένα εισόδηµα. Άρα, λοιπόν,
δεν είναι το εισόδηµα αυτό που εµφανίζεται, είναι η εταιρεία που
έχει φορολογηθεί. Τέλος πάντων, και αυτό το αντιπαρέρχοµαι.
Απλώς και µόνο σας το αναφέρω.
Είπατε ότι θα φορολογηθεί η εκκλησιαστική περιουσία και είναι
ένα εύκολο µοντελάκι αυτό που περνάει στο λαό. Καίτοι ο λαός
µας πιστεύει πολύ και είναι ευλαβής, εντούτοις βλέπει κάτι άλλο
µπροστά, ότι υπάρχει µία σπατάλη ενδεχοµένως ή υπάρχει µία
οικονοµική κραιπάλη, θα έλεγα, στην Εκκλησία. Αναλογιστήκατε
τι προσφέρει η Εκκλησία στο προνοιακό έργο, το οποίο θα
έπρεπε η κάθε κυβέρνηση να καλύπτει; Αναλογιστήκατε το µεγάλο έργο που γίνεται τόσο από τον Αρχιεπίσκοπο όσο από τον
Παναγιώτατο που ήταν στην Αλεξανδρούπολη, από τον Σπάρτης,
από τον Φθιώτιδας, από τον Ζακύνθου, ο οποίος είναι αµύντωρ
δικός σας; Άρα, λοιπόν, η εκκλησιαστική περιουσία είναι αυτή
που θα σώσει το ελληνικό δηµόσιο αυτή τη στιγµή σε όλες αυτές
τις οικονοµικές δυσκολίες τις οποίες έχουµε;
Θα σας πω και κάτι. Επειδή σχολιάζετε συνέχεια το φακελάκι,
είναι ευκαιρία κύριε Υπουργέ, να εφαρµόσετε τις διατάξεις του
νόµου του Αλέκου Παπαδόπουλου, του 2889, όσον αφορά το
θέµα των απογευµατινών χειρουργείων, ιατρείων και επίσης του
ειδικού λογαριασµού. Έχετε ζήσει στο εξωτερικό. Οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουµε ζήσει στο εξωτερικό -και απευθύνοµαι
αυτή τη στιγµή και στον προεδρεύοντα της Βουλής κ. Λεβέντηόπου δεν υπάρχει αυτό το κατάντηµα που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Αυτό όµως πρέπει να το πάρετε εσείς ως Υφυπουργός Οικονοµικών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Παρακαλώ τελειώνετε, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Να κοστολογηθεί η ιατρική πράξη και να υπάρξει ο ειδικός λογαριασµός που προβλέπει ο ν. 2889. Έτσι θα έχετε και φορολογητέα ύλη και δεν θα υπάρχει αυτή η συνεχής διαπόµπευση στα
ΜΜΕ γιατρών, να τους βλέπουµε µε χειροπέδες. Πάρτε πρωτοβουλία, πάρτε απόφαση και ας αφήσουµε το στρουθοκαµηλισµό,
όσον αφορά τα φακελάκια.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε τον κ.
Γιαννόπουλο.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Βλατής, Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
του Νοµού Κοζάνης, για επτά λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ακούστε, κύριε Τασούλα, θα
σας θυµίσει το υπόµνηµα Αβέρωφ ποια ήταν τότε η οικονοµία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΤΗΣ: Καλά τα είπε ο κ. Κακλαµάνης, κύριε Τασούλα, γιατί ο ίδιος ο Αβέρωφ περιέγραψε την κατάσταση της οικονοµίας µε εσωτερικό έγγραφο -και φαντάζοµαι ότι το
γνωρίζετε πολύ καλά- το 1981, έγγραφο που δηµοσιεύτηκε στον
Τύπο αργότερα. Μία χαρά τα είπε ο Πρόεδρος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε αυτή τη βδοµάδα το
σηµαντικότερο και ίσως περισσότερο αναµενόµενο -και γιατί
άραγε;- νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης, ένα νοµοσχέδιο που
αφορά τη συνολική αλλαγή του φορολογικού µας συστήµατος
και στόχο έχει την επίτευξη, στο µέγιστο δυνατό βαθµό, της φορολογικής δικαιοσύνης. Η πολιτική βούληση βέβαια υπήρχε
εξαρχής, ωστόσο αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη η διαδικασία
ολοκλήρωσης της πρόθεσής µας, εξαιτίας της ιδιαιτέρως δυσχερούς κατάστασης της ελληνικής οικονοµίας.
Η ανακατανοµή των φορολογικών βαρών και κατ’ επέκταση η
αναδιανοµή του πλούτου υπήρξε προεκλογική δέσµευση της Κυβέρνησής µας, αλλά κυρίως πολιτική επιλογή και δέσµευση του
ΠΑΣΟΚ. ∆εν ξέρω αν οι συνθήκες ωρίµασαν, ή εµείς οι ίδιοι ωριµάσαµε πολιτικά, είναι όµως γεγονός ότι στην παρούσα φάση, η
ριζική αλλαγή του φορολογικού µας συστήµατος κρίνεται απολύτως απαραίτητη.
Η δικαιότερη κατανοµή των φορολογικών βαρών, η διεύρυνση
της φορολογικής βάσης, ο περιορισµός της φοροδιαφυγής και
φοροαποφυγής που επιδιώκονται µε το παρόν νοµοσχέδιο δεν
στοχεύουν απλώς στην αύξηση των φορολογικών εσόδων, αλλά
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στην αλλαγή µιας φορολογικής νοοτροπίας που έβαζε πάντα στο
στόχαστρο αυτούς που δεν µπορούσαν –να το πούµε απλά- να
κρύψουν τα εισοδήµατά τους.
Έγινε τόσος λόγος το τελευταίο διάστηµα για το υπό συζήτηση φορολογικό νοµοσχέδιο και ειπώθηκαν τόσες ανακρίβειες,
που ως αποτέλεσµα είχαν να τροµοκρατήσουν τους πολίτες και
να παγώσουν την αγορά. Έγινε τόσος ντόρος για τη θέσπιση της
νέας φορολογικής κλίµακας για τις αποδείξεις και τα τεκµήρια
διαβίωσης στα ΜΜΕ που µε κάνει και µένα να αναρωτηθώ, µα
για ποιον λόγο τόση κινδυνολογία, για ποιο λόγο τόση αστοχία
παρατηρήσεων; Γιατί η αλήθεια είναι µία, κύριοι συνάδελφοι,
όσοι πολίτες δηλώνουν τα πραγµατικά τους εισοδήµατα, δεν
έχουν να φοβηθούν απολύτως τίποτα. Και τον απαιτούµενο
αριθµό των αποδείξεων θα συγκεντρώσουν αναπόφευκτα, αλλά
και τα τεκµήρια θα καλύψουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η φορολογική πολιτική που διαµόρφωσε και εφάρµοσε η προηγούµενη κυβέρνηση είχε αποτελέσµατα πραγµατικά. Είχε αποτέλεσµα τη διάλυση των
φοροεισπρακτικών µηχανισµών. Θυµάστε πολύ καλά τη διάλυση
του Σ∆ΟΕ. Είχε αποτέλεσµα τη φοροελάφρυνση των µεγαλοϊδιοκτητών µε την κατάργηση του φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας. Είχε αποτέλεσµα την επιβάρυνση χιλιάδων
µικροϊδιοκτητών µε την επιβολή του ΕΤΑΚ σε όλους ανεξαιρέτως. Είχε αποτέλεσµα την απαλλαγή ουσιαστικά των µεγαλοµετόχων από την επιβολή φόρου µε ένα δωράκι αξίας περίπου 1,5
δισεκατοµµυρίου κάθε χρόνο.
Σε αντίθεση η σηµερινή Κυβέρνηση έχοντας τους στόχους που
ήδη ανέφερα προχωρά σε µία φορολογική µεταρρύθµιση που
βασίζεται στην εφαρµογή µίας προοδευτικής και τιµαριθµοποιηµένης φορολογικής κλίµακας, µε οκτώ φορολογικούς συντελεστές έναντι τριών, οι οποίοι αναµφισβήτητα κάνουν δικαιότερη
την κατανοµή των βαρών, στην κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης µίας σειράς εισοδηµάτων, η οποία, όπως όλοι γνωρίζουν, δηµιουργεί στρεβλώσεις στο φορολογικό µας σύστηµα,
στην προοδευτική φορολόγηση της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και στην κατάργηση του ΕΤΑΚ, στην κατάργηση των χαριστικών φοροαπαλλαγών, οι οποίες κυρίως ευνοούσαν τους
έχοντες και κατέχοντες, στον καθορισµό ελάχιστων τεκµηρίων
διαβίωσης µε βάση τα περιουσιακά στοιχεία. Σε ό,τι αφορά το
συγκεκριµένο µέτρο κατηγορήθηκε ιδιαιτέρως το αρµόδιο
Υπουργείο.
Όµως, κύριοι συνάδελφοι, ας µην παραπλανούµε και τροµοκρατούµε άδικα τους πολίτες. Κανένας µας δεν µπορεί να ξοδεύει περισσότερα από όσα κερδίζει. Συνεπώς, εάν δηλώνει όσα
κερδίζει, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα απολύτως από το νέο φορολογικό σύστηµα. Αντιθέτως, αυτοί που θα πρέπει να φοβούνται τη φορολογική µεταρρύθµιση είναι όσοι επί σειρά ετών
αποκρύπτουν τα πραγµατικά τους εισοδήµατα και ζουν πλουσιοπάροχα σε βάρος του ελληνικού κράτους, αλλά και των συµπολιτών τους.
∆εν θα πρέπει τελικά, κύριοι συνάδελφοι, να υπάρχει ένα φορολογικό σύστηµα που θα φορολογεί τους πολίτες βάσει των
πραγµατικών τους εσόδων και όχι όσων δηλώνουν, τη στιγµή µάλιστα που όλοι κατηγορούν όλους ότι οι φορολογικές τους δηλώσεις είναι ψευδείς; Γι’ αυτό άλλωστε προχωρούµε και στην
πάγια εφαρµογή ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, στην εφαρµογή
ηλεκτρονικής τιµολόγησης και διακίνησης τιµολογίων, αλλά και
στην υποχρεωτική πλέον συναλλαγή µέσω χρεωστικών πιστωτικών καρτών και επιταγών για ποσά µεγαλύτερα των 1.500 ευρώ.
Παράλληλα, η νέα φορολογική µεταρρύθµιση έχει ως στόχο
να δώσει νέα αναπτυξιακά κίνητρα, κίνητρα για τη νεανική επιχειρηµατικότητα, για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, για την
οικονοµική ενίσχυση των αγροτών, για θέσπιση θέσεων εργασίας
και τη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος.
Θέλω εδώ, κύριε Υπουργέ, να εκφράσω την ικανοποίησή µου,
γιατί το Υπουργείο έχει ευήκοα ώτα και ανταποκρίθηκε σε ένα δίκαιο αίτηµα της περιοχής µου και άλλων περιοχών που έχουµε
τηλεθέρµανση, να εντάξει την τηλεθέρµανση όπως και το πετρέλαιο θέρµανσης στις αποδείξεις που στηρίζουν το αφορολόγητο, αλλά και να την εντάξει στο χαµηλό συντελεστή ΦΠΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι
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µέρος της προσπάθειας µας να αξιοποιήσουµε θετικά τη σηµερινή κρίση, να κάνουµε όσα δεν κάναµε τόσα χρόνια, να πάρουµε
µέτρα µε κριτήρια αντικειµενικά, να προωθήσουµε τη φορολογική δικαιοσύνη, να οργανώσουµε εκ νέου έναν αποτελεσµατικό
φοροεισπρακτικό µηχανισµό. Σε αυτήν την προσπάθεια πρέπει
να είµαστε ενωµένοι. Είναι στο χέρι µας να µην αφήσουµε τη σηµερινή κρίση να πάει χαµένη, χωρίς να την κάνουµε ευκαιρία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Εµείς σας ευχαριστούµε.
Η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Β’ Αθηνών κ. Άννα Νταλάρα έχει το λόγο
για επτά λεπτά.
ΑΝΝΑ ΝΤΑΛΑΡΑ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, το νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε σήµερα -και τελικά έχει ενδιαφέρον
να µη µιλάς στην αρχή γιατί ακούς διαφορετικές απόψεις για χαµηλούς συντελεστές, για υψηλούς συντελεστές- πέραν οποιασδήποτε άλλης αµφιβολίας είναι ακριβώς αυτό που δηλώνει, ένα
νοµοσχέδιο για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής. Και ως τέτοιο είναι
µία ακόµα απόδειξη της αποφασιστικότητας της Κυβέρνησης να
προχωρήσει σε τοµές για τον πολίτη και για τη χώρα. Αποτυπώνει τη βούλησή µας να βάλουµε τελεία σε χρόνιες παθογένειες
που επί χρόνια µας καθηλώνουν σε ένα φαύλο κύκλο αδιαφάνειας, αδικίας και ευνοιοκρατίας.
Από την πρώτη στιγµή που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της
χώρας προσπαθούµε να αποκαταστήσουµε αυτό ακριβώς το έλλειµµα αξιοπιστίας στους συµπολίτες µας αλλά και στη διεθνή
κοινότητα.
Πρώτα από όλα θέσαµε βασικές προτεραιότητες για δίκαιες
ανατροπές, για ριζικές και θαρραλέες αλλαγές, για την προώθηση ενός νέου παραγωγικού µοντέλου και προτύπου διατηρήσιµης ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται στην καινοτοµία, την
εξωστρέφεια και βεβαίως στο σεβασµό στο περιβάλλον.
Ταυτόχρονα, προσπαθήσαµε και προσπαθούµε να βάλουµε
τους όρους, ώστε σε κάθε τοµέα της δηµόσιας δραστηριότητας
να αποκατασταθεί η έννοια της δικαιοσύνης και των ίσων ευκαιριών, αυτό που είπε από την αρχή ο Πρωθυπουργός, της ίσης
µεταχείρισης. Έτσι σήµερα παρουσιάζουµε ένα φορολογικό νοµοσχέδιο που θα λειτουργεί ως µηχανισµός δίκαιης αναδιανοµής, αλλά και εντοπισµού του πλούτου, που όλοι το
παραδέχονται ότι υπάρχει αλλά µας διαφεύγει συστηµατικά. Με
άλλα λόγια µε αυτό το νοµοσχέδιο ανταποκρινόµαστε στην απαίτηση των Ελλήνων πολιτών να υπάρξει επιτέλους φορολογική δικαιοσύνη.
Είναι απαίτηση όλων των πολιτών νοµίζω από όλες τις πλευρές
να πάψουν να τιµωρούνται οι συνήθεις ύποπτοι µισθωτοί που δεν
µπορούν να αποκρύψουν εισοδήµατα, καθώς και όσοι επιχειρηµατίες ή ελεύθεροι επαγγελµατίες προσπαθούν να κάνουν
σωστά τη δουλειά τους, µη ακολουθώντας το σπορ της φοροκλοπής µε τις έννοιες της λαµογιάς και της µαγκιάς.
Με το νοµοσχέδιο επιδιώκουµε να γίνει ένα σηµαντικό βήµα
για να εµπεδώσει ο Έλληνας πολίτης την έννοια της ευθύνης
προς το κράτος και την κοινωνία συνολικά και της αµοιβαιότητας ευθυνών και δικαιωµάτων. Παράλληλα, διαµορφώνουµε ένα
νέο θεσµικό πλέγµα ώστε το κράτος απέναντι στον πολίτη να
εµπεδώνει όρους δικαιοσύνης, σωστής αναδιανοµής και εµπιστοσύνης. Σίγουρα είναι µία δύσκολη προσπάθεια, γι’ αυτό πρέπει όλοι να εργαστούµε, ώστε να υπάρξει ένα σαφές
παράδειγµα, πρότυπο συµπεριφοράς και λειτουργίας που δεν
ανέχεται την αδικία, που ξεριζώνει τη διαφθορά και επιβάλλει την
ισονοµία. Πρέπει επιτέλους να απαλλαγούµε από την εικόνα -δυστυχώς την πεποίθηση πρέπει να πω- που διαπερνά την ελληνική
κοινωνία, ότι µε τη θρασύτητα και τα κόλπα µπορεί κάποιος να
επικρατήσει, ότι µπορεί να ξεφύγει από την τσιµπίδα του νόµου
σε βάρος πάντα των πολλών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε προσοχή πάρα πολλές εισηγήσεις συναδέλφων -είµαι από το πρωί εδώ- που ισχυρίστηκαν ότι το νοµοσχέδιο καθυστέρησε, πήγε και ήλθε πολλές
φορές, πέρασε και ξαναπέρασε από επιτροπές, άλλαξε σηµεία
στο δρόµο. Αυτό για µένα είναι και σωστή επισήµανση και πολύ
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θετική, γιατί ίσως για πρώτη φορά στοχεύουµε στη δηµιουργία
υποδοµών στην ουσία και τοµών, παρεµβαίνοντας ουσιαστικά
στα περισσότερα σηµεία του φορολογικού µας συστήµατος. Ξέρουµε ότι φοροδιαφεύγουν, αλλά δεν έχουµε το µηχανισµό.
Αυτό είναι το µυστικό που αποδεχόµαστε όλοι µας στις ιδιωτικές
µας συζητήσεις.
Είµαι νέα Βουλευτής, αλλά δεν είµαι νέα πολίτης. Και αυτό ξέρετε πολύ καλά ότι έτσι συµβαίνει.
Κεντρικός µας στόχος είναι να αποκτήσουµε ένα φορολογικό
σύστηµα που να είναι δίκαιο, µε τους πολίτες να συνεισφέρουν
ανάλογα µε τις πραγµατικές τους δυνατότητες, που να είναι αναδιανεµητικό, υπηρετώντας διττό στόχο, την ελάφρυνση των χαµηλών και µεσαίων εισοδηµάτων, αλλά και την ενίσχυση των
εσόδων του προϋπολογισµού.
Ταυτόχρονα, επιθυµούµε να ενισχύσουµε την αποδοτικότητα
του φορολογικού συστήµατος, καθώς αποµακρύνουµε στρεβλώσεις που υπήρχαν. Βασικός στόχος, όπως τόνισε πολύ
σωστά ο εισηγητής µας, είναι η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και η αποκάλυψη της φορολογητέας ύλης. Αυτό γίνεται µε
ένα συνδυασµό τόσο της ενίσχυσης των κινήτρων αλλά και της
εφαρµογής αποτελεσµατικών µέτρων ελέγχου και επιβολής ποινών σε σειρά περιπτώσεων οικονοµικής δραστηριότητας (παράκτιες εταιρείες, ενδοοµιλικές συναλλαγές κ.λπ.) που τις ξέρετε
πολύ καλά.
Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο που εισάγει τοµές στο φορολογικό σύστηµα, καθώς όλα τα εισοδήµατα φορολογούνται µε τον
ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από το πού προέρχονται.
Θα ήθελα να σταθώ σε αυτό το σηµείο. ∆υστυχώς, το µέχρι
σήµερα υφιστάµενο πλαίσιο φορολόγησης ενέτεινε την άδικη και
διακριτική µεταχείριση πολλών κατηγοριών εισοδηµάτων, δηµιουργώντας πολίτες και φορολογούµενους πολλών ταχυτήτων.
Πλέον εισάγουµε ως βασική αρχή του νέου φορολογικού πλαισίου την εφαρµογή µίας ενιαίας, προοδευτικής, αναλογικά µε την
αύξηση του τιµάριθµου, φορολογικής κλίµακας για όλα τα εισοδήµατα.
Αναµφισβήτητα δεν λύνονται όλα τα προβλήµατα. ∆εν µπορώ
να πω ψέµατα ότι δεν εκτιµώ αυτό που είπε το πρωί ο εισηγητής
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παπαδηµούλης. Είχε δίκιο. Όµως, κάνουµε µία σηµαντική προσπάθεια για απονοµή φορολογικής δικαιοσύνης και
θα έρθουν και άλλα µέτρα φορολόγησης του µεγάλου κεφαλαίου.
Πιο συγκεκριµένα, η προτεινόµενη κλίµακα σύµφωνα µε την
οποία ωφελούνται εννέα στους δέκα φορολογούµενους, είναι
ενιαία για όλους τους φορολογούµενους, δηλαδή για τους συνταξιούχους και µη µισθωτούς επαγγελµατίες.
Ήταν αδιαπραγµάτευτη επιλογή της Κυβέρνησης, το νοµοσχέδιο που αλλάζει σχεδόν στο σύνολό του το φορολογικό µας
σύστηµα να συνταχθεί µετά από διάλογο µε τους πολίτες και
τους κοινωνικούς εταίρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου δεκαπέντε χιλιάδες ήταν οι καταχωρήσεις σχολίων και προτάσεων
στο open gov. Συµµετείχαν περισσότεροι από τριάντα φορείς,
µε περισσότερους από εκατό εκπροσώπους να συµµετέχουν σε
έντεκα οµάδες εργασίας. Αυτά για όσους µιλούν για προσχηµατικό διάλογο και για όσους επικαλούνται προς επίρρωση των
απόψεών τους θεατρικούς συγγραφείς του παραλόγου. Πραγµατικά εάν ζούσε ο Ιονέσκο ή ο Αραµπάλ, έχω να πω εγώ, θα έπεφταν σε βαθιά κατάθλιψη βλέποντας πόσο έχουν ξεπεράσει το
δικό τους σουρεαλισµό κείµενα και εισηγήσεις που υποστήριξαν
συνάδελφοι, προκειµένου να αντιταχθούν στο υπό ψήφιση νοµοσχέδιο, έτσι για να αντιταχθούν.
Σίγουρα το σχέδιο νόµου που συζητάµε δεν λύνει όλα τα προβλήµατα. Πώς αλλιώς άλλωστε, όταν σήµερα προσπαθούµε να
διαγράψουµε νοοτροπίες και στρεβλώσεις που είναι ριζωµένες
στο οικονοµικό γίγνεσθαι.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας ευχαριστούµε και
εµείς, κυρία Νταλάρα.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Ανδριανός, Βουλευτής Αργολίδος
της Νέας ∆ηµοκρατίας, για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα ούτε αποκαθιστά τη φορολογική δικαιοσύνη ούτε αντιµετωπίζει τη φοροδιαφυγή. Ο τίτλος του είναι µία ακόµη ποµπώδης και βαρύγδουπη διατύπωση, που δεν ανταποκρίνεται
στην πραγµατικότητα.
Κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, σταµατήστε επιτέλους να παίζετε µε τις λέξεις. Πείτε τα πράγµατα όπως είναι: ∆ιατυπώσατε
ένα καθαρά φοροεισπρακτικό νοµοσχέδιο αποκλειστικά για τη
συγκεκριµένη δηµοσιονοµική συνθήκη. Το µόνο που σας ενδιαφέρει είναι όπως-όπως να εισπράξετε χρήµατα, ακόµα και
στραγγαλίζοντας τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα.
Ούτε τα άτοµα µε αναπηρία, ούτε οι πολύτεκνοι ούτε οι τρίτεκνοι ούτε άλλες ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες στηρίζονται. Αφήστε, λοιπόν, τους βαρύγδουπους τίτλους. Είδαµε άλλωστε καλά
τι παθαίνει η χώρα, όταν εξασκείτε τη ρητορική σας δεινότητα. Ο
Πρωθυπουργός είπε χθες ότι η χώρα υπέστη ψυχολογική τροµοκρατία. Όταν εσείς µιλάτε για «Τιτανικούς» και για απώλεια
εθνικής κυριαρχίας, όταν εσείς οι ίδιοι βάζετε τη λέξη «χρεωκοπία» στη διεθνή συζήτηση για την Ελλάδα, δεν έχετε ευθύνη για
τη δηµιουργία αυτού του κλίµατος; ∆εν ρίχνετε νερό στο µύλο
των κερδοσκόπων;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ότι είναι πρόχειρο το νοµοσχέδιο αυτό, φαίνεται από την πλήρη απουσία ενός ξεκάθαρου
συνεκτικού σκεπτικού. Φαίνεται από το γράψε-σβήσε της τελευταίας στιγµής, από τις παλινωδίες των µέτρων της παρακράτησης του 8%. Φαίνεται από την πλήρη απουσία σχεδιασµού για
την επόµενη µέρα της κρίσης, από την απουσία αναπτυξιακής
διάστασης. Μόλις τρεις σελίδες υπάρχουν για το θέµα αυτό σε
ένα κείµενο περίπου εκατόν εβδοµήντα σελίδων. Φαίνεται από
την αδιαφορία µπροστά στον κίνδυνο του στραγγαλισµού της
πραγµατικής οικονοµίας. Είναι ένα νοµοσχέδιο µε µόνη στόχευση τους συνεπείς φορολογούµενους. Καµµία σχέση δεν έχει
µε τοµές εξυγίανσης και κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως διαφηµίζατε όλο αυτό το διάστηµα.
Αυτό, όµως, που κυρίως παραξενεύει είναι το γιατί ένα τέτοιο
νοµοσχέδιο άργησε τόσο πολύ να έρθει προς ψήφιση. Καταφέρατε και επτά µήνες να σας πάρει και να είναι εν τέλει γεµάτο
προχειρότητες, ασάφειες και αδικίες. Είναι και αυτό ένα κατόρθωµα. Το ότι κινείστε στους δικούς σας ρυθµούς, για να το θέσω
έτσι κοµψά, το ξέρουµε.
Ένα µόνο παράδειγµα θα πω, πέρα από τα πολύ γνωστά. Για
έξι µήνες το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων δεν µπορούσε να συνεδριάσει για να πάρει αποφάσεις. Για έξι µήνες δεν είχατε αντικαταστήσει µέλη της ∆ιοίκησης που είχαν παραιτηθεί από το Σεπτέµβριο.
Και ξέρετε τι σηµαίνει µεταξύ άλλων αυτό; Ότι την ώρα που η
οικονοµία έχει στερέψει από ρευστότητα, το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων που µπορούσε να διαθέσει χρήµατα στους
δικαιούχους για αγορά πρώτης κατοικίας ή επισκευές, δεν µπορούσε να το κάνει. Και δεν µπορούσε µε αποκλειστικά δική σας
υπαιτιότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, κανείς σε αυτήν την
Αίθουσα δεν αµφισβητεί τη δύσκολη δηµοσιονοµική κατάσταση.
Όµως, µε τη µονοδιάστατη εισπρακτική πολιτική σας, καταστρέφετε τη φορολογική βάση της εθνικής οικονοµίας. Χτυπάτε τους
µικρούς και τους µεσαίους, τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους. Αυτούς που στοχοποιείτε ως σίγουρες πηγές εσόδων,
τους εξοντώνετε οικονοµικά. Φθάσατε να βάζετε τεκµήρια για
πρώτες κατοικίες µικροµεσαίων οικογενειών και µιλάτε για κοινωνική δικαιοσύνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, µε το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο καταδικάζετε τη µεσαία τάξη, καταδικάζετε τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα, υπογράφετε την είσοδο της οικονοµίας σε ακόµη πιο βαθιά και παρατεταµένη ύφεση. Ακόµη
και στις πλέον έκτακτες συνθήκες δεν νοείται αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης χωρίς ταυτόχρονα µέτρα τόνωσης της ανάπτυξης, της επιχειρηµατικότητας, της απασχόλησης. Εσείς αντί
να πάρετε τα αυγά, σφάζετε την κότα.
Η πολιτική που εφαρµόζετε, φέρνει φτώχεια, λουκέτα, τεράστια ανεργία και κοινωνικές αναταραχές. Η λύση δεν είναι να γίνουµε φτωχότεροι. Είναι κυρίως να παράγουµε περισσότερο και
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καλύτερα. Πού είναι αυτή η στόχευση της πολιτικής σας; Η λύση
είναι να γίνουµε πιο ελκυστικοί σε ξένες επενδύσεις. Πώς θα το
πετύχουµε αυτό, όταν αντί να καταπολεµάµε τα υπαρκτά αντικίνητρα, τη γραφειοκρατία, την αδιαφάνεια, την αβεβαιότητα, το
σφιχτό εναγκαλισµό του κράτους, την ιδιωτική επιχειρηµατικότητα, προσθέτετε από πάνω και άλλα;
Και κυρίως φθάσατε και µέχρι να επιτίθεστε στους µικροεπαγγελµατίες των χωριών κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων. Επιβάλλατε στους µικροεπαγγελµατίες αυτών των περιοχών να
ασφαλιστούν στο πρώην ΤΕΒΕ, στον ΟΑΕΕ, από τον ΟΓΑ που
είναι σήµερα ασφαλισµένοι. Τους φορτώνετε ακόµη ένα βάρος
στις πλάτες τους και µέσα στη βιασύνη σας το κάνετε αυτό µη
σύννοµα. Έτσι έκρινε και ο Συνήγορος του Πολίτη µε πόρισµά
του, µε το οποίο µάλιστα σας καλεί να αποσύρετε τη σχετική
εγκύκλιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κρίση βεβαίως επιβάλλει αλλαγές στη νοοτροπία, τις αντιλήψεις, τις δοµές. Απαιτεί τόλµη
και να πάρουµε τα αναγκαία µέτρα που χρειάζονται, αλλά και να
σχεδιάσουµε την επόµενη µέρα. Οφείλουµε να αλλάξουµε επιτέλους όλα αυτά που οι περισσότεροι σε αυτή την Αίθουσα συµφωνούµε πως πρέπει να αλλάξουν, τη γραφειοκρατία, τη
διαφθορά, την αδιαφάνεια, την ηµιπαρανοµία και τη συναλλαγή,
τα παραθυράκια των νόµων, την ασυδοσία, την ασύδοτη ευχέρεια της εκάστοτε διοικητικής αρχής.
Το φορολογικό σύστηµα πρέπει όντως να αλλάξει, να γίνει
απλούστερο, δικαιότερο, πιο διαφανές, µε έµφαση στην ανταγωνιστικότητα, πιο σταθερό, λιγότερο γραφειοκρατικό. ∆εν είναι
δυνατόν ο πολίτης, ο µισθωτός, ο επαγγελµατίας, ο συνταξιούχος, ο αγρότης να µην µπορούν να προγραµµατίσουν τις ζωές
τους σε ορίζοντα δεκαετίας. ∆εν είναι δυνατόν εν έτει 2010 οι
ξένες επενδύσεις να φεύγουν από την Ελλάδα, γιατί δεν αντέχουν τη φορολογική αβεβαιότητα, το κόστος της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς.
Και να σας το πω το χειρότερο. ∆εν είναι δυνατόν να στέλνουµε τη νέα γενιά, το µεγαλύτερο πλούτο της χώρας µας, στο
εξωτερικό, γιατί δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε στις αλλαγές
που όλοι αναγνωρίζουµε ως αναγκαίες, όχι µόνο στο φορολογικό αλλά και στην παιδεία, το δηµόσιο, τους θεσµούς και τις νοοτροπίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, αλλάξτε στάση. Εκµεταλλευτείτε το γεγονός ότι έχετε απέναντί σας µία υπεύθυνη
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, µία Αξιωµατική Αντιπολίτευση που
δεν κινείται όπως κινηθήκατε εσείς, όταν βρεθήκατε σε αυτή τη
θέση. Όταν φθάνατε µέχρι και να δυσφηµείτε τη χώρα µε δηλώσεις στα ξένα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
∆υστυχώς, το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, παρά τα κάποια θετικά στοιχεία, δεν κινείται στην κατεύθυνση των αλλαγών
που έχει ανάγκη η χώρα. ∆εν δίνει προοπτική και ως εκ τούτου το
καταψηφίζω.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε Ανδριανέ.
Το λόγο έχει ο κ. Παραστατίδης, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο
Νοµό Κιλκίς, για επτά λεπτά.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙ∆ΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, νοµίζω πως όλοι συναισθανόµαστε την κρισιµότητα της σηµερινής οικονοµικής κατάστασης. Συζητάµε το φορολογικό νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο
που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι εµπεριέχει ένα
πλαίσιο µε ενιαίους κανόνες χωρίς εξαιρέσεις.
Όµως πριν προχωρήσω στην ουσία του φορολογικού νοµοσχεδίου δεν µπορώ να µην επισηµάνω πως σήµερα η χώρα µας
βρίσκεται σε ένα κρίσιµο οικονοµικό σταυροδρόµι. Πίσω µας
έχουµε ένα κακό παρελθόν, ένα παρελθόν µε υπέρογκα χρέη,
αποτέλεσµα της διακυβέρνησης της χώρας από την προηγούµενη κυβέρνηση. Το αποτέλεσµα αυτό ήταν φυσικό επακόλουθο
µιας κατάστασης, όταν διαχειρίζεται κανείς τον εθνικό πλούτο
ως λάφυρο για τους «ηµέτερους». Το φορτίο που παρέλαβε η
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δυστυχώς είναι πολύ βαρύ. Και αυτό το
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βαρύ τίµηµα λόγω της δικής σας πολιτικής, κύριοι, καλείται να
πληρώσει σήµερα ο ελληνικός λαός.
Έρχεται η δεξιά πτέρυγα του ελληνικού Κοινοβουλίου µε περίσσιο θράσος, θα έλεγα, να κάνει κριτική γιατί δεν πάρθηκαν
νωρίτερα µέτρα, αντί να µας εξηγήσει ποιοι φταίνε και για το πώς
φτάσαµε στη σηµερινή κατάσταση. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά
πως ο χρόνος τέτοιων αναγκαστικών µέτρων δεν ταυτίζεται
πάντα µε τον πολιτικό χρόνο. Ιδιαίτερα όταν µια κυβέρνηση παραλαµβάνει µια οικονοµία σε ελεύθερη πτώση, χωρίς να γνωρίζει τι θα συναντούσε κάθε µέρα που περνούσε και µέχρι πού
έφθανε ο δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός.
Βλέπετε, εµείς δεν λιποτακτούµε στα δύσκολα, όπως κάνετε
εσείς. Μένουµε και δίνουµε τη µάχη. Όµως πρέπει να δεχθούµε
ότι η αιτία της πολιτικής και οικονοµικής κρίσης έχει να κάνει σε
έναν βαθµό πέρα από τη διαχείριση και µε το µοντέλο οικονοµικής ανάπτυξης που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια. Γι’ αυτό
είναι ανάγκη να προχωρήσουµε σε βαθιές τοµές για εξυγίανση
της ελληνικής οικονοµίας και τη διοίκηση της χώρας. Έτσι, η εξυγίανση θα σηµατοδοτήσει το τέλος µιας εποχής που χαρακτηρίστηκε από τη διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος, τη διαφθορά,
τη διαπλοκή, το ρουσφέτι, τις χαριστικές ρυθµίσεις στους έχοντες και κατέχοντες, τη διάλυση των φοροεισπρακτικών µηχανισµών, τη χαµηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα.
Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η χώρα µας να καταστεί αναξιόπιστη διεθνώς, να οδηγηθεί στη χλεύη, τη διαπόµπευση και
την πλήρη απαξίωση.
Αυτή τη χώρα µάς παραδώσατε, κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, µετά την περίοδο της θητείας σας. Θα πρέπει να γνωρίζετε
όµως πως στην πολιτική, σηµαντικότερη και από τη θητεία είναι
η δηµιουργία. ∆υστυχώς εσείς µόνο εθητεύσατε.
Κύριε Πρόεδρε, εξ αφορµής της σηµερινής συζήτησης του
φορολογικού νοµοσχεδίου, θα ήθελα να καταθέσω από αυτό
εδώ το Βήµα τα µηνύµατα που εισπράττω καθηµερινά σε επαφή
µε τους Έλληνες πολίτες, όπως πιστεύω και άλλοι συνάδελφοι,
για την πολιτική και τους πολιτικούς, που δεν είναι καθόλου κολακευτικά. Οι χαρακτηρισµοί «διαφθορά» και «διαπλοκή» είναι σε
ηµερήσια βάση, όπως επίσης «τα κάνατε πλακάκια», «συγκάλυψη», «ατιµωρησία» είναι στο καθηµερινό λεξιλόγιο των πολιτών.
∆εν σας κρύβω πως υπ’ αυτές τις συνθήκες, προσωπικά αισθάνοµαι πολύ άβολα και καθόλου υπερήφανος, ιδιαίτερα ως
νέος Βουλευτής. Κάποτε το να ήσουν πολιτικός ήταν τιµή και ενέπνεες σεβασµό και εµπιστοσύνη, διότι αρκετοί παλαιότεροι πολιτικοί που πέρασαν απ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα, ορισµένοι
µάλιστα βρίσκονται και σήµερα εντός αυτής, τίµησαν και εξακολουθούν να τιµούν την ιδιότητά τους και το θεσµικό τους ρόλο.
Όλοι µας γνωρίζουµε πως τα τελευταία χρόνια ο πολιτικός κόσµος ζει την πλήρη απαξίωση. Για την κατάσταση αυτή βέβαια
δόθηκαν πολλές αφορµές. Είναι παγιωµένη η αντίληψη ότι το πολιτικό σύστηµα στη χώρα µας κάνει ό,τι θέλει χωρίς καµµιά συνέπεια, χωρίς καµµιά τιµωρία. Και αυτή η αντίληψη είναι διάχυτη
στον κόσµο. Υπάρχει καθολικό αίτηµα σύσσωµης της κοινωνίας,
µιας κοινωνίας ώριµης που δέχθηκε µε ψυχραιµία τα πρόσφατα
µέτρα που πήρε η Κυβέρνηση για το σταθεροποιητικό πρόγραµµα, να αποκαλυφθούν οι υπεύθυνοι για την οικονοµική
κρίση και τα µεγάλα ελλείµµατα, όποιοι και αν είναι αυτοί, σε
όποια βαθµίδα διοίκησης και αν ανήκουν.
Θα µπορούσε, εποµένως, η ελληνική Βουλή να πάρει πρωτοβουλία και να προχωρήσει στη σύσταση µιας ανεξάρτητης αρχής
η οποία θα προβεί στον ουσιαστικό έλεγχο του «πόθεν έσχες»
όλων αυτών, τουλάχιστον της τελευταίας δεκαετίας, ξεκινώντας,
θα έλεγα, γιατί όχι, πρώτα από τα µέλη του ελληνικού Κοινοβουλίου. Και εφόσον αποδειχθεί ότι όσοι διαχειρίστηκαν µε
τρόπο ύποπτο το δηµόσιο χρήµα, για παράνοµο πλουτισµό να
λογοδοτήσουν και να παραπεµφθούν στη δικαιοσύνη, να πάνε
φυλακή. Επιτέλους, πρέπει να πληρώσουν αυτοί που φταίνε. Κάποια στιγµή θα πρέπει να τελειώνουµε µ’ αυτές τις ιστορίες.
Μόνο έτσι θα αποκατασταθεί πραγµατικά το κύρος και η αξιοπιστία του πολιτικού κόσµου και της πολιτικής στη συνείδηση του
κόσµου.
Κυρίες και κύριοι, ίσως είναι ευκαιρία, ίσως ήρθε η στιγµή µιας
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νέας εποχής που θα οδηγήσει την Ελλάδα σε ανάπτυξη και αναβάθµιση, ώστε να καταστεί µια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Πρέπει να φτιάξουµε το κράτος. Ίσως ήρθε η ώρα και η στιγµή να
αλλάξουµε τα δεδοµένα στην ελληνική οικονοµία, µαζί µε την αλλαγή και της ελληνικής νοοτροπίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆υστυχώς ή ευτυχώς ο κλήρος έλαχε πάλι στο ΠΑΣΟΚ να βγάλει τη χώρα από αυτήν την κατάσταση, από αυτό το αδιέξοδο.
Αυτή την προοπτική προσπαθεί να δώσει η Κυβέρνηση και ο
Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου σήµερα, ο οποίος είναι
εγγύηση, είναι κεφάλαιο για την Ελλάδα. Απόδειξη πως έδωσε
και συνεχίζει να δίνει τη µάχη διεθνώς σε πάρα πολύ δύσκολες
συνθήκες, σε ένα περιβάλλον πολύ εχθρικό, θα έλεγα, προκειµένου να αποκατασταθεί το κύρος της χώρας µας.
∆εν πρέπει να ξεχνάµε πως οι Έλληνες έµαθαν στα δύσκολα,
είναι γεννηµένοι για τα δύσκολα και θα τα καταφέρουµε όλοι
µαζί. Ήδη είχαµε και τα θετικά αποτελέσµατα, σχετικά µε την οικονοµική στήριξη του Eurogroup. Για την συντοµία του χρόνου
δεν θα αναφερθώ µε λεπτοµέρειες στο περιεχόµενο του συγκεκριµένου φορολογικού νοµοσχεδίου. Εξάλλου έγινε αναλυτική
και λεπτοµερής αναφορά από πολλούς συναδέλφους για το τι
κάνει αυτό το νοµοσχέδιο. Όµως είναι πέρα από βέβαιο ότι αυτό
το φορολογικό σχέδιο βάζει νέες βάσεις αντικαθιστώντας τη δυσπιστία του πολίτη σε σχέση εµπιστοσύνης απέναντι στο κράτος.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): ∆εν έχετε περιθώριο
για λεπτοµέρειες. Κλείστε, σας παρακαλώ.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙ∆ΗΣ: ∆ιότι µπαίνει τέρµα στο καθεστώς αυθαιρεσίας που ευνοούσε τη φορολογική µεταχείριση εισοδηµάτων. Αποκαθιστά τη φορολογική δικαιοσύνη µέσα από
ένα δίκαιο σύστηµα αναδιανοµής των εισοδηµάτων και ανακατανοµής των φορολογικών βαρών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Παραστατίδη. Κλείστε, παρακαλώ.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙ∆ΗΣ: Πρέπει να προχωρήσουµε γρήγορα σε τοµές, µεταρρυθµίσεις, ώστε να δηµιουργηθούν εκείνες οι προϋποθέσεις που θα διασφαλίσουν και θα θωρακίσουν
το πολιτικό σύστηµα για να µην ξαναζήσουµε σκάνδαλα τύπου
οµολόγων, Βατοπεδίου και «SIEMENS».
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας παρακαλώ, κύριε
Παραστατίδη, δεν έχουµε περιθώριο. Κλείστε, σας παρακαλώ.
Σταµατήστε εδώ.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙ∆ΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): ∆εν γίνεται αυτό,
κύριε Παραστατίδη, σας παρακαλώ. Τελείωσε ο χρόνος.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙ∆ΗΣ: Έχουµε υποχρέωση απέναντι
στην κοινωνία και τη χώρα να δώσουµε προοπτική και ελπίδα
στους πολίτες. Αυτό µπορεί να διασφαλιστεί, εφόσον οι θυσίες
του ελληνικού λαού συνοδεύονται από ένα δίκαιο και αποτελεσµατικό κράτος…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας παρακαλώ, κύριε
Παραστατίδη, σταµατήστε εδώ. Πώς να το εξηγήσω αλλιώς;
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙ∆ΗΣ: Το φορολογικό νοµοσχέδιο συντείνει προς αυτή την κατεύθυνση για ένα κράτος που θα στηρίζεται σε τρεις πυλώνες. Τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, τη
δικαιοσύνη.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε πολύ.
Κύριε Παραστατίδη, όµως καταλαβαίνετε ότι δεν µπορεί να γίνεται αυτό. Ορίστε. Μιλήσατε επιπλέον κατά ένα λεπτό και είκοσι
δευτερόλεπτα.
Το λόγο έχει ο κ. Παντελής Ασπραδάκης, Βουλευτής Αττικής
του ΠΑΣΟΚ, για επτά λεπτά αυστηρώς. Το χρόνο τον ξέρετε. Σεβαστείτε τον. Σεβαστείτε τους άλλους συναδέλφους.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΣΠΡΑ∆ΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και
συντοπίτη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό συζήτηση φορολογικό
νοµοσχέδιο αποτελεί ένα ακόµα αποφασιστικό βήµα της Κυβέρ-
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νησης για µεγάλες αλλαγές στο κράτος και την οικονοµία που
για πρώτη φορά εφαρµόζονται στη χώρα µας.
Η απόφαση της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού µε νοµοσχέδια- τοµές να αλλάξουµε το µίζερο σκηνικό στο πολιτικό
µας σύστηµα στην ελληνική κοινωνία και την οικονοµία της
χώρας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί και µε άλλες τοµές: µε το
ασφαλιστικό, µε το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», µε το νέο αναπτυξιακό νόµο, µε ριζικές αλλαγές στην εκπαίδευση και άλλα, δίνοντας έτσι δυνατό το µήνυµα της µεγάλης αλλαγής που
συντελείται µε σταθερά βήµατα τους τελευταίους έξι µήνες.
Η ουσία όλων αυτών των νοµοσχεδίων, πέραν από τις όποιες
ρυθµίσεις και τα όσα ευεργετικά θεσπίζουν για να βγει η πατρίδα
µας από την κρίση είναι η έµπρακτη προσπάθεια για κοινωνική δικαιοσύνη και ισονοµία απέναντι στον κάθε Έλληνα, ανεξάρτητα
από το αν είναι φτωχός ή πλούσιος, ανεξάρτητα από το τι δουλειά κάνει και σε ποια κοινωνική οµάδα ανήκει.
Και όλα αυτά µε τη µεγάλη συµµετοχή πολιτών και φορέων
στη δηµόσια διαβούλευση, που αποδεικνύει ότι όταν σέβεσαι τον
πολίτη µε πράξεις και του δίνεις τη δυνατότητα να εκφράσει προτάσεις, τότε συµµετέχει ενεργά συµβάλλοντας ουσιαστικά στη
διαµόρφωση δίκαιων και λειτουργικών νόµων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µιλώντας για το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο θα ήθελα να καταγράψω κάποια κατά τη γνώµη µου πολύ
σηµαντικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, η αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης µέσα από ένα δίκαιο σύστηµα αναδιανοµής των εισοδηµάτων και ανακατανοµής των φορολογικών
βαρών, µία νέα δίκαιη προοδευτική φορολογική κλίµακα για όλα
τα εισοδήµατα των φυσικών προσώπων µε περισσότερα φορολογικά κλιµάκια.
∆εύτερον, κατάργηση απαλλαγών, εξαιρέσεων και εκπτώσεων
που δεν υπακούουν σε αυστηρά κοινωνικά και αναπτυξιακά κριτήρια. Τρίτον, ρυθµίσεις και φοροαπαλλαγές που αφορούν τις
ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, δηλαδή ένα µεγάλο τµήµα της ελληνικής κοινωνίας. Τέταρτον, η κατάργηση ενιαίου τέλους ακινήτων. Έτσι απαλλάσσει τη µικρή ακίνητη περιουσία από το
φόρο και εισάγεται ένα προοδευτικό σύστηµα φορολόγησης. Πέµπτον, αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης των ακινήτων
που ανήκουν σε offshore εταιρείες, ενώ η Εκκλησία δεν εξαιρείται από τη φορολόγηση.
Έκτον, η επαναφορά του φόρου κληρονοµιάς και γονικών παροχών µε υψηλό αφορολόγητο, έτσι ώστε να πληρώνουν εκείνοι
που έχουν. Έβδοµον, νέο σύστηµα αξιοποίησης των αποδείξεων
και των δαπανών για τη µείωση του φορολογητέου εισοδήµατος
για µια σειρά από δαπάνες. Αυτά είναι µόνο κάποια από όσα σηµαντικά περιλαµβάνει το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο.
Και ανέφερα ειδικά τα παραπάνω, γιατί δείχνουν τη διεύρυνση
της φορολογικής βάσης που επιχειρείται, δίνοντας έτσι το µήνυµα ότι δεν θα ανεχτεί άλλο η πολιτεία να πληρώνουν οι ειλικρινείς ή εκείνοι που δεν µπορούν να κρυφτούν και να γλιτώνουν
οι επιτήδειοι και εκείνοι που πραγµατικά τα έχουν και ζουν πλουσιοπάροχα.
Και δεν σταµατάµε εδώ. Ο Υπουργός ήδη έχει ανακοινώσει κάποιες από τις επόµενες προγραµµατισµένες δράσεις του Υπουργείου Οικονοµικών, ενώ οι όποιες ατέλειες προκύψουν, θα
διορθωθούν µε τον καιρό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µεγαλύτερη αδικία που πλήττει το κράτος µας και ειδικότερα τον Έλληνα πολίτη στο φορολογικό µας σύστηµα, παραµένει η φοροδιαφυγή. Με το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο η αντιµετώπισή της υποστηρίζεται από
σηµαντικές διοικητικές καινοτοµίες και την αξιοποίηση τεχνολογιών από διασταυρώσεις στοιχείων και πολλά άλλα.
Όλοι κατανοούµε πως όταν κάποιοι ζουν σε βάρος των πολλών, δεν συµβάλλει σε µία ευνοµούµενη πολιτεία, που σε δύσκολους καιρούς πρέπει να είναι ενωµένη και ο καθένας να
προσφέρει µε βάση τις δυνατότητές του. Άρα το µεγάλο µας
στοίχηµα είναι η µείωση της φοροδιαφυγής και η µάχη είναι σίγουρο ότι θα είναι επίπονη και µακροχρόνια.
Είναι ανάγκη πλέον για οργανωµένους ελεγκτικούς µηχανισµούς που θα επιβάλλουν αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες. Είναι ανάγκη επίσης, όσο ποτέ άλλοτε θα έλεγα, για
επιπλέον πρωτοβουλίες για ανάπτυξη, την διατήρηση και την αύ-
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ξηση των θέσεων εργασίας.
Χρειαζόµαστε την πράσινη ανάπτυξη µε στόχο την περιβαλλοντική προστασία. Όλη η χώρα, νοµίζω, το έχει ανάγκη αυτό.
Το βλέπω στην περιφέρειά µου, όπου το όµορφο και πληγωµένο
περιβάλλον -µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριούµε την ωραία θάλασσα, τα αξιόλογα αρχαιολογικά µνηµεία, µπορεί να µεταµορφωθεί µέσα από την πράσινη ανάπτυξη.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η χώρα µας βρίσκεται σε ένα κρίσιµο
σταυροδρόµι. Αντιµετωπίζουµε µία οικονοµική θύελλα, όπου οι
επιτήδειοι προσπαθούν να µας δηµιουργήσουν προβλήµατα και
να εκµεταλλευθούν τις καταστάσεις. Με τα προηγούµενα νοµοσχέδια, µε το παρόν που συζητάµε και µε τα επόµενα που θα έρθουν και µάλιστα σε αυτές τις τόσο ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες
για τη χώρα µας, οι πολίτες αισθάνονται ότι οι προσπάθειες και
οι θυσίες τους πιάνουν τόπο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ήρθε η ώρα να µειώσουµε τις
υπερβολές, να αντιληφθούµε ότι όλοι µαζί µε σύνεση και συναίνεση πρέπει να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα σε όλες του τις
διαστάσεις, να συνεχίσουµε τις αλλαγές µε σχέδιο, µε σοβαρότητα και αποφασιστικότητα σε κάθε τοµέα της πολιτικής για να
έχουµε τα αποτελέσµατα που θέλουµε για τον πολίτη και την Ελλάδα µας. Άλλωστε το πρόβληµα δεν το έχει η Κυβέρνηση, το
έχει η πατρίδα µας και πρέπει να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων.
Οι προσπάθειες του Πρωθυπουργού, του Γιώργου Παπανδρέου, όλο το προηγούµενο διάστηµα εντός και εκτός Ελλάδος,
προκειµένου να ανακτήσει η χώρα µας τη χαµένη αξιοπιστία,
έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Έχει έρθει η ώρα µε
την εφαρµογή του κυβερνητικού µας προγράµµατος να τεθεί η
Ελλάδα σε δρόµους δηµιουργίας και ανάπτυξης και να οδηγηθούµε µε σιγουριά στην έξοδο από την κρίση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας, το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο σε αντίθεση µε το πρόσφατο παρελθόν αποτελεί µία µεταρρύθµιση, µία νέα φορολογική αντίληψη, που
επιχειρεί να βάλει τέλος στα προνόµια των λίγων σε βάρος των
πολλών. Και φυσικά υπερψηφίζω το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ τον κ. Παντελή Ασπραδάκη, Βουλευτή Νοµού Αττικής του
ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Παύλος Στασινός, Βουλευτής Άρτας του
ΠΑΣΟΚ. Και εύχοµαι και εσείς να έχετε αυτήν την απίστευτη συνέπεια αγγλοσαξονικού τύπου της Αττικής.
Ορίστε, κύριε Στασινέ, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι κοινός τόπος ότι η χώρα
διανύει µία περίοδο µεγάλης κρίσης. Είναι µία πολύπλευρη
κρίση, οικονοµική και κοινωνική. Είναι µία κρίση θεσµών και
αξιών.
Τα αίτια που µας οδήγησαν εδώ σε αυτήν την κρίση είναι
πολλά και ο ελληνικός λαός τα ξέρει πολύ καλά. Βασική προϋπόθεση για την έξοδο από αυτήν την κατάσταση είναι η ανασύσταση του κράτους. Και προς την κατεύθυνση αυτήν ήρθαν και
ψηφίστηκαν στη Βουλή από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ νοµοσχέδια που αλλάζουν τη χώρα, χαράζουν το δρόµο για το µέλλον, ικανοποιούν το περί δικαίου αίσθηµα των Ελλήνων, τονίζουν
την αξιοπρέπεια των νέων µας, αποκαθιστούν τις σχέσεις εµπιστοσύνης κράτους και πολιτών.
Η Κυβέρνηση αυτήν την ώρα δεν δίνει εξετάσεις µόνο στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και στις διεθνείς αγορές. Κυρίως η Κυβέρνηση δίνει εξετάσεις στον ελληνικό λαό, στους µικροµεσαίους,
στους συνταξιούχους, στους άνεργους, σε όλους αυτούς που
πρόσφατα σήκωσαν το βάρος των οικονοµικών µέτρων, αυτούς
που είναι έντιµοι στις συναλλαγές τους µε το κράτος και που δεν
φοροδιαφεύγουν. Όλους αυτούς που στη συντριπτική τους πλειοψηφία στηρίζουν την Κυβέρνηση και περιµένουν από αυτήν
αξιοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη.
Προς αυτήν, λοιπόν, την κατεύθυνση η Κυβέρνηση στοχεύει
µε µια σειρά νοµοσχεδίων, όπως το φορολογικό, το ασφαλιστικό,
το νέο αναπτυξιακό νόµο, την αναµόρφωση της Τοπικής Αυτοδι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

οίκησης. Το φορολογικό, λοιπόν, νοµοσχέδιο που σήµερα συζητάµε, είναι ένας βασικός άξονας προς την κατεύθυνση της φορολογικής δικαιοσύνης και του νοικοκυρέµατος των δηµόσιων
οικονοµικών. Με κριτήρια τη διαφάνεια, την οικονοµική και κοινωνική δικαιοσύνη, την αποδοτικότητα του φορολογικού συστήµατος, προχωρήσαµε µέσα από έναν ευρύτατα κοινωνικό
διάλογο στην αναµόρφωση της φορολογικής νοµοθεσίας.
Το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο είναι απλό και δίκαιο. Έχει ενιαίους κανόνες και δεν περιλαµβάνει εξαιρέσεις. Οι πολίτες θα
κληθούν να συµβάλουν σύµφωνα µε τις πραγµατικές τους δυνατότητες και θα έχουν ισότιµη µεταχείριση σύµφωνα µε την οικονοµική τους κατάσταση. Η µέχρι τώρα φορολογική πολιτική
αποδείχθηκε ανεπαρκής και άδικη.
Η διάλυση των εισπρακτικών µηχανισµών είχε σαν αποτέλεσµα την έξαρση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Η
υπηρεσία ειδικών ελέγχων αποδείχθηκε εντελώς ανεπαρκής,
όπως δείχνει η µέχρι τώρα πορεία του ελεγκτικού της έργου. Η
µέχρι τώρα φορολογική πολιτική συσσώρευσε τα φορολογικά
βάρη κυρίως στους µικροµεσαίους, στους µισθωτούς και στους
συνταξιούχους. Η κατάργηση του φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας και η αντικατάστασή του µε το ΕΤΑΚ, επιβάρυνε τους
µικροϊδιοκτήτες υπέρ των εχόντων και των κατεχόντων.
Το νέο, λοιπόν, φορολογικό νοµοσχέδιο έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Είναι δίκαιο, η εισφορά των πολιτών είναι ανάλογη
µε τις οικονοµικές τους δυνατότητες. Είναι αποτελεσµατικό, παρέχει κίνητρα για τη δήλωση των πραγµατικών εισοδηµάτων.
Έχει αναδιανεµητικό χαρακτήρα, το κύριο βάρος των εσόδων
του προέρχεται από τα υψηλά εισοδήµατα, παρέχοντας ελαφρύνσεις στα χαµηλά και στα µεσαία εισοδήµατα. Είναι αποδοτικό, απλό και διαφανές, δεν έχει υψηλό διοικητικό διαχειριστικό
και λειτουργικό κόστος, δεν δηµιουργεί στρεβλώσεις στην εφαρµογή του.
Συµβάλλει στην αποκατάσταση των σχέσεων εµπιστοσύνης
µεταξύ κράτους και πολιτών. Έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα. Συµβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέµηση της ανεργίας, δίνοντας
κίνητρα για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, συµβάλλοντας
έτσι στην ανάπτυξη της χώρας. Συµβάλλει στο περί κοινού δικαίου αίσθηµα, γιατί ουσιαστικά πρώτη φορά φορολογείται το
µεγάλο κεφάλαιο και οι εξωχώριες εταιρείες.
Όσον αφορά στις επί µέρους ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου, περιληπτικά µπορούµε να συνοψίσουµε ως εξής:
Θεσµοθετείται η ένατη φορολογική κλίµακα για όλους τους
φορολογούµενους πολίτες, µισθωτούς, συνταξιούχους και επαγγελµατίες µε αφορολόγητο εισόδηµα τα 12.000 ευρώ. Στην κλίµακα φορολόγησης ωφελούνται τα χαµηλά εισοδήµατα και
επιβαρύνονται τα υψηλά. Με τη νέα φορολογική κλίµακα, λοιπόν,
ωφελείται περίπου το 90% των φορολογούµενων.
Γίνεται εξορθολογισµός του συστήµατος εκπτώσεων από το
εισόδηµα, ώστε να αποφεύγεται σε µεγάλο βαθµό η φοροδιαφυγή και να έχουν ωφέλεια οι φορολογούµενοι µε µικρό εισόδηµα.
Γίνεται εισαγωγή τεκµηρίων δαπανών και χρήσης υπηρεσιών
για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος ανεξάρτητα από το εισόδηµα που δηλώνεται. Κατ’ αυτόν τον τρόπο και σε µεγάλο
βαθµό αποκαλύπτονται τα αδήλωτα εισοδήµατα και περιορίζεται η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή.
Γίνεται κατάργηση ή τροποποίηση φοροαπαλλαγών που αναφέρονται στη φορολογία εισοδήµατος ή στη φορολογία κεφαλαίων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η φορολογική δικαιοσύνη
και η συµµετοχή στα δηµόσια βάρη είναι ανάλογη µε τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών.
Καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση. Γίνεται τροποποίηση
συντελεστών φορολόγησης όπου είναι απαραίτητο.
Γίνεται εξορθολογισµός στη φορολόγηση των επιχειρήσεων.
Τα κέρδη προσδιορίζονται βάσει των λογιστικών βιβλίων εσόδων
και δαπανών.
Εφαρµόζεται η προοδευτική φορολόγηση της µεγάλης ακίνητης περιουσίας. Ρυθµίζεται το φορολογικό απόρρητο.
Επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση στις πρόσθετες αµοιβές
στελεχών τραπεζών και λοιπών χρηµατοπιστωτικών οργανισµών.
Επαναφέρεται ο φόρος κληρονοµιάς και γονικών παροχών,
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αλλά µε υψηλό αφορολόγητο. Καθιερώνεται ένα απλό και δίκαιο
σύστηµα καθορισµού ελαχίστων δαπανών διαβίωσης µε βάση τα
χρησιµοποιούµενα περιουσιακά στοιχεία. Γίνεται φορολογιστικός προσδιορισµός όλων των εισοδηµάτων.
Φορολογούνται οι συναλλαγές µε εξωχώριες εταιρείες. ∆εν
αναγνωρίζονται οι αγορές, οι δαπάνες, οι τόκοι δανείων, τα µισθώµατα µε εξωχώριες εταιρείες µε υπεργολάβους ή αντιπροσώπους αυτών. Γίνεται καταγραφή των ακινήτων των εταιρειών
αυτών και αυξάνεται η φορολόγησή τους.
Καταργούνται ή αλλάζουν διατάξεις τις οποίες χρησιµοποιούσαν οι φορολογούµενοι για την καταστρατήγηση της φορολογίας εισοδηµάτων περιουσίας και µε τεχνητούς τρόπους
απέφευγαν ή µείωναν τη φορολογία.
Γίνεται ηλεκτρονική διασύνδεση του Υπουργείου Οικονοµικών
µε όλα τα Υπουργεία και φορείς µε υποχρέωση όλων για υποβολή κάθε στοιχείου οικονοµικού ενδιαφέροντος όπως οι µισθοί,
αµοιβές, αποζηµιώσεις και οικονοµικές ενισχύσεις.
Θα µπορούσαµε να πούµε και άλλα στοιχεία για το φορολογικό, αλλά ο χρόνος τελειώνει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο γίνεται
µια µεγάλη προσπάθεια να µπουν τα πράγµατα στη θέση τους
όσον αφορά τα φορολογικά θέµατα, να αποδοθεί φορολογική
δικαιοσύνη και επιτέλους, να αρχίσει η ανάκαµψη της χώρας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Στασινό Παύλο από την Άρτα, Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
Το «Όνοµα του Ρόδου» στη Νέα ∆ηµοκρατία ακούει στον Βουλευτή κ. Γεώργιο Κασαπίδη, Βουλευτή Κοζάνης. Επτά λεπτά και
για σας, κύριε Κασαπίδη, που δεν έχετε σχέση µε τον Ουµπέρτο
Έκο. Ξεκινήστε, το Βήµα δικό σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ: Χριστός Ανέστη, κύριε Πρόεδρε. Χριστός Ανέστη, και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και χρόνια πολλά.
Πρώτο νοµοσχέδιο µετά τις γιορτές του Πάσχα και µιλούµε
για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και της φοροδιαφυγής.
Όµως, από πού ξεκινά και πού τελειώνει αυτή η αποκατάσταση; Αν µη τι άλλο θα µπορούσε και θα έπρεπε να ξεκινήσει
κατ’ αρχάς από τη βασικότερη σχέση µεταξύ πολίτη και κράτους
που είναι η σχέση εµπιστοσύνης. Αυτό θα σηµατοδοτούσε και
την απαρχή που θα τεκµηρίωνε τον τίτλο του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου. Όµως, όπως και σε άλλες σχέσεις, όταν η εµπιστοσύνη κλονίζεται, τότε δηµιουργούνται δυσλειτουργίες και
στρεβλώσεις.
∆εν θα έπρεπε, λοιπόν, να αντιµετωπίζουµε τα στοιχεία έγκυρων διεθνών οργανισµών σχετικά µε τα υψηλότατα επίπεδα φοροδιαφυγής στη χώρα µας, ούτε µε έκπληξη ούτε ως δυσεπίλυτο
γρίφο. Όταν οι πολίτες αντιµετωπίζονται µε αµφισβήτηση µέσα
σε ένα ευµετάβλητο, απρόβλεπτο, άδικο και ασαφές φορολογικό
περιβάλλον, τα δυσάρεστα αποτελέσµατα δεν είναι παρά αναµενόµενα.
Επιπλέον, δεδοµένης της παγκοσµιοποίησης των αγορών, το
φορολογικό καθεστώς µιας χώρας καθορίζει σε πολύ µεγάλο
βαθµό τόσο την ικανότητα προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων, όσο
και την εκροή κεφαλαίων από τη χώρα. Εάν δε, κάτι θα έπρεπε να
έχουµε µάθει από την πρόσφατη οικονοµική κρίση, είναι η ταχύτητα µετάδοσης των µεταβολών του οικονοµικού περιβάλλοντος,
η οποία γίνεται χωρίς καµµία διάκριση εθνικών συνόρων.
Με αφορµή, λοιπόν, τις γενικότερες δυσχερείς οικονοµικές
συνθήκες, αλλά και την άνευ προηγουµένου αύξηση του δηµοσιονοµικού µας χρέους, η Κυβέρνηση είχε µια εξαιρετική ευκαιρία να αναλάβει την πρωτοβουλία εξυγίανσης του φορολογικού
µας συστήµατος, ευκαιρία, όµως, που δεν αξιοποίησε.
Η εξυγίανση είναι απαραίτητη για πολλούς λόγους, βασικότεροι από τους οποίους είναι: Πρώτον -όπως προανέφερα- η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης µεταξύ πολίτη και κράτους. Το
κράτος πρέπει κυρίως να µπορεί να πείσει τον πολίτη για την
ανταποδοτικότητα της οικονοµικής συµβολής του στην κρατική
λειτουργία. Το γεγονός ότι το ποσοστό ικανοποίησης των πολιτών σε χώρες µε υψηλή φορολογία είναι υψηλό, αποδεικνύει ότι
όταν ο πολίτης νιώθει ότι συµβάλλει µε τη φορολογική του εισφορά στο κοινό καλό και την εύρυθµη λειτουργία του κράτους,
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δεν αντιµετωπίζει µε δυσφορία τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
∆εύτερον, η δηµιουργία υγιούς οικονοµικού κλίµατος που θα
συµβάλει στην ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, την
παραγωγή νέου πλούτου, την επένδυση κεφαλαίων, την προσέλκυση επενδύσεων και συνεπώς, την αύξηση των κρατικών
εσόδων. ∆ιότι, όσο και να αυξήσει τη φορολόγηση των διαφόρων οικονοµικών δραστηριοτήτων των πολιτών του, ενώ αυτοί
δεν ευηµερούν, το κράτος δεν θα επιδιώκει παρά να «γδύσει
τους γυµνούς», αναµφίβολα, µε τραγικά αποτελέσµατα.
Τρίτον, η επιτακτική ανάγκη προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων
για τη δηµιουργία επενδύσεων, προκειµένου να ανατραπεί το
παρόν κλίµα χαµηλής παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας
της οικονοµίας µας. Όταν, όµως, το φορολογικό περιβάλλον µεταβάλλεται συνεχώς, ανατρέποντας έτσι κάθε επιχειρηµατικό
προγραµµατισµό, είναι αναµενόµενο τόσο οι Έλληνες, αλλά και
πολύ περισσότερο οι ξένοι επενδυτές, να αναζητούν ευνοϊκότερες συνθήκες σε άλλες χώρες.
Τέταρτον, η δυνατότητα δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας
για την αντιµετώπιση της διαρκώς αυξανόµενης ανεργίας, η
οποία κάθε άλλο παρά θετικά µπορεί να συµβάλει στην ανακούφιση του ήδη υψηλού, αλλά και διαρκώς αυξανόµενου δηµοσιονοµικού µας χρέους.
Πέµπτον, η απλούστευση των διαδικασιών φορολόγησης και
των σχετικών οδηγιών, έτσι ώστε να µη δυσχεραίνεται η συµµόρφωση των πολιτών στις φορολογικές τους υποχρεώσεις και
να µη δηµιουργείται, χωρίς λόγο, κλίµα αµφισβήτησης και καχυποψίας αµφοτέρω.
Αντιλαµβανόµαστε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι
το φορολογικό νοµοσχέδιο που χρειάζεται η χώρα µας, σήµερα
περισσότερο από ποτέ, πρέπει να λειτουργήσει πρωτίστως ως
µια συµφωνία εµπιστοσύνης, ένα εργαλείο αποκατάστασης της
σχέσης µε τον πολίτη που έχει τόσο ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν από δαιδαλώδεις διαδικασίες και γραφειοκρατικές, συχνά
αντικρουόµενες, και στην πλειοψηφία τους αναποτελεσµατικές,
αντιπαραγωγικές και παράλογες φορολογικές απαιτήσεις.
Επιπλέον, πρέπει να αποκαταστήσουµε τη σχέση µας µε τις
διεθνείς αγορές και να πείσουµε εν δυνάµει επενδυτές για την
αξιοπιστία µας και την ασφάλεια των επενδυτικών εγχειρηµάτων
τους στη χώρα µας. Το βέβαιο είναι ότι ο στόχος αυτός δεν θα
είναι εύκολο να επιτευχθεί, δεδοµένου του ιδιαίτερα βεβαρηµένου παρελθόντος µας στον εν λόγω τοµέα.
Η τεράστια ανάγκη µας για ξένα κεφάλαια, όµως, υπαγορεύει
όχι µόνο βαθιές τοµές στο φορολογικό µας σύστηµα, αλλά και
την εκ βάθρων αναθεώρηση του τρόπου µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε το ρόλο του στη λειτουργία του κράτους.
Σίγουρα, η πρόσφατη οικονοµική κρίση προκάλεσε σοβαρή
επιδείνωση των δυσχερών οικονοµικών συνθηκών που αντιµετωπίζουµε ως χώρα. Θα µπορούσε, όµως, να έχει λειτουργήσει ως
το άλλοθι που θα επέτρεπε σε µια νέα Κυβέρνηση, όπως αυτή
του ΠΑΣΟΚ, να προβεί σε δραστικές τοµές, χωρίς το φόβο του
συνεπακόλουθου πολιτικού κόστους.
Εάν δε, συνυπολογίσει κανείς τη στήριξη της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, στην οποία θα µπορούσε να βασιστεί η Κυβέρνηση
για την εισαγωγή δίκαιων και αποτελεσµατικών φορολογικών µέτρων, είναι πραγµατικά απορίας άξιον γιατί δεν το έπραξε. Είχε
το χρόνο -ένα ολόκληρο εξάµηνο, εν µέσω οικονοµικής κρίσης.
Είχε το λόγο η κατάσταση της οικονοµίας µας, αλλά και η πλειοψηφία των φορολογουµένων χρειάζεται άµεση και ουσιαστική
στήριξη.
Είχε τη συναίνεσή µας σε όποια θετική πρωτοβουλία.
∆εν έχει όµως σχέδιο, στρατηγική, πολιτική βούληση και την
απαραίτητη τόλµη για να βγάλει τη χώρα από τον επικίνδυνο
δρόµο, στον οποίο συνεχίζει να πορεύεται µε φόβο και αβεβαιότητα. Και για αυτόν το λόγο, αλλά και για όλα τα επιχειρήµατα
που προανέφερα, δεν ψηφίζουµε επί της αρχής το παρόν σχέδιο
νόµου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε ιδιαιτέρως τον κ. Γεώργιο Κασαπίδη, Βουλευτή Κοζάνης της Νέας
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∆ηµοκρατίας.
Τον διαδέχεται ο Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας του Νοµού Μαγνησίας κ. Απόστολος Νάνος, για επτά
λεπτά κύριε συνάδελφε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, µετά από µία παρατεταµένη επικοινωνιακή τροµοκρατία που είχε στόχο να ετοιµάσει το έδαφος για τη νέα φορολογική επιδροµή, η Κυβέρνηση
έφερε το φορολογικό νοµοσχέδιο προς ψήφιση, αφού χρησιµοποίησε όλη την ακατάσχετη κινδυνολογία περί χρεοκοπίας, βουλιάγµατος, κατάρρευσης, κατοχής, επιτήρησης, αφού βάφτισε
κλέφτες, φοροφυγάδες, προνοµιούχους και ρετιρέ, την πλειοψηφία των εργαζοµένων και των αυτοαπασχολούµενων, αφού
χρησιµοποίησε κάθε είδους προπαγανδιστές και «παπαγαλάκια»,
δηµοσιογράφους, καθηγητές, τεχνοκράτες για να πείσει ότι την
κρίση πρέπει να την πληρώσουν αυτοί που τη δηµιούργησαν,
γιατί όλα τα χρόνια οι µόνοι που κέρδιζαν ήταν αυτοί που κερδίζουν και σήµερα.
Προχωράτε στην εφαρµογή µέτρων που αυξάνουν τη φορολογία, που µειώνουν το εισόδηµα και συνολικά χειροτερεύουν τη
θέση εκατοµµυρίων εργαζόµενων, συνταξιούχων και αυτοαπασχολούµενων. Την ίδια στιγµή παίρνουν όλα τα µέτρα που εξασφαλίζουν τη συνέχεια της κερδοφορίας του µεγάλου κεφαλαίου
ακόµα και στην περίοδο της κρίσης, δίνουν νέες φοροαπαλλαγές, νέες επιδοτήσεις, νέα δώρα στους µεγαλοεργοδότες για λόγους δήθεν αναπτυξιακούς.
Έφθασαν να επιβραβεύουν τους κεφαλαιούχους που χρόνια
τώρα στέλνουν τα λεφτά τους στις τράπεζες της Ελβετίας, στο
όνοµα του επαναπατρισµού των κεφαλαίων.
Αποκρύπτεται συνειδητά ο χαρακτήρας της κρίσης, που δεν
είναι τίποτα άλλο από κρίση της κερδοφορίας του κεφαλαίου και
των µονοπωλίων, που αφού καταβρόχθισαν τον ιδρώτα των λαϊκών στρωµάτων, σήµερα δυσκολεύονται να χωνέψουν τον
πλούτο που συσσώρευσαν. Τα κεφάλαια δεν βρίσκουν διέξοδο,
δυσκολεύονται να ξαναµπούν στην κυκλοφορία για να αναπαραχθούν όπως πριν και να φέρουν νέα κέρδη. Γι’ αυτό καλούνται οι
συνήθεις ύποπτοι, δηλαδή τα λαϊκά στρώµατα, να τους ξελασπώσουν.
Αποκρύπτεται συνειδητά ότι η κατεύθυνση των µέτρων έχει
συναποφασιστεί χρόνια τώρα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μάαστριχτ, τη Συνθήκη της Λισαβόνας και τόσα άλλα
µε τη σύµφωνη γνώµη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Τα µέτρα που ανακοινώθηκαν, πλήττουν συνολικά τους εργαζόµενους, τους αυτοαπασχολούµενους, τους αγρότες. Τους
αφαιρούν σηµαντικό εισόδηµα, καταργούν κατακτήσεις δεκαετιών. Η αύξηση της έµµεσης φορολογίας θα φθάσει πολλαπλασιασµένη στις τσέπες τους, το έχουµε ξαναζήσει.
Την ίδια στιγµή, προκλητικά το µονοπωλιακό κεφάλαιο βρίσκεται στο απυρόβλητο. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και µαζί της
όλες οι πολιτικές δυνάµεις του ευρωµονόδροµου πανηγυρίζουν
ο καθένας µε τον τρόπο του, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέα µε
το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο τάχα έσωσαν τη χώρα από τη
χρεοκοπία. Τα δάνεια που εξασφάλισαν, θα πάνε όπως πάντα
στις τσέπες και στα θησαυροφυλάκια των βιοµηχάνων, των τραπεζιτών, των µεγαλεµπόρων και των εφοπλιστών.
Με τα µέτρα της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και τη στήριξη της
Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΛΑΟΣ στέλνουν όπως πάντα το λογαριασµό στους εργαζόµενους, στους αυτοαπασχολούµενους
και τα άλλα λαϊκά στρώµατα.
Προχωράνε στη λήψη σκληρών αντιλαϊκών µέτρων, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι οι εργαζόµενοι και οι αυτοαπασχολούµενοι ήδη αντιµετωπίζουν τεράστια προβλήµατα λόγω της
κρίσης. Βαφτίζουν κλέφτες και φοροφυγάδες τους επαγγελµατίες, βιοτέχνες, µικρούς εµπόρους, αυτοκινητιστές σε µία περίοδο που ο τζίρος καθηµερινά πέφτει, τα λουκέτα αυξάνονται,
η οικοδοµική δραστηριότητα έχει κάθετη πτώση, οι µικρές βιοτεχνίες κλείνουν η µία πίσω από την άλλη, οι ακάλυπτες επιταγές
έχουν πολλαπλασιαστεί και οι εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούµενοι χρωστάνε στον ΟΑΕΕ και σέρνονται στα δικαστήρια.
Με την αύξηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου στα καύσιµα
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αφαιρούν εισόδηµα και προσθέτουν νέα φορολογικά βάρη στα
λαϊκά στρώµατα. Με τη µείωση των αποδοχών χιλιάδων δηµοσίων υπαλλήλων, ρίχνουν το βιοτικό επίπεδο και βουλιάζουν τη
λαϊκή κατανάλωση. Και θα πρέπει να µας απαντήσει και ο κύριος
Υπουργός, τι θα γίνει µε τη µη φορολόγηση του εφάπαξ που πρέπει να δεσµευθείτε.
Με την οδηγία Μπολκενστάιν, µε τη λεγόµενη απελευθέρωση
επαγγελµάτων και τα επαγγελµατικά περιγράµµατα, επιδιώκουν
να περικόψουν ακόµα περισσότερο τους µισθούς και τα µεροκάµατα και συγχρόνως να παραδώσουν ολόκληρους κλάδους
στο µεγάλο κεφάλαιο, σε βάρος εκατοντάδων χιλιάδων αυτοαπασχολούµενων.
Οι ρυθµίσεις του φορολογικού νοµοσχεδίου, ειδικά για τους
αυτοαπασχολούµενους, µειώνουν ουσιαστικά στις 6.000 ευρώ
το αφορολόγητο όριο και για το υπόλοιπο, µέχρι τις 12.000 ευρώ
προσπαθούν να µας κάνουν κυνηγούς αποδείξεων.
Συνεχίζουν το σύστηµα ανέλεγκτων χρήσεων και των κλεισιµάτων που τώρα το ονόµασαν αυτοπεραίωση, που οδηγεί σε
αναδροµική φορολόγηση και εκβιασµό των µικροεπαγγελµατοβιοτεχνών µε τον µπαµπούλα του ελέγχου.
Επιβαρύνουν µε φόρο πολυτελείας 10% τους κλάδους της βιοτεχνίας, όπως δέρµα, αργυροχρυσοχόους χωρίς να υπολογίζουν
ότι είναι κλάδοι που λόγω της κρίσης και του καπιταλισµού των
εισαγωγών κινδυνεύουν µε αφανισµό. Αυξάνουν υπέρογκα τη
φορολογία επαγγελµάτων όπως τα ταξί, τα µικρά φορτηγά, τα
περίπτερα, µε την ένταξή τους στο λογιστικό προσδιορισµό και
τις ταµειακές µηχανές για λόγους δήθεν ίσης φορολογικής αντιµετώπισης.
Επιβάλλουν στους αγρότες των λαϊκών αγορών τις ταµειακές
µηχανές, αναγκάζοντάς τους να έχουν λογιστή, µε αποτέλεσµα
να επιβαρύνονται και να διπλοφορολογούνται.
Ο λογιστικός προσδιορισµός και οι αποδείξεις δεν έχουν κανένα νόηµα και δεν οδηγούν σε καµµία φορολογική δικαιοσύνη
εάν δεν συνοδεύονται από 20.000 ευρώ αφορολόγητο όριο για
όλους, 40.000 ευρώ για όλη την οικογένεια, κατάργηση του ΦΠΑ
στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, κατάργηση του ειδικού φόρου
στα καύσιµα, κατάργηση του απαράδεκτου καθεστώτος των ανέλεγκτων χρήσεων και των εκβιαστικών κλεισιµάτων, την αύξηση
της φορολογίας του µεγάλου κεφαλαίου των ανώνυµων εταιρειών στο 45%, τη µείωση της φορολόγησης των επαγγελµατιών
από τους ∆ήµους.
Συγχρόνως δίνουν απλόχερα νέες φοροαπαλλαγές και νέα
προνόµια στο µεγάλο κεφάλαιο. Μειώνουν στο 20% τη φορολογία του µεγάλου κεφαλαίου, επιβραβεύουν τους κεφαλαιούχους,
που χρόνια τώρα στέλνουν και ξεπλένουν τα λεφτά στις τράπεζες της Ελβετίας, στο όνοµα του επαναπατρισµού του κεφαλαίου.
∆ίνουν και άλλα κέρδη στις τράπεζες µε την εξαίρεση της ενιαίας φορολόγησης των εσόδων από τόκους. Συνεχίζουν τις χαριστικές φοροελαφρύνσεις στους εφοπλιστές. Η ανισότητα της
φορολόγησης µε 20% για µεταβίβαση µιας επιχείρησης σε οποιοδήποτε µέλος µιας οικογένειας, ενώ αν είναι για ανώνυµη εταιρεία η µεταβίβαση φορολογείται µε 15‰.
∆ίνουν νέες φοροελαφρύνσεις µε τη µορφή κινήτρων για
έρευνα, διατήρηση θέσεων εργασίας, πράσινη ανάπτυξη. Προσπαθούν να χρυσώσουν το χάπι ανακοινώνοντας µέτρα για τη
χρηµατοδότηση µέσω του ΤΕΜΠΜΕ για την εξόφληση οφειλών
στο δηµόσιο, ασφαλιστικά ταµεία, προµηθευτές.
Στην πραγµατικότητα, ενισχύουν πάλι τις τράπεζες µε ζεστό
χρήµα. Προσπαθούν να κλείσουν τις τρύπες και τα ελλείµµατα
του δηµοσίου και των ασφαλιστικών οργανισµών και τους µικρούς αυτοαπασχολούµενους. Θα µείνουν τα χρέη και τα δάνεια
που σε µια περίοδο κρίσης και πτώσης του τζίρου είναι θηλιά στο
λαιµό τους.
Στην ίδια κατεύθυνση είναι και οι ρυθµίσεις για την εξόφληση
των ασφαλιστικών εισφορών γιατί εξισώνουν την εισφοροδιαφυγή των µεγαλοεργοδοτών µε την αδυναµία των µικρών Ε∆Ε
που δεν έχουν να πληρώσουν και µένουν ακάλυπτοι.
Ο συντονισµός εργαζοµένων, αγροτών, αυτοαπασχολούµενων
και της νεολαίας στην κατεύθυνση της ανατροπής αυτής της πολιτικής και χάραξη πολιτικής προς όφελός τους, είναι η µόνη
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απάντηση που πρέπει να δοθεί απέναντι στην πολιτική της Κυβέρνησης και των άλλων κοµµάτων που τη στηρίζουν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Απόστολε Νάνο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αποστολάτος Βαϊτσης): Ναι, κύριε Σαχινίδη,
έχετε το λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Απλώς
θα ήθελα να κάνω µία διευκρίνιση προς το συνάδελφο. Κύριε συνάδελφε, δεν ισχύει η φορολόγηση του εφάπαξ των υπαλλήλων
του δηµοσίου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αποστολάτος Βαϊτσης): Ο συνάδελφος Βουλευτής Νοµού Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ. Φραγκίσκος Παρασύρης έχει το λόγο.
Κύριε Παρασύρη, παρακαλώ προσέλθετε στο Βήµα της Βουλής. Έχετε και εσείς το λόγο για επτά λεπτά. Τηρήστε το χρονοδιάγραµµα, ως νέος Βουλευτής.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Βενιαµίν Φραγκλίνος είπε κάποτε στο λαό του ότι «παραπονείστε για την υψηλή φορολογία,
η αδράνειά µας, ωστόσο, κοστίζει τα διπλάσια, η αλαζονεία µας
τα τριπλάσια και η βλακεία µας τα τετραπλάσια».
Νοµίζω ότι αυτό ακριβώς συµβαίνει επί µακρόν και στην Ελλάδα. Ξεχάσαµε ότι ο θεµέλιος λίθος ενός δίκαιου κράτους είναι
ένα προβλέψιµο, αποτελεσµατικό και δίκαιο φορολογικό σύστηµα. Τα στατιστικά στοιχεία, που µέχρι σήµερα έχουµε υπ’
όψιν µας, είναι όντως αποκαλυπτικά. Το 2009 κατατέθηκαν πεντέµισι εκατοµµύρια φορολογικές δηλώσεις και οι φορολογούµενοι που δήλωσαν εισόδηµα άνω των 60.000 έφθασαν µόλις τις
εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες, ενώ οι φορολογούµενοι µε εισόδηµα άνω των 100.000 ευρώ ανήλθαν στους δεκατέσσερις χιλιάδες.
Αλήθεια µπορεί να δεχθεί κανείς σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι µόνο
εκατόν σαράντα χιλιάδες φορολογούµενοι συµπολίτες µας είχαν
αυτά τα πραγµατικά εισοδήµατα; Παράλληλα µε τα στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2006 η Ελλάδα ανακηρύχθηκε πρωταθλήτρια µεταξύ των είκοσι εφτά εταίρων στη φοροδιαφυγή.
Μόνο από το ΦΠΑ χάθηκαν 6,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η αδυναµία της παρελθούσας κυβέρνησης να αντιµετωπίσει την τεράστια φοροδιαφυγή είχε ως συνακόλουθο είτε την αύξηση της
φορολόγησης των έντιµων φορολογουµένων ή εκείνων που δεν
έχουν τρόπο απόκρυψης εισοδηµάτων είτε την αύξηση της έµµεσης φορολογίας.
Όµως, αυτή η άνιση µορφή φορολόγησης αποσαρθρώνει το
κοινωνικό κράτος, διότι αφ’ ενός µέσω της φοροδιαφυγής του
αποστερεί σηµαντικούς πόρους και αφ’ ετέρου η έµµεση φορολόγηση µειώνει τα εισοδήµατα των χαµηλόµισθων και χαµηλοσυνταξιούχων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το φορολογικό ζήτηµα στη
χώρα µας πρέπει να αντιµετωπίζεται ως κατεξοχήν εργαλείο δίκαιης αναδιανοµής του πλούτου. Οφείλει να διέπεται από µια
αρχή, η οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια διαστρεβλώθηκε,
παρακάµφθηκε και δεν τηρήθηκε στο όνοµα των διαφόρων σκοπιµοτήτων. Η απλή αυτή αρχή είναι ότι όσο µεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα έχει κάποιος, τόσο µεγαλύτερο φόρο θα πρέπει
να πληρώνει. Και το αντίστροφο, δηλαδή ότι όσο µικρότερη φοροδοτική ικανότητα έχει κάποιος τόσο λιγότερο φόρο θα πρέπει
να πληρώνει. Μόνο έτσι κατοχυρώνουµε όρους φορολογικής δικαιοσύνης. Μόνο έτσι θα ενδυναµώσουµε την πολυπόθητη φορολογική συνείδηση των πολιτών.
Με το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο εκπέµπουµε ένα διαυγές µήνυµα, ότι εν τέλει δηµιουργούµε αυτούς τους όρους. Είναι µια
ακόµη απόδειξη της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε τοµές και
σε αλλαγές.
Με το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο επιχειρείται µια συνολική
µεταρρύθµιση στην επικρατούσα φορολογική φιλοσοφία, εισάγοντας για πρώτη φορά στη χώρα µια συγκροτηµένη προσπάθεια ενσωµάτωσης της «µαύρης» οικονοµίας στην πραγµατική
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οικονοµία.
Επιπλέον, εισάγονται ισχυρές βάσεις, για να είναι το φορολογικό σύστηµα σύµµαχος της κοινωνικής δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της χρηστής διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος και
της ανάπτυξης.
Επιτέλους, εισάγονται στο φορολογικό σύστηµα αρχές και κανόνες που θα διασφαλίζουν την ισότιµη µεταχείριση των φορολογουµένων, µε την κατάργηση απαλλαγών και προκλητικών
εξαιρέσεων από τη φορολόγηση και τα συστήµατα φορολόγησης, είτε µέσω της άµεσης φορολογίας είτε µέσω της συναλλαγής, δηλαδή του ΦΠΑ.
Επίσης, διασφαλίζεται η ισότιµη µεταχείριση των εισοδηµάτων, ανεξαρτήτως πηγής, καθώς όλα τα εισοδήµατα εντάσσονται και φορολογούνται µε µια ενιαία φορολογική κλίµακα. Με τη
νέα αυτή κλίµακα υπάρχει, επιτέλους, µετατόπιση βάρους από
τα χαµηλά και µεσαία στα υψηλά εισοδήµατα.
Καθιερώνεται ένα απλό και δίκαιο σύστηµα καθορισµού ελάχιστων δαπανών διαβίωσης, µε βάση τα χρησιµοποιούµενα περιουσιακά στοιχεία. Και αυτό είναι µια µεγάλη ανατροπή, διότι
ανατρέπει µια συνολική νοοτροπία που είχε ο σύγχρονος Έλληνας. Το «πόθεν έσχες» ως δραστική παρέµβαση στην κατεύθυνση της φορολογικής δικαιοσύνης. Τα τεκµήρια από εδώ και
πέρα θα καθρεπτίζουν το «πόθεν έσχες», αλλά είναι και ο δραστικός θεσµός που θα χτυπά την κλοπή, τη φοροδιαφυγή. Είναι
ο θεσµός που αναζητεί και τελικά χαράζει τη διαδροµή του χρήµατος.
Επίσης, οι παραβάσεις, η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή
αντιµετωπίζονται αυστηρά µέσα από ένα πλέγµα µέτρων συστηµάτων ελέγχου και ποινών µε ελαχιστοποίηση της εξάρτησης
από τις υποκειµενικές κρίσεις των φορολογικών αρχών, µε την
επιτάχυνση των διαδικασιών.
Ακόµη µια σηµαντική πρόβλεψη είναι αυτή που αφορά τη φορολόγηση των ακινήτων των εξωχώριων εταιρειών, δηλαδή των
offshore, και αυτό είναι ένα ισχυρό δείγµα ότι πραγµατικά φορολογούµε τον πλούτο εκεί όπου βρίσκεται. Ο συντελεστής φορολόγησης των ακινήτων στην ιδιοκτησία τους αυξάνεται από 3%
σε 15% ετησίως και καταργείται κάθε εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής φόρου.
Προβλέπεται η επέκταση ΦΠΑ σε οικονοµικές δραστηριότητες που σήµερα δεν καλύπτονται ή απαλλάσσονται προκλητικά
και δεν προβλέπονται γι’ αυτές εξαιρέσεις από την οδηγία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ΦΠΑ, όπως είναι οι δικηγόροι, οι
συµβολαιογράφοι, τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, που ως σήµερα
απαλλάσσονταν.
Επίσης, αποφορτίζουµε το σύστηµα ελέγχου των φορολογικών
υπηρεσιών µέσα από ένα νέο πλαίσιο κριτηρίων αυτοελέγχου και
από τη δυνατότητα έκδοσης φορολογικών πιστοποιητικών από
ορκωτούς ελεγκτές και πιστοποιηµένα φοροτεχνικά γραφεία. Οι
ελεγκτικοί µηχανισµοί θα αξιοποιούνται πλέον πιο αποτελεσµατικά µε στοχευµένες, επιλεγµένες δράσεις που προκύπτουν από
διασταυρώσεις στοιχείων και από συστήµατα που θα βασίζονται
σε ανάλυση κριτηρίων µορίων κινδύνου.
∆ιότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δικαιοσύνη στην πράξη
θα κριθεί από την ικανότητα των ελεγκτικών µηχανισµών να συλλάβουν τους φοροδιαφεύγοντες, να εντάξουν όλους στο φορολογικό σύστηµα και, βεβαίως, να χτυπήσουν καίρια τη διαφθορά,
η οποία υπάρχει στα ελεγκτικά όργανα και σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο νοµοσχέδιο, επίσης, προβλέπονται κίνητρα για την ανάπτυξη, για τη διατήρηση και την
αύξηση των θέσεων εργασίας. Θεσπίζεται, επιτέλους, τριετές
αφορολόγητο για τους νέους έως τριάντα πέντε ετών που επιχειρούν και ανοίγουν µια νέα επιχείρηση. Θεσπίζονται νέα µέτρα,
µε στόχο την περιβαλλοντική προστασία, όπως τα φορολογικά
κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθµιση των κτηρίων. ∆ίνονται κίνητρα για την προστασία του δοµηµένου περιβάλλοντος, για την
προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς.
Αυξάνονται οι εκπτώσεις στα φορολογητέα κέρδη για επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν δαπάνες σε τεχνολογική καινοτοµία. Το µέρος των κερδών που προέρχεται από την πώληση
αγαθών που έχουν αναγνωρισµένη πατέντα απαλλάσσονται των
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φόρων για τρία χρόνια.
Εξαιρετικά σηµαντικό στη σηµερινή δύσκολη οικονοµική συγκυρία είναι ότι εισάγονται, επιτέλους, φοροαπαλλαγές για τις
επιχειρήσεις, που παρά το γεγονός ότι µειώνεται ο κύκλος εργασιών τους διατηρούν τις θέσεις εργασίας τους και δεν απολύουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προς το τέλος της οµιλίας µου
θα ήθελα να επισηµάνω την αναγκαιότητα…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): ∆εν έχετε ένα λεπτό.
Ο χρόνος τελείωσε!
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε
τριάντα δευτερόλεπτα.
Θα ήθελα να επισηµάνω, λοιπόν, την αναγκαιότητα το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο να αντιµετωπίσει πιο ευνοϊκά και µε µεγαλύτερη ευαισθησία τους πολύτεκνους, διότι η χώρα µας τείνει
να µεταβληθεί σε χώρα γερόντων. Λόγοι φορολογικής δικαιοσύνης και δηµογραφικής πολιτικής, κύριε Υπουργέ, επιβάλλουν να
υπάρχει µεγαλύτερη φορολογική απαλλαγή για πολύτεκνους και
ειδικά γι’ αυτούς που έχουν τέσσερα και άνω προστατευµένα
τέκνα.
Η παραπάνω παρατήρηση δεν αµβλύνει διόλου το γεγονός ότι
µε το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο το «πάρτι» µε τους δηµόσιους
πόρους τελειώνει. Ας το καταλάβουν οι πάντες: Η χώρα δεν αντέχει τις προκλητικές διακρίσεις, δεν αντέχει άλλη νόµιµη ή παράνοµη φοροδιαφυγή!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Φθάσαµε εδώ που φθάσαµε. Πρέπει να καταλάβουµε ότι δεν
πάει άλλο! Επιτέλους, ας κατανοήσουµε πως όταν βουλιάξει η
χώρα, θα βουλιάξουµε και εµείς µαζί της. Για να µη συµβεί
αυτό,…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πολύ.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ: …φέρουµε όλοι την ιστορική ευθύνη να στηρίξουµε την Ελλάδα…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Τέλος χρόνου.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ: …σε αυτές τις πραγµατικά δύσκολες στιγµές.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Τέλος χρόνου, κύριε
Παρασύρη!
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ: Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Ο πολύς και σεµνός κ. Ταλιαδούρος, Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας από το Νοµό Καρδίτσας, έχει το λόγο. Τα καλά λόγια
είναι για την παιδεία που αντιπροσωπεύετε πάντα, κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, έχετε το λόγο για επτά λεπτά, που εσείς τα τηρείτε
ούτως ή άλλως.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, µε το υπό συζήτηση σχέδιο
νόµου δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι που εµφανίζεται να επιδιώκει η Κυβέρνηση για δικαιότερη κατανοµή των φορολογικών
βαρών, για µείωση της φοροδιαφυγής και διαµόρφωση ενός
απλούστερου και διαφανούς φορολογικού συστήµατος. Το αντίθετο συµβαίνει. Το παρόν σχέδιο νόµου έρχεται µάλιστα σε
πλήρη αντίθεση µε βασικές οικονοµικές αρχές, που είναι µοχλοί
της οικονοµικής ανάπτυξης.
Σε µια τόσο κρίσιµη περίοδο οικονοµικής ύφεσης θα έπρεπε
να δοθεί πρωταρχική έµφαση στον αναπτυξιακό τοµέα της
χώρας. Όµως, το φορολογικό νοµοσχέδιο, αντί να προωθεί την
εξάλειψη των χρόνιων παθογενειών του συστήµατος, διατηρεί
ακέραιη τη φορολογική πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία και
δεν κάνει τις αναγκαίες τοµές για την αλλαγή της πορείας της
οικονοµίας. Τελικά, είναι σαφώς αντιαναπτυξιακό, κάτι το οποίο
επιτείνει ακόµη περισσότερο την οικονοµική κρίση.
Θα ήθελα να αναφερθώ σε πέντε σηµεία που δείχνουν µε σα-
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φήνεια τον αντιαναπτυξιακό χαρακτήρα του νοµοσχεδίου:
Πρώτον, το νοµοσχέδιο πλήττει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Επιβάλλει ένα ιδιαίτερα αυστηρό σύστηµα φορολόγησης για
οκτακόσιες χιλιάδες περίπου µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που
οδηγεί σε υπερδιπλασιασµό της φορολογικής τους επιβάρυνσης. Περιλαµβάνονται τροποποιήσεις στα ποσά µείωσης και έκπτωσης φόρου, στα τεκµήρια διαβίωσης, στη φορολόγηση
κερδών από χρηµατιστηριακές συναλλαγές, στο φόρο πολυτελείας, στην παρακράτηση φόρου σε ελεύθερους επαγγελµατίες
και επιχειρήσεις.
∆εύτερον, µε τις ρυθµίσεις αυτού του νοµοσχεδίου δίνεται καίριο χτύπηµα στην κτηµαταγορά. Η κατάργηση της απαλλαγής
του «πόθεν έσχες» στην αγορά πρώτης κατοικίας θα έχει πολύ
σηµαντικές συνέπειες σε βάρος του κατασκευαστικού κλάδου.
Το µέτρο αυτό, σε συνδυασµό µε την επιβολή τεκµαρτού φόρου
ιδιοκατοίκησης και την επαναφορά καταργηµένων φόρων, θα
οδηγήσει σε µείωση των συναλλαγών, αποθάρρυνση της επένδυσης στα ακίνητα και µείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας.
Τρίτον, σχετικά µε τα τεκµήρια διαβίωσης που θεσπίζονται, θα
ήθελα να πω ότι γενικά η καθιέρωση τεκµηρίων δεν είναι αρνητική, εφόσον τα τεκµήρια είναι δίκαια και λογικά. Κάποια από τα
τεκµήρια που εισάγετε είναι άδικα για τα µεσαία εισοδήµατα,
γιατί τα επιβαρύνουν σηµαντικά.
Πιο συγκεκριµένα: Ο τεκµαρτός προσδιορισµός της διαβίωσης ενός πολίτη µε ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο είναι µεγαλύτερος και περισσότερος από το εισόδηµά του, ενώ αντιθέτως
ευνοείτε εκείνους που έχουν µεγάλες περιουσίες.
Τέταρτον, το νοµοσχέδιο αυτό καταργεί στην ουσία το αφορολόγητο.
Ένα σηµαντικό ζήτηµα, το οποίο επιτείνει την κοινωνική αδικία, είναι ότι δεν εξαιρείται το εισόδηµα µέχρι 12.000 ευρώ από
την υποχρέωση για συγκέντρωση αποδείξεων, καταργώντας έτσι
το αφορολόγητο. Είναι ένα µέτρο άδικο που θα πλήξει ιδιαίτερα
τα χαµηλά εισοδήµατα, λαµβανοµένου υπ’ όψιν ότι για τη συγκέντρωση των αποδείξεων που απαιτούνται, εξαιρούνται οι αποδείξεις ενοικίων, ύδρευσης, αποχέτευσης, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, όλα εκείνα
που είναι απαραίτητα για τη ζωή ενός ανθρώπου. Είναι ένα ζήτηµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί.
Πέµπτον, το νοµοσχέδιο πλήττει την ψυχολογία της αγοράς.
Ενδεικτικά θα ήθελα να αναφερθώ στην αύξηση της φορολογίας
των διανεµόµενων κερδών-µερισµάτων στις επιχειρήσεις των
40%, που είναι ο µεγαλύτερος φορολογικός συντελεστής στην
Ευρώπη. Τα αντιαναπτυξιακά αυτά µέτρα εντείνουν τους φόβους
για το µέλλον, αναστέλλουν τη διάθεση του επιχειρηµατικού ρίσκου, περιορίζουν τις επενδύσεις και την κατανάλωση και παγώνουν µε αυτόν τον τρόπο την αγορά.
Κλείνοντας, σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω, το υπό συζήτηση
νοµοσχέδιο είναι κατώτερο των περιστάσεων, µε αποτέλεσµα να
έχουµε µια φοροεπιδροµή, ουσιαστικά στους Έλληνες πολίτες
χωρίς κανέναν αναπτυξιακό προσανατολισµό, κάτι που θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη εµβάθυνση της ύφεσης στην ελληνική οικονοµία.
Ενόψει των σηµερινών δεδοµένων θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µια δίκαιη και ουσιαστική φορολογική µεταρρύθµιση, που
θα δώσει παράλληλα ώθηση στην ελληνική οικονοµία, κάτι που
δεν κάνει το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου.
Για τους λόγους αυτούς το καταψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Και εµείς σας ευχαριστούµε πιο πολύ, κύριε συνάδελφε, κύριε Ταλιαδούρο. Από τα
χρόνια του Όθωνα το όνοµα.
Η κ. Ελισσάβετ Βόζεµπεργκ Βουλευτής της Α’ Αθηνών της
Νέας ∆ηµοκρατίας έχει το λόγο. Γνωρίζετε το χρόνο σας και
είναι δικός σας.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Χριστός Ανέστη σε όλους, χρόνια πολλά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Χρόνια πολλά.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Σήµερα, µετά το Πάσχα,
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συζητούµε το σχέδιο νόµου που τιτλοφορείται «Αποκατάσταση
της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής».
Θα σας πω σε πρώτη ανάγνωση, αλλά και σε µεταγενέστερη
ότι ούτε το ένα εκπληρώνεται ούτε το άλλο. Είναι ψευδεπίγραφος ο τίτλος και τούτο διότι το σχέδιο νόµου, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχει τρία χαρακτηριστικά: Είναι πρόχειρο, είναι
άδικο, είναι αντιαναπτυξιακό και αναποτελεσµατικό. Και θα εξηγήσω γιατί.
Πρόχειρο είναι διότι γνωρίζετε ότι άλλα είπατε στις 3 Φεβρουαρίου, άλλα είπατε στις 15 Μαρτίου, άλλα ψηφίζουµε σήµερα στην Ολοµέλεια, άλλα είκοσι τρία σε επίπεδο τροποποιήσεων µέτρα φέρατε στην οικονοµική επιτροπή. Αυτό αν δεν
δείχνει επιπολαιότητα, οπωσδήποτε δείχνει προχειρότητα, διότι
δεν υπάρχει σχεδιασµός, παρά µόνο σχέδιο. Και το σχέδιο είναι
η φοροεισπρακτική πολιτική χωρίς παράλληλη ανάπτυξη.
Το χαρακτήρισα αντιαναπτυξιακό. Και διερωτώµαι ρητορικά
µαζί σας, ποιος επενδυτής θα έρθει να δώσει τα χρήµατά του
στην Ελλάδα, όταν τα κέρδη φορολογούνται σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου µε 40-45% και όταν ο µέσος όρος της φορολόγησης
τέτοιων κερδών στις προηγµένες χώρες της Ευρώπης είναι 20%
µε 25%; Για να µην αναφερθώ στη γειτονική Βουλγαρία, που ενδεχοµένως να ακούγεται λίγο απαξιωτικά, επειδή είναι µια χώρα
που δεν µπήκε στην πρώτη γραµµή στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
όπου τα κέρδη των επιχειρήσεων φορολογούνται µε 10%.
Και το χαρακτηρίζω αντιαναπτυξιακό, διότι αγνοήσατε και έναν
ευδόκιµο νόµο της Νέας ∆ηµοκρατίας του 2004, που είχε δώσει
κίνητρα για τον επαναπατρισµό των καταθέσεων. Εσείς ποια κίνητρα δώσατε για τα τόσα δισεκατοµµύρια που φύγανε από µια
σπερµολογία που είχε διαδοθεί, τους πρώτους µήνες κιόλας του
έτους και την οποία δεν διαψεύσατε εγκαίρως, µε αποτέλεσµα να
φύγουν τόσα δισεκατοµµύρια από τη χώρα µας προς το εξωτερικό;
Το χαρακτήρισα, επίσης, εκτός από αντιαναπτυξιακό και αναποτελεσµατικό. Θα αναφερθώ στο σηµείο αυτό, επειδή δεν θα
λάβω το χρόνο στα άρθρα, ειδικά για να αποδείξω, κύριε
Υπουργέ –είχα την τιµή να σας το πω και κατ’ ιδίαν- ότι αναποτελεσµατικό αποδεικνύεται, ενδεικτικά και µόνο, από την επιβολή
ενός µέτρου, του ΦΠΑ στους δικηγόρους.
Εκπροσωπώ τους δικηγόρους τόσα χρόνια στο ∆ικηγορικό
Σύλλογο και σας λέω, µετά λόγου γνώσεως, ότι δεν πρόκειται να
εισπράξετε χρήµατα από τους δικηγόρους µε αυτό το µέτρο για
ένα λόγο. Όχι γιατί οι δικηγόροι φοροδιαφεύγουν, αλλά γιατί βάζοντας το ΦΠΑ θα αντιµετωπίσετε τα εξής προβλήµατα:
Πρώτον, σωρεία αγωγών θα απευθυνθούν στα διοικητικά δικαστήρια, διότι αυτή η διάταξη προσκρούει στο νόµο. Είµαστε η
µόνη χώρα στην Ευρώπη όπου το νοµοθέτηµα που λέγεται Κώδικας Περί ∆ικηγόρων µάς απαγορεύει να ασκούµε εµπορικές
δραστηριότητες και κατ’ επέκταση την εµπορική ιδιότητα. Έτσι,
λοιπόν, η διάταξη η οποία επιβάλλει ΦΠΑ «µόνο σε εµπορικές
δραστηριότητες µπορεί να επιβληθεί», αντίκειται στο νόµο και θα
πέσει στα δικαστήρια.
Ο δεύτερος λόγος και πολύ σηµαντικός είναι ότι µε αυτό το
σχέδιο νόµου, µάλλον µε αυτή την πρόταση, ουσιαστικά µας δίνετε κίνητρο φοροδιαφυγής. Και το λέω γιατί; Από την πράξη,
ρωτήστε οποιονδήποτε δικηγόρο, όταν ο καταναλωτής ο οποίος
επιβαρύνεται το ΦΠΑ έρθει σε συνεννόηση µε το δικηγόρο, διότι
και εκείνος επιβαρύνεται και οι δύο θα συµφωνήσουν είτε να µην
εκδώσουν απόδειξη είτε να δηλώσουν απόδειξη κατώτερη της
εισπράξεως. Αυτό λέει η πρακτική, δυστυχώς. ∆εν πρόκειται να
εισπράξετε έτσι.
Όµως, ο λόγος δεν είναι στεγνός περιεχοµένου. Οι δικηγόροι
δεν δέχονται να φοροδιαφεύγουν. Σας λέµε, λοιπόν, µια ευθεία
πρόταση, την οποία θα καταθέσω και διά εγγράφων στα Πρακτικά, η οποία είναι πρόταση της Ολοµελείας των ∆ικηγόρων της
Ελλάδος, όπου σας λέει αυξήστε τις προεισπράξεις, όπου µέσα
από την αύξηση των προεισπράξεων µοιραία θα αυξηθεί ο
φόρος που παρακρατεί ο δικηγορικός σύλλογος κάθε πόλης και
τον αποδίδει στην εφορία, επεκτείνετε τις προεισπράξεις, δηλαδή τα γραµµάτια σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχουν οι δικηγόροι, σε όλες τις δραστηριότητες που αυτή τη στιγµή δεν
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προβλέπετε.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ελισσάβετ Βόζεµπεργκ καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
∆ιότι, σας λέω µετά λόγου γνώσεως ότι µε αυτό το µέτρο,
κύριε Υπουργέ, πλήττετε τριάντα πέντε χιλιάδες δικηγόρους και
όχι τους πέντε χιλιάδες, που πραγµατικά ευηµερούν. Και αυτή
τη στιγµή πλήττετε τη µεσαία τάξη. ∆ιότι ο καταναλωτής ο
οποίος επιβαρύνεται µε ΦΠΑ, προκειµένου να προστρέξει σε ένα
δικηγόρο για να αντλήσει τις νοµικές υπηρεσίες, θα πάει σε
εκείνα τα γραφεία που κατά κανόνα έχουν µια εµπειρία και θα
αγνοήσει τους χειµαζόµενους, το µεγάλο αριθµό των δικηγόρων,
θυµίζοντας και καταγράφοντας ότι η Ελλάδα, δυστυχώς, είναι η
πιο πληθωρική χώρα σε αριθµό δικηγόρων. Έχουµε υπερπαραγωγή δικηγόρων από ένα σύστηµα το οποίο σοβεί από τη Μεταπολίτευση και µετά, για να µην πω προγενέστερα.
Σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν χαρακτήρισα άδικο, αναποτελεσµατικό και αντιαναπτυξιακό το νόµο,
δεν ήταν χωρίς επιχειρήµατα. Απλώς και µόνο αρκεί να υπενθυµίσω ότι η κ. Κατσέλη είπε ότι θα φέρει τον αναπτυξιακό νόµο σε
ένα µήνα. ∆ηλαδή πόσους µήνες; Εφτά µήνες από τη διακυβέρνηση της χώρας!
Οι δυόµισι χιλιάδες επενδυτικές προτάσεις που περιµένουν,
αυτές που έχουν αποµείνει ακόµη και ευελπιστούν να επενδύσουν στη χώρα µας, πόσο χρόνο θέλουν να εξεταστούν από το
νόµο, όταν ψηφιστεί, αν θα ψηφιστεί, ούτως ώστε να ξεκινήσουν
οι επενδύσεις; Μιλάµε για τα µέσα του 2011.
Εποµένως αποδεικνύεται, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το σχέδιο αυτό νόµου έχει µόνο εισπρακτικό χαρακτήρα µεσοπρόθεσµο, χωρίς ανάπτυξη η οποία µπορεί να
δώσει πλούτο στη αγορά, χωρίς ανάσα στην αγορά. Η αδικία εισάγεται και από την αύξηση του κόστους περαίωσης για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, για να µην αγνοήσουµε και την
επάνοδο του φόρου µεταβίβασης γονικής παροχής και κληρονοµιάς που αφορούσε µόνο σε µικροµεσαίες οικογένειες. Αυτές
πλήττετε.
Όταν µιλάτε, λοιπόν, για κοινωνική δικαιοσύνη και τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ στα λόγια –µακάρι να ήταν
εδώ ο εκλεκτός, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής- του κ. Κακλαµάνη, ο οποίος είπε ότι όποιος ανεβαίνει σε αυτό το Βήµα πρέπει να γνωρίζει την ιστορία. Εγώ θα σας πω ότι και όποιος εισάγει
ένα σχέδιο νόµου που αφορά στη φορολογία, δηλαδή στο µοίρασµα του κέρδους του µέσου πολίτη, το διαµοίρασµα µε την
πολιτεία, πρέπει να γνωρίζει τους ρυθµούς της αγοράς και το
σφυγµό της οικονοµίας.
Και αυτά τα παραγνωρίζει αυτό το σχέδιο νόµου, γι’ αυτό και
εµείς θα το καταψηφίσουµε, δηλώνοντας όµως, γιατί έχουµε γενναιότητα σαν παράταξη, ότι εκείνες τις διατάξεις που ουσιαστικά
υπηρετούν και τη φορολογική δικαιοσύνη και την κοινωνική δικαιοσύνη θα τις ψηφίσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Μπράβο, κυρία Βόζεµπεργκ. Nullum poena, nulla crimen sine lege. Αυτό κατάλαβα
από εσάς.
Συνεχίζουµε µε τον κ. Γεώργιο Καρασµάνη, Βουλευτή της
Νέας ∆ηµοκρατίας του Νοµού Πέλλης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί µεγάλο διάστηµα είµαστε
θεατές µιας Κυβέρνησης φοβισµένης, άτολµης, που απλώς περιέφερε από τις Βρυξέλες στο Παρίσι και από το Παρίσι στο Βερολίνο το οικονοµικό πρόβληµα που απαιτούσε την κατανόηση
και τη στήριξη των κοινοτικών εταίρων, δίνοντας τροφή στους
κερδοσκόπους και βάζοντας φωτιά στα επιτόκια δανεισµού της
χώρας.
Σε όλους τους τόνους διαµηνύατε ότι δεν πρόκειται να παρθεί
κανένα αντιλαϊκό µέτρο, αλλά τελικά υποκύπτοντας στις πιέσεις,
επιβάλατε, όχι ένα, αλλά δύο πακέτα από τα πιο σκληρά, τα πιο
άδικα και κυρίως, τα πιο αναποτελεσµατικά µέτρα σε βάρος των
ασθενών εισοδηµατικά κοινωνικών τάξεων.
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Και από τα συρτάρια σας βγάλατε, κύριοι της Κυβέρνησης, και
το κερασάκι για να µας στολίσετε την τούρτα: Τη φορολογική
καταιγίδα που κατ’ ευφηµισµόν αποκαλείται νοµοσχέδιο για την
αποκατάσταση της φορολογική δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής.
Φιλοδοξείτε να αποκαταστήσετε τη φορολογική δικαιοσύνη
όπως λέτε. Πώς; Με ένα νοµοσχέδιο δαιδαλώδες, πολύπλοκο και
γραφειοκρατικό. Με µια κυριολεκτικά «µπακαλίστικη» φιλοσοφία
του «µαζεύουµε ό,τι µπορούµε από όσους µπορούµε», χωρίς να
βλέπετε το αυτονόητο και το προφανές: Ότι η υψηλή φορολόγηση που εισάγετε επί δικαίων και αδίκων, θα οδηγήσει σε ακόµη
µεγαλύτερη οικονοµική ύφεση, που θα δυσχεράνει ακόµη περισσότερο την ανάκαµψη, συνεπώς και την καταπολέµηση της
ανεργίας.
Ποια ανάκαµψη και ποια ανάπτυξη να προσδοκούµε µε αυτή
τη φορολογική καταιγίδα που έχετε φέρει στη Βουλή; Ποιος θα
αποτολµήσει να επενδύσει τα χρήµατά του µε φορολογικούς συντελεστές σε εξωπραγµατικά επίπεδα; Γιατί να µην προτιµήσει –
όπως είναι βέβαιον ότι θα το πράξει- να πάει σε γειτονικά κράτη
µε φορολογικό συντελεστή 10% και µάλιστα ενιαίο, για κέρδη και
για εισοδήµατα; Πιστεύετε ότι µπορούµε να είµαστε ανταγωνιστικοί ως χώρα µε φορολογικούς συντελεστές της τάξεως του
40% και 45%; Και το κάνετε αυτό, χωρίς να έχετε παραδειγµατιστεί από τις περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, απ’ όπου
πολλές επιχειρήσεις προτίθεται να φύγουν για να εγκατασταθούν σε γειτονικά κράτη µε χαµηλούς συντελεστές. Έτσι ελπίζετε να αυξήσετε τα δηµόσια έσοδα; ∆ιώχνοντας και τις
επιχειρήσεις από τη χώρα; Αποτρέποντας και τους πιθανούς
υποψήφιους επενδυτές;
Στοχεύετε, λέτε, στην πάταξη της φοροδιαφυγής και πολύ
καλά κάνετε. Το ερώτηµα είναι πώς θα το πετύχετε. ∆εν πιστεύω
ότι υπάρχει σ’ αυτή την Αίθουσα τουλάχιστον κάποιος που να αµφισβητεί ότι η φοροδιαφυγή είναι µεγαλύτερη όπου υπάρχει
υψηλή φορολόγηση.
Ας δούµε, λοιπόν, το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ, που για
τη θεµελίωσή του θα απαιτούνται τουλάχιστον ισόποσες αποδείξεις. Είναι κάτι περισσότερο από βέβαιο ότι πολλοί φορολογούµενοι –και µάλιστα από τις ασθενέστερες εισοδηµατικά
τάξεις- δεν θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν τον απαιτούµενο
αριθµό αποδείξεων και, κατά συνέπεια, θα υποστούν µια επιπλέον έµµεση φορολογική επιβάρυνση.
Εδώ είναι το µεγάλο πρόβληµα και πρέπει να το δείτε προσεκτικά, κύριε Υπουργέ. Αυτό άλλωστε σας το έχουν πει οι κοινωνικοί φορείς, εκπρόσωποι των οποίων έχουν έρθει στην
επιτροπή.
Ένα ακόµη «κατόρθωµα» -και ένα από τα χειρότερα- του νοµοσχεδίου σας, είναι ότι αποκαρδιώνετε, ότι βάζετε στη γωνία
χιλιάδες πολίτες και ιδιαίτερα νέα ζευγάρια, που διαπράττουν το
έγκληµα να ονειρεύονται την αγορά ενός διαµερίσµατος να στεγάσουν την οικογένειά τους. Το κάνετε αυτό µε την καθιέρωση
του «πόθεν έσχες» για την πρώτη κατοικία. Ακόµη κι αν ένα νέο
ζευγάρι δανειστεί από τους γονείς του και αυτά τα ποσά τα φορολογείτε µε 10%. Ναι προσθέσω και τη µείωση στην έκπτωση
του φόρου από τους τόκους των στεγαστικών δανείων, για να
έχουµε ολοκληρωµένη την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, που λέτε ότι επιδιώκετε.
Και το άκρον άωτον της αναλγησίας: Καθιερώνετε ως τεκµήριο τη δόση αποπληρωµής του στεγαστικού δανείου. Τιµωρείτε,
δηλαδή, την αδυναµία εκείνων που δεν έχουν µαζεµένα τα λεφτά
για ένα κεραµίδι πάνω από το κεφάλι τους και αποφασίζουν να το
αποκτήσουν µε δόσεις κάνοντας αιµατηρές οικονοµίες.
Συγχαρητήρια! Αυτό κι αν είναι κοινωνική ευαισθησία και κοινωνική πολιτική.
Και ταυτόχρονα δίνετε τη χαριστική βολή στην ήδη χειµαζόµενη αγορά ακινήτων µε όσα προανέφερα. Ό,τι δηλαδή χρειάζεται για να χτυπηθούν καίρια η οικοδοµική δραστηριότητα και
χιλιάδες επαγγελµατίες και εργάτες που επιβιώνουν από αυτή,
στους οποίους ανοίγετε διάπλατους δρόµους για τα ταµεία
ανεργίας.
Στο στόχαστρο βάζετε και τα επιδόµατα των στελεχών των
Ενόπλων ∆υνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας, της Πυροσβεστι-
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κής και του Λιµενικού. Στελέχη που ρισκάρουν τη ζωή τους, που
βάζουν σε κίνδυνο τη σωµατική τους ακεραιότητα για την ασφάλεια και τη ζωή του ελληνικού λαού. ∆είτε προσεκτικά αυτό το
ζήτηµα και δείξτε την ανάλογη ευαισθησία σας.
Από αυτήν τη φορολογική επιδροµή, δεν ήταν δυνατόν να αφήσετε απ’ έξω τους αγρότες, για τους οποίους καταργείτε τις
αγροτικές απαλλαγές, όπως επίσης και τις απαλλαγές στη φορολογία των κληρονοµιών. Προσέξτε, διότι το πρόβληµα που
πάτε να δηµιουργήσετε θα είναι πολύ µεγάλο, ιδιαίτερα στους
νέους αγρότες, κυρίως επειδή αυτό θα λειτουργήσει ως αντικίνητρο για τη µεγέθυνση του αγροτικού κλήρου.
∆είτε το θέµα των αγροτών που πουλούν τα αγροτικά προϊόντα στις λαϊκές αγορές.
Επίσης θέλω να εκφράσω την αντίθεσή µου, διότι η Κυβέρνηση µε το νοµοσχέδιο που εισάγει, δίνει τη δυνατότητα στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να επιβάλει άγρια χαράτσια
στην ενεργοποίηση των ατοµικών δικαιωµάτων, των επιδοτήσεων
δηλαδή. Θα αναφερθώ, όµως, λεπτοµερέστατα στο νοµοσχέδιο
που θα έρθει για το µητρώο αγροτών.
Θα πρέπει, επίσης, να µας εξηγήσετε το σκεπτικό σας, βάσει
του οποίου υποχρεώνετε τους ιδιοκτήτες των καφενείων και των
περιπτέρων σε χωριά κάτω από δύο χιλιάδες κατοίκους να τηρούν βιβλία εσόδων και εξόδων και να έχουν ταµειακές µηχανές.
Είναι απλώς ένα ακόµη πρόσχηµα για να εφαρµόσετε τη µπακαλίστικη φοροεισπρακτική πολιτική σας, όπως είπα στην αρχή. Ή
στ’ αλήθεια πιστεύετε ότι συµβάλλουν στην αύξηση της φοροδιαφυγής αυτά τα µαγαζάκια σε χωριά που ερηµώνουν µέρα µε
τη µέρα, µε πελάτες λιγοστούς, µικροσυνταξιούχους ή µικροεισοδηµατίες αγρότες; Από τους µετρηµένους καφέδες τους θα
αντλήσετε τα έσοδα για το µεγαλεπήβολο σταθεροποιητικό σας
πρόγραµµα;
Όλα πια µπορούµε να τα περιµένουµε!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα συνολικά ζει τους τελευταίους µήνες µέσα σε ένα πρωτοφανές βαρύ ψυχολογικό
κλίµα. Και µόνο όσοι εθελοτυφλούν κάνουν πως δεν βλέπουν, ότι
επέρχεται ακόµη µεγαλύτερη ύφεση στην αγορά. Ότι και µε αυτό
το φορολογικό νοµοσχέδιο που προωθείτε, ετοιµάζετε ακόµη περισσότερα λουκέτα, ακόµη µεγαλύτερες ουρές στα ταµεία ανεργίας, στέλνετε ακόµη πιο πολλές οικογένειες, όχι πια «στο
κατώφλι», αλλά µέσα στη φτώχεια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστώ πολύ τον
κύριο συνάδελφο.
Από το Νοµό Τρικάλων, ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο γιατρός κ.
Χάϊδος έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΪ∆ΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό και αποδεκτό
πλέον από όλους ότι το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε τη διακυβέρνηση της
χώρας στη δυσκολότερη ίσως περίοδο για την πατρίδα µας µεταπολιτευτικά. Οι δείκτες της οικονοµίας είχαν εκτροχιαστεί, η
κρίση είχε βαθύνει και είχε επεκταθεί σε όλους τους τοµείς και ο
κίνδυνος της δηµοσιονοµικής κατάρρευσης έφθασε προ των
πυλών.
Στους πρώτους έξι µήνες η σηµερινή Κυβέρνηση πορεύτηκε
µε επίγνωση των δυσκολιών, µε σεβασµό στις ανάγκες των πολλών και αδυνάτων, αλλά και µε συνέπεια στις προγραµµατικές
της δεσµεύσεις και παρήγαγε σηµαντικό έργο.
Ο Πρωθυπουργός, το οικονοµικό επιτελείο, η Κυβέρνηση,
αλλά και όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, επιδόθηκαν σε έναν τιτάνιο αγώνα για να βγάλουν το ακυβέρνητο καράβι από τους σκοπέλους που το είχε οδηγήσει η Νέα ∆ηµοκρατία, χωρίς να
συγκρουστεί και το κατάφεραν. Μεταξύ των παρεµβάσεων που
έγιναν και των νοµοθετηµάτων που ψηφίστηκαν στον τοµέα της
οικονοµίας, περιλαµβάνονται ο προϋπολογισµός, τα οικονοµικά
µέτρα και το Πρόγραµµα Σταθερότητας για την αποτροπή της
πτώχευσης της χώρας και την ενίσχυση της ανάπτυξης.
Η θετική αντιµετώπισή τους από τις κυβερνήσεις, αλλά και
τους άλλους θεσµικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι
µόνο, µε κορυφαία πράξη τη δηµιουργία του µηχανισµού στήριξης της Ελλάδος µέσω της εξασφάλισης κονδυλίων δανεισµού
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µε χαµηλότερο επιτόκιο από αυτό της αγοράς, καταδεικνύουν
την ορθότητα των έως τώρα επιλογών της Κυβέρνησης, ακυρώνοντας ταυτόχρονα τους ισχυρισµούς της Αντιπολίτευσης ότι τα
µέτρα ήρθαν καθυστερηµένα και δεν είναι αποτελεσµατικά.
Επιµένετε ότι είναι άδικα και δεν έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα. Σας απαντούµε ότι είναι µεν δυσάρεστα και επώδυνα,
αλλά ταυτόχρονα απολύτως αναγκαία για την αντιµετώπιση της
δραµατικής κατάστασης που είχε διαµορφωθεί και έχουν στο
µέτρο του δυνατού και δίκαιο χαρακτήρα. Χωρίς αυτά εξάλλου
το οικοδόµηµα θα κατέρρεε και τα ερείπια δεν αποτελούν κατάλληλη βάση για ανάπτυξη.
Σας λέµε, επίσης, ότι η δικαιοσύνη στην κατανοµή των βαρών
για τη διάσωση της οικονοµίας, αλλά και η γενικότερη κοινωνική
πολιτική της Κυβέρνησης, ενισχύονται και µε άλλες αποφάσεις
και ενέργειες, όπως η χορήγηση του έκτακτου επιδόµατος αλληλεγγύης στους αδύναµους, η έκτακτη φορολόγηση της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και των µεγάλων επιχειρήσεων, η
προστασία των δανειοληπτών, η αύξηση της αγροτικής σύνταξης, η αύξηση της επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες, η θέσπιση επιπλέον φόρων στα είδη πολυτελείας και πολλά άλλα.
Κορυφαίο, όµως, εργαλείο για την αναλογική κατανοµή των
βαρών και τη δίκαιη αναδιανοµή του παραγόµενου πλούτου,
αλλά και για την ανάπτυξη, είναι το φορολογικό νοµοσχέδιο.
Χρειάζεται ένα σταθερό, δίκαιο, αποτελεσµατικό, ενιαίο, απλό
και διαφανές πλαίσιο, κάτι που δεν κατόρθωσε να επιτύχει η Νέα
∆ηµοκρατία τα προηγούµενα έξι χρόνια που είχε την ευθύνη της
διακυβέρνησης της χώρας. Το αντίθετο µάλιστα. ∆ηµιούργησε
έναν κυκεώνα φορολογικών ρυθµίσεων, ψήφισε πάνω από είκοσι
φορολογικούς νόµους, προχώρησε σε σκανδαλώδεις απαλλαγές και µείωση των συντελεστών για τους έχοντες και κατέχοντες, φορτώνοντας τα βάρη κυρίως στα πλατιά λαϊκά στρώµατα
και στους αδύναµους.
Με το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα, µετά από µακρύ και
γόνιµο κοινωνικό διάλογο, και µε τη νοµιµοποίησή του, επιχειρείται να ενισχυθεί η φορολογική δικαιοσύνη, να αντιµετωπιστεί
καλύτερα η φοροδιαφυγή και να ενισχυθεί η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, αφού παρέχονται ουσιαστικά κίνητρα γι’ αυτό
και για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Γίνεται πράξη µία συγκεκριµένη βασική προεκλογική δέσµευση του ΠΑΣΟΚ για την
εφαρµογή ενιαίας προοδευτικής τιµαριθµοποιηµένης φορολογικής κλίµακας για όλα τα εισοδήµατα, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης, που συνδυάζεται µε αύξηση των ανώτατων φορολογικών
συντελεστών για τους έχοντες και κατέχοντες, αλλά και µείωσή
τους για τα κέρδη των εταιρειών που επανεπενδύονται.
Καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση και οι χαριστικές φοροαπαλλαγές. Και αν πρέπει η πολιτεία να βελτιώσει τις αποδοχές κάποιων εργαζόµενων, ορθό είναι να το πράξει µέσω
αυξήσεων των µισθών τους, οι οποίοι θα φορολογούνται κανονικά, και όχι µε ενέργειες που δηµιουργούν αδικίες και στρεβλώσεις.
Η φορολόγηση των εξωχώριων εταιρειών, των offshore δηλαδή, η επαναφορά του φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας, η
φορολόγηση της µεγάλης κληρονοµιάς, η φορολόγηση της Εκκλησίας, η εφαρµογή ουσιαστικών τεκµηρίων διαβίωσης, ο λογιστικός προσδιορισµός των εισοδηµάτων και η επέκταση της
επιβολής του ΦΠΑ αυξάνουν τη φορολογική βάση, προάγουν τη
δικαιότερη φορολόγηση του πλούτου, µειώνουν τη φοροδιαφυγή.
Κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου, αναλαµβάνοντας την ιστορική ευθύνη, πήραν, µη φειδόµενοι του πολιτικού κόστους, τις
σκληρές, αλλά κρίσιµες αποφάσεις για τη διάσωση της οικονοµίας και προχωρούν στις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές για
την ανάπτυξη και την πρόοδο της πατρίδας, κάτι που έκανε
πάντα η δηµοκρατική παράταξη σε ανάλογες περιόδους στο παρελθόν. Μία τέτοια πολιτική παρέµβαση είναι και το νοµοσχέδιο
που συζητούµε σήµερα. Γι’ αυτό σας καλώ να το υπερψηφίσετε.
Η Νέα ∆ηµοκρατία, που έχει την ευθύνη για την τραγική κατάσταση στην οποία περιήλθε η Ελλάδα οικονοµικά και την εγκατέλειψε στο χείλος του γκρεµού -δεν ξαναέγιναν χωρίς λόγο
εκλογές στο µέσον της θητείας- δεν πρέπει σήµερα να παρου-
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σιάζεται ως τιµητής, γιατί ο ελληνικός λαός έχει και µνήµη και
κρίση και σοφία και τοποθετεί το κάθε τι και τον καθένα εκεί που
του αξίζει και πάνω από όλα βάζει την πατρίδα, για την οποία
πρέπει όλοι να αγωνιζόµαστε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε το
συνάδελφο κ. Χρήστο Χάιδο, Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος, Βουλευτής
Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, η κρίση που αντιµετωπίζει σήµερα η χώρα
µας δηµιουργεί την πεποίθηση στους πολίτες ότι κάτι πρέπει να
γίνει. Οι πολίτες είναι διατεθειµένοι να υποστούν θυσίες, όµως
ζητούν τοµές και ανατροπές για να βγει η χώρα µας από αυτό
το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται.
∆ιάχυτη είναι η εντύπωση ότι το φορολογικό σύστηµα που
εφαρµόζετο µέχρι σήµερα είναι ελλιπές, αναποτελεσµατικό και
άδικο. Και είναι βασική αιτία για την κατάσταση που αντιµετωπίζει η οικονοµία σήµερα στη χώρα µας. Όµως η εικόνα που βλέπει σήµερα ο οποιοσδήποτε στην Ελλάδα είναι ότι υπάρχει
πλούτος, πλούτος όµως που φοροδιαφεύγει, πλούτος που δεν
συµβάλλει σε φορολογικά έσοδα.
Το νοµοσχέδιο που φέρνει η Κυβέρνηση, δεν είναι ένα απλό
νοµοσχέδιο, όπως τα πολλά που έχουν συζητηθεί και καθιερωθεί
τα τελευταία χρόνια. Το νοµοσχέδιο αυτό φέρνει µεγάλες αλλαγές, πραγµατικές τοµές και ανατροπές και δηµιουργεί προσδοκίες ότι κάτι µπορεί να αλλάξει στο φορολογικό σύστηµα και στα
έσοδα του κράτους. Έχει τρεις µεγάλους στόχους, που είναι
ταυτόχρονα και τα µεγάλα ελλείµµατα της φορολογικής πολιτικής που εφαρµόζοντο µέχρι σήµερα.
Ο πρώτος στόχος είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης,
ο δεύτερος η πάταξη της φοροδιαφυγής και ο τρίτος η δίκαιη
κατανοµή των βαρών. Η µεγάλη επιτυχία θα είναι να πειστεί και
ο τελευταίος πολίτης, η κοινωνία ολόκληρη, ότι πρέπει να εφαρµοσθεί ένα δίκαιο τέτοιο αποτελεσµατικό σύστηµα και να το στηρίξει.
Στα θετικά, κύριε Υφυπουργέ, της Κυβέρνησης και του Υπουργείου είναι ότι αναγνωρίσατε στοιχεία που έπρεπε να διορθωθούν και να αλλάξουν και το κάνατε στην επιτροπή. Το Υπουργείο
έχει ταυτόχρονα µπροστά του ένα δύσκολο έργο, ένα στοίχηµα,
όπως τα πολλά στοιχήµατα που έχει µπροστά του και τα οποία
έχει να κερδίσει. Η εφαρµογή δεν θα είναι εύκολη, θα είναι δύσκολη, µε µηχανισµούς διαλυµένους, µε αδυναµίες και µε µεγάλα κενά.
∆ηµιουργήθηκε η εντύπωση και καλλιεργήθηκε συστηµατικά
από την πλευρά της Νέας ∆ηµοκρατίας ότι έρχεται µία φορολογική καταιγίδα. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι αλήθεια. Τα
µικρά και τα µεσαία εισοδήµατα δεν θα επιβαρυνθούν. Αυτό το
γνωρίζουν όλοι. Εκείνοι που θα επιβαρυνθούν είναι αυτοί που συστηµατικά απέφευγαν να πληρώνουν τους φόρους ή αυτοί που
πλήρωναν λίγους φόρους σε σχέση µε τα εισοδήµατα που είχαν.
Κύριοι συνάδελφοι, το σύστηµα στην Ελλάδα πάσχει διότι,
εκτός των άλλων, δεν υπάρχει φορολογική συνείδηση. Η επιτυχία θα είναι να υπάρξει συµβολή στη φορολογική σταθερότητα
και στη δηµιουργία φορολογικής συνείδησης. Αυτή θα είναι η µεγάλη επιτυχία πραγµατικά της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.
Θέλω, κύριε Υφυπουργέ, σε αυτό το σηµείο να κάνω µερικές
παρατηρήσεις.
Η πρώτη παρατήρηση αφορά τη φορολογία στα διανεµόµενα
κέρδη των επιχειρήσεων, που το ακούσαµε πολλές φορές εδώ.
Φαίνεται από ενοχές το θέτει η Νέα ∆ηµοκρατία, γιατί γνωρίζουν
οι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας ότι, όταν στο παρελθόν η
Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας µείωσε τη φορολογία στα
διανεµόµενα κέρδη και χάρισε έτσι στους µερισµατούχους περίπου 1.000.000.000 ευρώ το χρόνο, δεν υπήρξαν επενδύσεις, ή
µάλλον υπήρξαν επενδύσεις, αλλά όχι στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό υπήρξαν επενδύσεις. Άρα, λοιπόν, γιατί το θέτουν συνεχώς;
Σωστά, νοµίζω, τίθεται αυτό το ζήτηµα και κυρίως το ότι µειώνεται η φορολογία σε εκείνα τα ποσά τα οποία επενδύονται, γιατί
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µόνο έτσι πραγµατικά θα συµβάλλουµε στην αύξηση των επενδύσεων και στη δηµιουργία θέσεων εργασίας, που είναι και το
ζητούµενο σήµερα.
Μία δεύτερη παρατήρηση είναι για τα τεκµήρια. Τα τεκµήρια
είναι ένας έµµεσος τρόπος υπολογισµού του εισοδήµατος, διότι
το σύστηµα είναι ατελές, δεν µπορούµε να το υπολογίσουµε.
Προσέξτε, όµως, κύριε Υφυπουργέ. Πολύ φοβούµαι ότι µε την
ακίνητη περιουσία θα ξεφύγει πάλι πολύ µεγάλο µέρος του πλούτου, διότι αυτός ο πλούτος δεν έχει δηλωθεί, είναι αυθαίρετος.
Μιλάω για την ακίνητη περιουσία. Έχετε τον τρόπο. Υπάρχουν
τα εργαλεία σήµερα. Μπορεί µε τις διασταυρώσεις και µε τα νέα
συστήµατα που υπάρχουν, πραγµατικά να εντοπίσετε και να φορολογήσετε, θα έλεγα και περισσότερο, τον πλούτο, ο οποίος
είναι αυθαίρετος, την ακίνητη περιουσία που είναι αυθαίρετη.
Μία τρίτη παρατήρηση είναι ο λογιστικός προσδιορισµός, µε
βάση τα βιβλία εσόδων-εξόδων. Είναι σωστή σαν κανόνας
άποψη. Πρέπει να εφαρµόζεται το ίδιο σε όλους. Όµως εδώ θα
πρέπει να προσέξετε ειδικές κατηγορίες, για τις οποίες είχε
εφαρµοσθεί ένα εξολογιστικό σύστηµα, µηχανικοί κ.λπ., πολλές
κατηγορίες, για να µην έρθουµε στην κατάσταση µε αυτό το σύστηµα να πληρώσουν λιγότερα. Γι’ αυτό χρειάζεται περισσότερος έλεγχος και µεγαλύτερη προσοχή. Σωστή σαν αρχή, σωστή
σαν ιδέα, πρέπει όµως να έχει και αποτελεσµατική εφαρµογή.
Μία άλλη παρατήρηση που θέλω να κάνω, την οποία θεωρώ
πάρα πολύ κρίσιµη και πολύ σωστή, αφορά την έρευνα, την καινοτοµία και την τεχνολογία, την αύξηση των εκπτώσεων στα φορολογητέα κέρδη των επιχειρήσεων που δαπανούν σε έρευνα,
καινοτοµία και νέες τεχνολογίες. Σήµερα, κύριοι συνάδελφοι, το
πρόβληµα στη χώρα µας είναι ότι δεν επενδύουν οι εταιρείες
στην έρευνα και στην καινοτοµία. Άρα, λοιπόν, πρέπει να τους
δώσουµε κίνητρα. Ενώ στο εξωτερικό, στις χώρες που προοδεύουν, υπάρχουν µεγάλα ποσά από τις επιχειρήσεις που τα
επενδύουν στην έρευνα και στην καινοτοµία, στην Ελλάδα δεν
υπάρχουν. Άρα, λοιπόν, νοµίζω, σωστά δίδονται κίνητρα, για να
υπάρξουν προς αυτήν την κατεύθυνση κεφάλαια.
Τέλος, κύριοι συνάδελφοι, ακούµε από την πλευρά της Νέας
∆ηµοκρατίας –και δυστυχώς δεν παρευρίσκεται κανείς στην Αίθουσα από την πλευρά της Νέας ∆ηµοκρατίας- ότι το νοµοσχέδιο είναι αναποτελεσµατικό, πρόχειρο, αντιαναπτυξιακό. ∆εν
ακούµε, όµως, καµµία πρόταση.
Εν πάση περιπτώσει, εάν είναι έτσι, γιατί η Νέα ∆ηµοκρατία
πέντε χρόνια που ήταν κυβέρνηση δεν έφερε ένα σωστό, ένα
αποτελεσµατικό και δίκαιο φορολογικό σύστηµα και να µην µας
οδηγήσει σε αυτήν την τραγική κατάσταση που βρίσκεται σήµερα η χώρα µας;
Κλείνω λέγοντας ότι το νοµοσχέδιο που φέρνει η Κυβέρνηση
είναι ένα σωστό νοµοσχέδιο, είναι µία τοµή και νοµίζω ότι θα συµβάλει µε τον καλύτερο τρόπο στην έξοδο της χώρας µας από την
κρίση την οποία αντιµετωπίζει, κρίση βεβαίως για την οποία κάποιοι έχουν ευθύνες και κάποιοι πρέπει κάποτε να κάνουν την αυτοκριτική τους και κρίση η οποία θα δηµιουργήσει τεράστια
προβλήµατα και τεράστια προσπάθεια στον ελληνικό λαό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε ιδιαιτέρως τον συνάδελφο κ. Κωνσταντίνο Σπηλιόπουλο, Βουλευτή
ΠΑΣΟΚ, από το Νοµό Αχαΐας.
Ο κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ, από το
Νοµό Πιερίας έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητούµε, το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο είναι εξαιρετικό. Πρώτη φορά στην ιστορία των φορολογικών συστηµάτων
στη χώρα µας έγινε τόσο συστηµατική δουλειά, τόσο σε βάθος
δουλειά για να εξυγιάνουµε και να εξισορροπήσουµε τα δηµοσιονοµικά µας, για να χτυπήσουµε τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. Τεκµήρια, αποδείξεις, κλιµάκια, συντελεστές
φορολόγησης κερδών, νοµίζω ότι είναι µερικά από αυτά που
εµπεδώνουν την αίσθηση της φορολογικής δικαιοσύνης και φυσικά της δίκαιης κατανοµής του πλούτου, κάτι που είναι κατά τη
γνώµη µου απαραίτητο για να περάσουµε στην επόµενη φάση
της επανάκαµψης της οικονοµίας σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυ-
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ξης.
Έχουν δίκιο οι υπάλληλοι και ιδιαίτερα οι δηµόσιοι υπάλληλοι,
όταν µε πίκρα λένε «εµείς θα πληρώσουµε πάλι το τίµηµα της
κρίσης»; Έχουν δίκιο, γιατί όλα αυτά τα χρόνια είδαν µερικά τµήµατα της µεσαίας, ιδιαίτερα, τάξης να πλουτίζουν σε βάρος όλων
των εργαζόµενων, είδαν να φτιάχνονται βίλες και πισίνες, είδαν
να φτιάχνονται κότερα και όλα αυτά τα τµήµατα της µεσαίας, ιδιαίτερα, τάξης να αποφεύγουν να καταβάλουν τον αναλογούντα
φόρο εκ της δραστηριότητάς τους. Είναι δικαιολογηµένη, λοιπόν, η πίκρα, γι’ αυτό έχουµε υποχρέωση, έχει υποχρέωση η Κυβέρνηση να δηµιουργήσει το αίσθηµα της δικαιοσύνης. Έχει την
υποχρέωση να δηµιουργήσει συνθήκες και προϋποθέσεις δηµιουργίας φορολογικής συνείδησης και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Νοµίζω, όµως, ότι το σπουδαιότερο που περιλαµβάνεται σε
αυτό το νοµοσχέδιο, το σοβαρότερο τµήµα είναι αυτό που
αφορά τη δηµιουργία µηχανισµών, όπως το περιουσιολόγιο, οι
διασταυρώσεις, οι επαγγελµατικοί λογαριασµοί και η ηλεκτρονική διασύνδεση, κάτι που για πρώτη φορά δηµιουργεί υποδοµή,
σοβαρή υποδοµή για την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος,
κάτι για το οποίο µας έψεξαν και µας ψέγουν οι κύριοι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας. Κάνουν λάθος, λοιπόν, είναι η µόνη
φορά που δηµιουργούνται υποδοµές και µηχανισµοί για να γίνει
αποτελεσµατικό το σύστηµα.
Όµως, κύριε Υπουργέ -το έκανα και στην επιτροπή- θέλω να
κάνω δύο-τρεις παρατηρήσεις, γιατί εδώ πρέπει να είµαστε χρήσιµοι στη διαδικασία και στην κατ’ άρθρον και εδώ.
Θεωρώ, ότι στο ΦΠΑ που γίνεται ένα µεγάλο πανηγύρι, πρέπει
να πάµε γρήγορα τουλάχιστον στις µεγάλες επιχειρήσεις, να
συνδέσουµε τις ταµειακές µηχανές µε τις εφορίες. ∆εν είναι δυνατόν το κράτος να περιµένει τον επιχειρηµατία ή τον υπόχρεο
να υποβάλει, όποτε αυτός θεωρεί και για όποιο ύψος θεωρεί, τη
δήλωση του ΦΠΑ. Περιµένει το κράτος. Θεάται το κράτος την
κατάσταση και περιµένει τον επιχειρηµατία.
∆εύτερον, η απόδοση του ΦΠΑ για εταιρείες που έχουν βιβλία
δεύτερης κατηγορίας δεν µπορεί να υποβάλλεται µετά από
τρεις-τέσσερις µήνες. Μπορείτε να συντοµεύσετε το χρονικό διάστηµα. Θα είναι ένας µήνας; Αυτό κατά την γνώµη µου δεν είναι
ότι δηµιουργεί καθυστέρηση στην είσπραξη και κατ’ αυτήν την
έννοια απώλεια εσόδων για τον προϋπολογισµό και το δηµόσιο.
Είναι ότι πολλές φορές παγιδεύει τους επιχειρηµατίες οι οποίοι
στη λογική ότι θα αποπληρώσουν την υποχρέωση του ΦΠΑ στον
τρίτο, τέταρτο µήνα, αφήνουν τα πράγµατα και όταν έρχεται ο
καιρός να αποπληρώσουν το ΦΠΑ ή να καταβάλουν το ΦΠΑ, βρίσκονται σε δυσχέρεια και δυσκολεύονται, παγιδεύονται εν πολλοίς από αυτήν την καθυστέρηση.
Το τρίτο σε αυτήν την ενότητα αφορά την περαίωση. ∆εν µπορεί να γίνεται η περαίωση µετά από τέσσερα-πέντε χρόνια. Η περαίωση, κατά τη γνώµη µου, πρέπει να γίνεται τον επόµενο χρόνο
της λογιστικής χρήσης που εξετάζεται. Κάνει το Υπουργείο περαίωση στον τέταρτο, πέµπτο χρόνο, όταν δηλαδή οι επιχειρήσεις έχουν κλείσει και δεν µπορεί να τις βρει. ∆εν µπορεί αυτή η
κατάσταση να είναι αποδοτική.
Και φυσικά, δεσµευτήκατε και είπατε ότι θα καταθέσετε στο
επόµενο νοµοσχέδιο που θα αφορά τον κώδικα φορολογικών
στοιχείων και τις αλλαγές στις υπηρεσίες. Αλλά πιστεύω και επιµένω, ότι πολύ πιο γρήγορα πρέπει να πάτε σε αναδιάρθρωση
των υπηρεσιών. ∆ιότι µπορεί το πλαίσιο και ο νόµος να είναι
καλός, µπορεί να φτιάχνονται οι µηχανισµοί, αλλά εάν ο κεντρικός µηχανισµός, ο φοροεισπρακτικός, ο ελεγκτικός, ο µηχανισµός του Υπουργείου δεν αναδιαρθρωθεί, δεν θα φέρει σωστά
αποτελέσµατα. ∆εν µπορεί να έχουµε τριακόσιες ∆ΟΥ και διακόσια τελωνεία στη χώρα µας, ελλιπή από άποψη στελέχωσης
και φυσικά αναποτελεσµατικά, όσον αφορά τον έλεγχο της φοροδιαφυγής και του λαθρεµπορίου. Πρέπει να προχωρήσετε, σε
συγχωνεύσεις και ενοποιήσεις. Γιατί µόνο έτσι θα πρωτοπορήσετε σε αυτό που είναι το αίτηµα των ηµερών, δηλαδή, η µείωση
του κόστους λειτουργίας του δηµόσιου τοµέα και η καλύτερη
αξιοποίηση του προσωπικού. ∆ιότι όλοι ξέρουν ότι το δηµόσιο
λειτουργεί αναποτελεσµατικά, λειτουργεί µε υψηλό κόστος, δεν
φέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να απαλλάξετε τις εφορίες από διαδι-
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κασίες οι οποίες είναι γραφειοκρατικές. ∆ώστε τις στα ΚΕΠ, για
να απελευθερωθεί προσωπικό λειτουργίες και κόστος, να κάνετε
οικονοµία στην κλίµακα. Πρέπει οι έλεγχοι να οργανώνονται πιο
καλά και να γίνονται πιο αποτελεσµατικοί. Πρέπει να συντοµευθούν οι χρόνοι ελέγχων, γιατί παραγράφονται απαιτήσεις από το
δηµόσιο. Το ζούµε. Ακόµα και εγγυήσεις που δίνει το δηµόσιο,
δεν τις καταβάλουν, τους κυνηγάτε, χρεοκοπούν οι εταιρείες και
τρέχετε και δεν µπορείτε να εισπράξετε ακόµα και τις εγγυήσεις
που δίνετε σε επιχειρήσεις.
Χρειάζεται να ενισχυθούν τα τελωνεία, κάτι το οποίο εδώ στη
συζήτηση στη Βουλή και στην Ολοµέλεια δεν έτυχε µεγάλης συζήτησης. Τα τελωνεία είναι µία πληγή που όζει σε πολλές των
περιπτώσεων. Γίνεται τεράστια φοροδιαφυγή και τεράστια αποφυγή. Θεωρώ, ότι το επόµενο στοίχηµα πρέπει να το κερδίσετε
πολύ γρήγορα, διότι παρά τα όσα συζητούµε και τους επαίνους
που εισπράξατε -και θεωρώ κι εγώ ότι πρέπει να σας επαινέσω
για την πρωτότυπη και εξαιρετική δουλειά που κάνατε- θα αδικηθεί η Κυβέρνηση εάν γρήγορα δεν πάµε σε αυτές τις αλλαγές
στις υπηρεσίες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Αθανάσιο Παπαγεωργίου, Βουλευτή ΠΑΣΟΚ από το Νοµό
Πιερίας.
∆ιαβάζω τα επόµενα πέντε ονόµατα µέχρι το τέλος της συνεδρίασης: Είναι ο συνάδελφος κ. Όθωνας, ο κ. Μαρκάκης, η κ.
Σκραφνάκη και ο κ. Βαρδίκος.
Με τη σειρά αυτή, ο επόµενος συνάδελφος είναι ο Βουλευτής
του ΛΑΟΣ, από το Νοµό Μαγνησίας, κ. Παύλος Μαρκάκης.
Ορίστε, έχετε το λόγο για επτά λεπτά, κύριε του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, τώρα που µείναµε λίγοι σε αυτήν την Αίθουσα,
ας πούµε και κάτι διαφορετικό, ας πούµε και καµµία αλήθεια.
Έχω την εντύπωση, κύριε Υπουργέ, παρόλο που σας θεωρώ
τον πιο εργατικό Υπουργό της Κυβέρνησης, ότι ούτε κι εσείς
έχετε διαβάσει το νοµοσχέδιο, όπως δεν πρόλαβαν να το διαβάσουν και οι εισηγητές των µεγάλων κοµµάτων. Γιατί το λέω αυτό;
Τις περισσότερες επισηµάνσεις και παρατηρήσεις τις έκαναν οι
επαγγελµατικές οµάδες που είδαν τις διατάξεις και τρόµαξαν,
όπως είναι οι µηχανικοί, οι τουριστικοί πράκτορες, οι έµποροι, οι
µικροϊδιοκτήτες. Αυτοί τρόµαξαν και ξεσηκώθηκαν που τους βάλατε την παρακράτηση του φόρου του 8% σε κάθε δελτίο παροχής υπηρεσιών πάνω από τα 300 ευρώ, άρθρο 6, παράγραφος
10. β.β. Ψάξε να την βρεις.
Το ίδιο και οι µηχανικοί όταν δεν τους αναγνωρίσατε την ιδιοµορφία της ζηµίας για τον επόµενο χρόνο. Και ποιος ξέρει και σε
ποια ψηλά γράµµατα του νοµοσχεδίου θα κρύβονται διατάξεις
που θα τορπιλίζουν και άλλους απλούς πολίτες που δεν έχουν
τη δυνατότητα από τώρα να ξέρουν τι τους περιµένει και πιθανόν
να αρχίσουν να φωνάζουν, όταν θα έλθει η «λυπητερή» του χρόνου µε την εκκαθάριση της δήλωσης του 2011.
Θα σας πω τι µου είπε ένας ταξιτζής το απόγευµα που ερχόµουν στη Βουλή. Μου λέει: «Κύριε, έχεις πολλές γάτες στο
σπίτι;». Λέω: «Kαµµία». «Ευτυχώς, γιατί αυτοί θα φορολογήσουν
και τις γάτες».
Και δεν πιστεύω να περνάτε, κύριε Υπουργέ, τους Έλληνες για
αφελείς. Εδώ δεν κυνηγάτε τη φοροδιαφυγή -αυτό είναι σίγουρο- κυνηγάτε τους έντιµους φορολογούµενους. Όλοι αυτοί
δεν δήλωναν τα ακίνητά τους; ∆εν έκαναν δήλωση Ε9; Έκαναν.
∆εν δήλωναν τα αυτοκίνητά τους; Τα δήλωναν. ∆εν δήλωναν τα
επιδόµατά τους; Τα δήλωναν. Το κράτος τις θέσπισε τις φοροαπαλλαγές. Τους χαρακτηρίζετε σήµερα φοροφυγάδες, επειδή
έκαναν έντιµη δήλωση; Τα ψηφισθέντα από εσάς και από τη Νέα
∆ηµοκρατία νοµοσχέδια εφήρµοσαν. Αυτά τους ώθησαν σε φοροδιαφυγή; Τότε δεν φταίνε οι ίδιοι, αλλά φταίνε αυτοί που ψήφισαν τα νοµοσχέδια.
Λέτε σήµερα ότι δεν φορολογείται ένα εισόδηµα και ότι ο
φόρος µέχρι 30.000 ευρώ είναι ο ίδιος. Ο φορολογούµενος δεν
είναι ο ίδιος, διότι σε αυτό το κλιµάκιο θα είναι ο φορολογούµενος των περσινών 15.000 ευρώ, ο οποίος χωρίς να γίνει πιο πλού-
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σιος, του προσθέτετε το ενοίκιο, του προσθέτετε το επίδοµα,
µέχρι και το χαρτζιλίκι του πατέρα του.
Αλλά και από τους πιο φτωχούς, αυτούς των 15.000 ευρώ, θα
τους ζητήσετε να πληρώσουν φόρο βάσει των τεκµηρίων, όχι
βάσει των εισοδηµάτων τους, αφού µε ένα αυτοκίνητο και ένα
σπίτι θα τους πάρετε παραπάνω από τα εισοδήµατά τους. Ξεχνάτε, βέβαια, και τις δικές σας δηλώσεις ότι η φοροδιαφυγή δεν
πιάνεται µε τεκµήρια. Έτσι είναι.
Ας πούµε και για το θέµα των αποδείξεων. Σήµερα είσθε χαρούµενοι. Πράγµατι, κόβουν όλοι οι Έλληνες αποδείξεις, κάτι
που θεωρείται και αυτονόητο. Μη µου πείτε, όµως, ότι δεν θα το
µετανιώσετε αύριο, όταν θα πληρώνετε και εκπτώσεις φόρου
10% για αποδείξεις πάνω από το όριο, διότι θα δείτε ότι θα γίνει
εµπόριο αποδείξεων. Θα έχουν όλοι αποδείξεις πάνω από το κανονικό και θα αναγκαστείτε να κάνετε εκπτώσεις για κάτι το
οποίο δεν θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει ο µηχανισµός σας.
Οι εφοριακοί δεν µπορούν να ελέγξουν τις φορολογικές δηλώσεις, θα ελέγξουν τις τσάντες µε τα χαρτάκια των 2 ευρώ και των
5 ευρώ, όταν µέσα εκεί θα υπάρχουν µισοσβησµένες αποδείξεις;
Και θέλω να κάνω και µία ερώτηση, εάν θέλετε να µου την απαντήσετε. Ποιος είναι παράνοµος; Αυτός που εξέδωσε παράνοµη
απόδειξη ή αυτός που την κατέθεσε;
Και έχω ακόµη µία απορία, κύριε Υπουργέ. Θα διαβάσατε
ασφαλώς το άρθρο 32, που λέει: «Προσδιορισµός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων». Είµαι σίγουρος ότι αυτός ο οποίος το
συνέταξε πρέπει να έχει διδακτορικό αστροφυσικής. ∆εν υπάρχει άλλη περίπτωση. Τους έχετε φλοµώσει στους συντελεστές
ακρίβειας ή µάλλον ακριβείας ανάλογα µε την πρόσοψη, ανάλογα µε τον όροφο, ανάλογα µε το εµβαδόν, ανάλογα µε την παλαιότητα. Μέχρι και το απαλλοτριωµένο φορολογείται.
Συντελεστής εµπορικότητας, λέει, µεγαλύτερος ή ίσος του 3 και
µικρότερος του 5, 0,6 στο υπόγειο, 1,3 στο ισόγειο, 1,20 στον πέµπτο, 1,25 στον έκτο. Τέτοια ακρίβεια δεν έχει περάσει ξανά από
αυτή τη Βουλή.
Και θα ψάχνει να βρει το φόρο αυτός ο φουκαράς που πήρε
ένα διαµέρισµα πριν από δεκαπέντε χρόνια και όταν βγαίνει στο
µπαλκόνι και κάνει το κεφάλι του έτσι, βλέπει την πλατεία και
πρέπει να πληρώσει παραπάνω; Και γιατί να πληρώσει παραπάνω
αυτός που κάθεται στον τελευταίο όροφο; ∆εν του φτάνει, δηλαδή, που πληρώνει περισσότερα επειδή δεν έχει µόνωση, σκάει
το καλοκαίρι και παγώνει το χειµώνα, θα πληρώσει και παραπάνω;
Αλλά µε αυτό που θα γίνει µεγαλύτερη πλάκα, κύριε Υπουργέ,
είναι µε τις γεωργικές αποθήκες. Ρωτήστε τον κ. Ροντούλη.
Υπάρχουν αποθήκες σε χωριό στον έκτο όροφο;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Σε εµπορικό δρόµο.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Είναι δυνατόν η αποθήκη να έχει συντελεστή εµπορικότητας µεταξύ 3 και 5; Και έχει βοηθητικό χώρο
η αποθήκη; Μα, η αποθήκη από µόνη της είναι βοηθητικός
χώρος.
Έτσι, κύριε Υπουργέ, θα τρέχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι από
τα χωριά σε εκποµπές στην τηλεόραση για να βρουν το δίκιο
τους. Άλλος θα πηγαίνει στον Παπαδάκη, άλλος θα πηγαίνει στον
Αυτιά, άλλος θα πηγαίνει στο «Ράδιο Αρβύλα», θα αρχίσουν να
τους πιάνουν και τα γέλια. Και να µην αρχίσει να γελάει ο κόσµος
από τη φορολογία. Το ξέρετε το ανέκδοτο µε το βεζίρη, ο οποίος
σταµάτησε τη φορολογία, όταν αντί να βρίζουν οι πολίτες που
φορολογούνταν άρχισαν να γελάνε. Τότε σταµάτησαν και δεν
φορολογούσαν κανέναν.
Εγώ, κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι και το ΦΠΑ που βάζετε στους
δικηγόρους και το ΦΠΑ που βάζετε στους συµβολαιογράφους
θα πλήξει ακόµη µια φορά τον απλό πολίτη και τους συναλλασσόµενους στην κτηµαταγορά. Ποινικοποιείτε την ιδιοκτησία, στοχοποιείτε την επιχειρηµατικότητα, στοχοποιείτε το κέρδος,
στοχοποιείτε τον επενδυτή.
Προχθές σε µία συζήτηση µε έναν αγρότη στην πλατεία του
Αλµυρού στο Βόλο, µου είπε: «Ε, αφού µας έβαλαν τόσο φόρο
στα ακίνητα, δεν τα παίρνουν τουλάχιστον να πηγαίνουµε να καθόµαστε τζάµπα στα σπίτια του κράτους;». Είναι µια καλή πρόταση. Εάν συνεχίσετε τη φορολόγηση, µπορείτε να τους τα
πάρετε.
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Και να σας πω και κάτι, κύριε Υπουργέ; Φιλοσοφείστε το και λιγάκι. Ο παππούς µου έλεγε ότι τα λεφτά είναι µπογιά και χαρτί
και τα έφτιαξαν οι άνθρωποι για να περνάνε καλά. Μην ταλαιπωρείτε, λοιπόν, τους Έλληνες ζητώντας συνέχεια λεφτά, λεφτά,
λεφτά. Αφήστε τους λιγάκι να ανασάνουν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Παύλο Μαρκάκη, Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού από το Νοµό Μαγνησίας.
Ακολουθεί η κ. Μαρία Σκραφνάκη, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ του
Νοµού Ηρακλείου.
Η αγαπηµένη Μαρία έχει το λόγο για επτά λεπτά από του Βήµατος.
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε,
για τα καλά σας λόγια.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2010 είναι
µια κρίσιµη χρονιά για την πορεία της χώρας, για την πορεία της
οικονοµίας µας. Είναι η χρονιά κατά την οποία η Κυβέρνηση θα
πρέπει να προχωρήσει σε τοµές και αλλαγές σε όλους τους τοµείς και πάνω απ’ όλα θα πρέπει να προχωρήσει στο νοικοκύρεµα των δηµοσίων οικονοµικών µε δίκαιη κατανοµή των
φορολογικών βαρών σε όλους τους πολίτες.
Στόχος της φορολογικής µας πολιτικής, που ήταν άλλωστε και
προεκλογική µας δέσµευση, είναι ένα απλό και δίκαιο φορολογικό πλαίσιο µε ενιαίους κανόνες, χωρίς αδικαιολόγητες εξαιρέσεις, όπου κάθε πολίτης πρέπει να συνεισφέρει ανάλογα µε τις
πραγµατικές του δυνατότητες, ανάλογα µε την οικονοµική του
κατάσταση.
Άµεση προτεραιότητά µας είναι η αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής, γιατί µε τη φοροδιαφυγή µειώνονται τα έσοδα του κράτους, τα οποία µπορούν να διοχετευθούν σε έργα υποδοµής,
στην υγεία, στην παιδεία, στην πρόνοια. Η φοροδιαφυγή αποτελεί τη χειρότερη µορφή αδικίας για τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους που δεν µπορούν να κρύψουν τα εισοδήµατά τους
και φορολογούνται αναλογικά περισσότερο. Ακόµη, δηµιουργεί
συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων και
τέλος πολλαπλασιάζει τη διαφθορά.
Οι βασικές αλλαγές του νέου φορολογικού νοµοσχεδίου είναι
οι εξής: Η εφαρµογή µιας ενιαίας, προοδευτικής τιµαριθµοποιηµένης φορολογικής κλίµακας για όλα τα εισοδήµατα. Με τη νέα
ενιαία κλίµακα φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων ωφελούνται οι εννέα στους δέκα φορολογούµενους. Μάλιστα, δεν
υπάρχει επιβάρυνση. Αντίθετα, ωφελούνται τα εισοδήµατα των
µισθωτών και των συνταξιούχων µέχρι 35.000 ευρώ εισόδηµα.
Για πρώτη φορά το ατοµικό αφορολόγητο ποσό συνδέεται
άµεσα µε τις δαπάνες που πραγµατοποιεί ο φορολογούµενος και
τις προσκοµιζόµενες αποδείξεις. Καθιερώνεται ένα απλό και δίκαιο σύστηµα προσδιορισµού εισοδήµατος µε βάση αντικειµενικές δαπάνες διαβίωσης και υπηρεσίες. Θα λαµβάνεται υπ’ όψιν
το ετήσιο κόστος συντήρησης και λειτουργίας κατοικιών, αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, διδάκτρων και άλλων κριτηρίων,
προκειµένου να εκτιµηθεί το ελάχιστο φορολογητέο εισόδηµα.
Καταργείται το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων και θεσπίζεται ο φόρος
ακίνητης περιουσίας, που επιβάλλεται µε προοδευτικό συντελεστή, µε σκοπό τη δικαιότερη κατανοµή των φορολογικών βαρών.
Προβλέπεται υψηλό αφορολόγητο ποσό που ανέρχεται σε
400.000 ευρώ ανά ιδιοκτήτη.
Καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση των προσώπων που
εκλέγονται στον Α’ και Β’ βαθµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των
Βουλευτών, των δικαστών και άλλων.
Επίσης φορολογούνται αυτοτελώς µε 90% τα bonus των
golden boys των τραπεζών. Καταργούνται οι χαριστικές φοροαπαλλαγές είτε στη φορολογία κεφαλαίου είτε στη φορολογία εισοδήµατος. Τα διανεµόµενα κέρδη εµπίπτουν στην κλίµακα
φορολογίας των φυσικών προσώπων.
Καθιερώνεται ο λογιστικός προσδιορισµός όλων των εισοδηµάτων. Καθιερώνεται η φορολόγηση των συναλλαγών µε εξωχώριες εταιρείες. Καθιερώνεται η ηλεκτρονική διασύνδεση του
Υπουργείου Οικονοµικών µε όλα τα Υπουργεία και φορείς, µε
υποχρέωση όλων για υποβολή κάθε στοιχείου οικονοµικού εν-
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διαφέροντος είτε πρόκειται για µισθούς είτε πρόκειται για αποζηµιώσεις είτε για επιδοτήσεις ή οικονοµικές ενισχύσεις. Καθιερώνεται τακτική εφαρµογή ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.
Καθιερώνεται κεντρική επιλογή των ελεγκτέων υποθέσεων µε σύστηµα ανάλυσης κινδύνου.
Καθιερώνεται ο επαγγελµατικός λογαριασµός και η σταδιακή
εφαρµογή ηλεκτρονικής τιµολόγησης και διακίνησής τους. Έτσι
από 1-1-2011 θα εκδίδονται µόνο ηλεκτρονικά τιµολόγια για συναλλαγές πάνω από 3.000 ευρώ µεταξύ επιχειρήσεων ή µεταξύ
δηµοσίου και επιχειρήσεων. Από 1-1-2011 δεν θα θεωρείται νόµιµη κάθε συναλλαγή µεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων ή µεταξύ
επιχειρήσεων, αξίας µεγαλύτερης των 1.500 ευρώ, εάν αυτή γίνεται µε µετρητά.
Οι συναλλαγές αυτές θα γίνονται µε πιστωτικές ή χρεωστικές
κάρτες ή δίγραµµες επιταγές. Υιοθετούνται δραστικές µέθοδοι
συλλογής ανείσπρακτων οφειλών για όσους έχουν την ικανότητα
αποπληρωµής. Συγκροτείται περιουσιολόγιο όλων των φυσικών
προσώπων, όπου θα περιλαµβάνονται ακίνητα, αυτοκίνητα,
σκάφη, µετοχές, στο οποίο δεν θα συµπεριλαµβάνονται οι τραπεζικές καταθέσεις και τα οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
∆ιευκολύνεται σε όλο το φάσµα του, ο έλεγχος διακίνησης,
διάθεσης και κατανάλωσης αγροτικών προϊόντων και διασφαλίζεται το ύψος των συναλλαγών των αγροτών. Με την αύξηση του
ορίου του αφορολόγητου απαλλάσσονται µέχρι εκατόν πενήντα
στρέµµατα στο Αρκαλοχώρι στο Ηράκλειο από φόρο κληρονοµίας.
Οι παραπάνω αλλαγές αποσκοπούν στη δίκαιη ανακατανοµή
των φορολογικών υποχρεώσεων, στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και στη διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Το
νοµοσχέδιο αυτό αποτελεί τοµή και αλλάζει τη σχέση πολίτηκράτους. Ο µέσος ειλικρινής πολίτης όχι µόνο δεν έχει τίποτα να
φοβηθεί, αλλά αποκαθίσταται µέσα απ’ αυτές τις ρυθµίσεις η
εµπιστοσύνη του στο κράτος.
Από την άλλη µεριά, το κράτος για πρώτη φορά στην ιστορία
του, φορολογεί την αδικαιολόγητη και παράνοµη συσσώρευση
πλούτου. Κύριε Υπουργέ, είµαι περήφανη που ψηφίζω αυτό το
νοµοσχέδιο, που αποτελεί µέρος της επίπονης προσπάθειας της
Κυβέρνησής µας και της δικής σας προσωπικά στο νοικοκύρεµα
των οικονοµικών της χώρας µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε και
εµείς τη Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ. Μαρία Σκραφνάκη.
Και θα ολοκληρωθεί η σηµερινή συνεδρίαση µε την αγόρευση
του Βουλευτή Σάµου του ΠΑΣΟΚ κ. Πυθαγόρα Βαρδίκου.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για επτά λεπτά,.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡ∆ΙΚΟΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν εγώ
σας ταλαιπωρώ ή αν εσείς µε ταλαιπωρείτε, σίγουρα πάντως και
οι δύο µας ταλαιπωρούµε τους τρεις συναδέλφους που παρέµειναν και τους υπαλλήλους και τον κύριο Πρόεδρο εδώ στη
Βουλή.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Για να
σας καθησυχάσω ούτε εσείς µε ταλαιπωρείτε, ούτε εγώ σας ταλαιπωρώ, αλλά σας ζηλεύω που και οι δύο είσαστε νησιώτες.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡ∆ΙΚΟΣ: Συζητάµε ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο εργαλείο, για να διατηρήσουµε το κοινωνικό µας πρόσωπο σε µία υπερπροσπάθεια που το πρώτο
ζητούµενο είναι να βγούµε απ’ αυτή τη σοβαρή οικονοµική κρίση
στην οποία περιδινείται η χώρα.
Λυπάµαι που το νοµοσχέδιο αυτό η Αντιπολίτευση το αντιµετωπίζει, όπως αντιµετωπίστηκε κάθε φορολογικό νοµοσχέδιο
από τα πολλά που ψηφίστηκαν τα τελευταία χρόνια. Φοροµπηχτικό, αντιαναπτυξιακό, το πληρώνουν οι φτωχοί και οι έντιµοι,
φοροδιαφεύγει το κεφάλαιο, είναι ισχυρισµοί που κατάφορα το
αδικούν.
Χαρακτηρίζετε το νοµοσχέδιο φοροµπηχτικό, αλλά τα εισοδήµατα µέχρι 40.000 ευρώ πληρώνουν λιγότερους φόρους. Το
αφορολόγητο όριο αυξάνεται στους ελεύθερους επαγγελµατίες,
ακόµα αυξάνεται προοδευτικά µε τα παιδιά της οικογένειας, αυξάνεται η έκπτωση φόρου µέσα από το σύστηµα των αποδείξεων
και µε την κατάργηση του ΕΤΑΚ δεν φορολογείται η προσωπική
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περιουσία αντικειµενικής αξίας µέχρι 400.000 ευρώ.
Όχι στη µισή αλήθεια που ως γνωστόν είναι το µεγαλύτερο
ψέµα. Ναι, το νοµοσχέδιο είναι φοροµπηχτικό, αλλά γι’ αυτούς
που έχουν και κατέχουν. Υπάρχει ακόµη ο ισχυρισµός ότι και πάλι
φορολογούνται οι έντιµοι. Είναι, όµως, υπέρ των έντιµων φορολογούµενων, τα τεκµήρια που προσδιορίζουν το ελάχιστον εισόδηµα, οι επαγγελµατικοί λογαριασµοί για να υπάρχει έλεγχος
µέσω τραπεζών, η απαγόρευση συναλλαγών µε µετρητά, τα ηλεκτρονικά τιµολόγια για συναλλαγές, οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων µε τις δηµόσιες υπηρεσίες και το εξωτερικό,
οι στοχευµένοι έλεγχοι, η αυστηροποίηση των ποινών, η γρήγορη επιβολή προστίµων, ακόµη και η παροχή κινήτρων για την
αποκάλυψη περιπτώσεων διαφθοράς.
Με όλα τα παραπάνω δεν επιβαρύνονται οι έντιµοι. Πληρώνουν επιτέλους και οι άτιµοι φορολογούµενοι. Πολλοί φωνάζουν
πως για άλλη µια φορά δεν φορολογείται το κεφάλαιο. Τα κέρδη,
όµως, που δεν επανεπενδύονται, φορολογούνται πλέον στην κλίµακα των φυσικών προσώπων. Οι συναλλαγές µέσω offshore δεν
αναγνωρίζονται και τα ακίνητά τους φορολογούνται µε 15%.
Η χρήση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε εταιρείες
παντός είδους αποτελούν πλέον τεκµήριο προσδιορισµού εισοδήµατος. Ήδη, µε τις διασταυρώσεις στοιχείων εντοπίστηκαν
εκατοντάδες περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε offshore εταιρείες. Και τέτοιες εταιρείες προφανώς δεν ανήκουν σε µισθωτούς, σε συνταξιούχους, σε µικροµεσαίους, ανήκουν σε
εκπροσώπους του κεφαλαίου και σε Υπουργούς της Νέας ∆ηµοκρατίας, για να µην ξεχνούν οι παλαιοί και να µαθαίνουν οι νεότεροι.
Οι πιο σοβαροί κατήγοροι του νοµοσχεδίου επισηµαίνουν πως
δεν είναι αναπτυξιακό. Η µείωση, όµως, των συντελεστών φορολόγησης από το 25% στο 24% για τα κέρδη που επανεπενδύονται, είναι µέτρο αναπτυξιακό. Η µείωση του συντελεστή
φορολόγησης κατά 3% για τις επιχειρήσεις, που παρά τη µείωση του τζίρου τους, διατηρούν τις θέσεις εργασίας, είναι µέτρο
αναπτυξιακό. Το τριετές αφορολόγητο όριο των 30.000 ευρώ για
τα κέρδη από νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες και από νέες
επιχειρήσεις ατόµων µέχρι 35 ετών, είναι µέτρο αναπτυξιακό.
Όχι επτά λεπτά -θα µιλήσω και λιγότερα- αλλά επτά ώρες θα
µπορούσαµε να µιλάµε για τα σωστά αυτού του νοµοσχεδίου.
Την κατάργηση των αδικαιολόγητων απαλλαγών και της αυτοτελούς φορολόγησης, ένα µέτρο το οποίο θίγει και εµάς τους Βουλευτές, τις αποδείξεις, τα τεκµήρια, τις προσπάθειες για πάταξη
της φοροδιαφυγής, το λογιστικό προσδιορισµό του εισοδήµατος µε βάση βιβλία εσόδων-εξόδων και τις ταµειακές µηχανές,
τη φορολόγηση όλων των εχόντων ακόµη και της Εκκλησίας.
Έχω επίσης και ένα θέµα που αφορά το νοµό µου. Αφορά την
Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισµών Σάµου, το γνωρίζετε κ.
Υπουργέ, θα το πούµε όταν θα συζητάµε τα άρθρα. Θα τελειώσω
κάνοντάς σας µία πρόταση που δεν υπάρχει στο νοµοσχέδιο. Θα
είµαι ευτυχής, αν ψηφιστεί µία τέτοια πρόταση και ευελπιστώ να
κατοχυρωθεί και στο Σύνταγµα. Να απαγορευθούν οι φορολογικές ρυθµίσεις, γιατί στην Ελλάδα πρέπει να είναι πολύ δυνατός
κάποιος για να αντισταθεί στον πειρασµό να πληρώσει αύριο και
λιγότερα, όταν θα πρέπει να πληρώσει σήµερα και περισσότερα.
Πρέπει να καταργηθούν οι φορολογικές ρυθµίσεις. Αυτό σαν µία
ευχή.
Στις σηµερινές συγκυρίες και στην προσπάθεια να βγούµε από
την κρίση, το νοµοσχέδιο που θα ψηφίσουµε είναι σηµαντικό,
ιστορικό θα έλεγα. Αλλάζει πολλά από τα κακώς κείµενα στη
χώρα µας, στο χώρο. Θα το ψηφίσω.
Καληνύχτα σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ τον κ. Πυθαγόρα Βαρδίκο από τη Σάµο. Και όχι ως «deus ex
machinα». Ο Γρηγόρης Νιώτης από τη Β’ Πειραιώς θα κλείσει τη
συνεδρίαση µε την αγόρευσή του.
Έχετε το λόγο, κύριε Νιώτη.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ (Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Επιχείρησε η Σάµος να πει καληνύχτα, κύριε Πρόεδρε, αλλά η καληνύχτα θα είναι από τη Β’ Πειραιώς.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Είναι καληµέρα η
καληνύχτα γι’ αυτό είπα «deus ex machina».
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ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ (Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Είναι
καληµέρα, γιατί αυτό το νοµοσχέδιο πραγµατικά αντιµετωπίζει
τα δύσκολα της βαθιάς νύχτας που οδήγησε η αποτυχηµένη πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας για να δώσει φως και προοπτική
στον τόπο, οµολογουµένως µέσα από δυσκολίες, αλλά µε δίκαια
µέτρα και µάλιστα, µε αποτελεσµατικές πολιτικές.
Γι’ αυτό και θέλω να επαινέσω διά του παρισταµένου Υφυπουργού, διά του κ. Σαχινίδη, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, δηλαδή τον κ. Παπακωνσταντίνου και τον κ.
Σαχινίδη γι’ αυτήν τη σοβαρή, υπεύθυνη και ολοκληρωµένη προσπάθεια που έκαναν υπό τις οδηγίες του Πρωθυπουργού, του
Γιώργου Παπανδρέου. Είναι µια προσπάθεια που φέρνει µια
πραγµατική µεταρρύθµιση σήµερα, ενώπιον του ελληνικού Κοινοβουλίου, µια µεταρρύθµιση σύµφωνα µε τις αρχές της ∆ικαιοσύνης, της ισότητας, της αναδιανοµής των φορολογικών βαρών,
αλλά και της προώθησης της αναδιανοµής του εισοδήµατος,
αλλά και της κίνησης διαδικασιών για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ένα φαινόµενο που διαχρονικά δηµιούργησε και δηµιουργεί ακόµη τεράστιες στρεβλώσεις στα έσοδα του ελληνικού
κρατικού προϋπολογισµού, αλλά και µε ταχύτητες και ευαισθησίες αναπτυξιακής προοπτικής.
Βλέπω ότι το παρόν σχέδιο νόµου είναι εν τέλει -µετά τη διαβούλευση που έγινε κατά τρόπο δηµοκρατικό και ολοκληρωµένο
µε τους συλλογικούς φορείς, αλλά και µε το λαό κατά µία πρωτόγνωρη διαδικασία- µία ουσιώδης µεταρρύθµιση.
∆εν άκουσα από τις πτέρυγες της Αντιπολιτεύσεως σοβαρό αντίλογο. Θα έλεγα ότι σε ορισµένες εκ δεξιών φωνές περίσσεψε η
υποκρισία. Ακούσαµε, µάλιστα, τους συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας να επιχειρούν µόλις λίγους µήνες µετά την κατάρρευση
των δηµοσιονοµικών που οδήγησε η αποτυχηµένη τους πολιτική,
λίγους µήνες µετά τη βαριά ποινή που τους επέβαλε ο ελληνικός
λαός στις πρόσφατες εκλογές, να φορτώσουν τα προβλήµατα στην
πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό είναι αδιανόητο. Φυσικά
απήντησε ο παρών Υφυπουργός στις αλχηµείες του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας ∆ηµοκρατίας ότι το χρέος που
από 180.000.000.000 ευρώ έφθασε τα 300.000.000.000 ευρώ µόλις σε µία πενταετία, ενώ 180.000.000.000 ευρώ ήταν για εκατόν
πενήντα χρόνια, είναι ασφαλώς βάρος της αποτυχηµένης πολιτικής
της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Επειδή, κύριε Υφυπουργέ, εκπροσωπώ µία περιοχή µε πολύ
χαµηλή προέλευση εισοδηµάτων µισθωτών, συνταξιούχων, ελευθέρων επαγγελµατιών, πρέπει να πω ότι διακρίνω πραγµατικά
µία πολιτική ελάφρυνσης των χαµηλών εισοδηµάτων και προς
αυτή την κατεύθυνση είµαι ικανοποιηµένος, γιατί εισοδήµατα
µέχρι 40.000 ευρώ δεν έχουν κανένα φορολογικό βάρος.
Αυτό είναι πραγµατικά κάτι το οποίο το σηµειώνω. Μπορεί
στην Ευρώπη να µην εφαρµόζονται τα τεκµήρια, στην Ελλάδα
είναι σωστό ότι τα εφαρµόζουµε. Είναι σωστό ότι τα φέρνετε και
µάλιστα, µε έναν τρόπο και κάπως πιο οξύ απ’ ό,τι στο παρελθόν, διότι η φοροδιαφυγή είναι το µεγάλο µας πρόβληµα και έως
ότου καταφέρετε να ανασυντάξετε τις υπηρεσίες, να βάλετε
µπροστά τους ελέγχους, να ξανακάνουµε το παλιό Σ∆ΟΕ µια
πραγµατική σωστή, έντιµη και αποδοτική µηχανή ελέγχου ή να
ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων, πρέπει
στην Ελλάδα επιτέλους να δούµε τους έχοντες και κατέχοντες να
πληρώνουν.
Και πιστεύω ότι µε τον τρόπο που φέρνετε τα τεκµήρια, πράγµατι µπορούµε να δούµε κάποιον, ο οποίος έχει δύο βίλες, για
παράδειγµα των τετρακοσίων τετραγωνικών µέτρων, δύο αυτοκίνητα των 3.000 κυβικών, κύριε Αντιπρόεδρε και αν έχει και ένα
κότερο των δεκαπέντε µέτρων, σύµφωνα µε τα τεκµήρια, να είναι
υποχρεωµένος να δηλώσει και 300.000 εισόδηµα. Αυτό είναι
σωστό γιατί µε τη Νέα ∆ηµοκρατία αυτοί ενεφανίζοντο… Πόσοι
ήταν αυτοί που δήλωσαν εισοδήµατα, κύριε Υφυπουργέ;
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Επτακόσιες είκοσι χιλιάδες δηλώνουν κάτω από 12.000 ευρώ.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ (Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Αντιθέτως, βλέπω ότι το νοµοσχέδιο, το οποίο εισάγεται ουσιαστικά
επιβαρύνει µια πολύ µικρή ποσοστιαία οµάδα των Ελλήνων, αυτούς που συνήθως δεν πλήρωναν αυτά που έπρεπε, ενώ αντιθέτως το 90% των Ελλήνων πολιτών δεν θίγονται στην άµεση
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φορολογία. Γιατί θα πρέπει να το πούµε και αυτό ότι δυστυχώς,
στην Ελλάδα η έµµεση φορολογία είναι πάρα πολύ υψηλή ποσοστιαίως και αυτό αδικεί τους φτωχότερους, τους µικροµεσαίους, καθώς επιβάλλει ίσους φόρους και στους έχοντες και στους
µη έχοντες.
Όµως, προς αυτή την κατεύθυνση κινείται αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο θα φέρει περισσότερα έσοδα. Και πρέπει να πω ότι
η µεγάλη επιτυχία που σηµειώθηκε προχθές την Κυριακή ολοκληρώθηκε στις Βρυξέλλες µε το µηχανισµό στήριξης, το δίχτυ
ασφάλειας, για το οποίο, επίσης, αισθανόµαστε βαθιά ικανοποίηση γιατί απέδωσαν η κινητικότητα και οι πρωτοβουλίες του
Πρωθυπουργού, αλλά και η φιλοσοφία της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Οικονοµικών. Έτσι, λοιπόν, έχουµε µία επιβράβευση
της αξιοπιστίας της ελληνικής οικονοµίας και των µέτρων που
έχετε πάρει µέχρι τώρα.
Είµαστε πάρα πολύ ικανοποιηµένοι και πιστεύω ότι και ο ελληνικός λαός αισθάνεται βαθιά ικανοποίηση ότι σε αυτά τα δύσκολα ουσιαστικά ανοίξαµε δρόµους στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
ανοίξαµε διάλογο για πράγµατα που δεν τα σκεπτόταν το EUROGROUP και για πρώτη φορά ένα δίχτυ προστασίας είναι
υπαρκτό, όχι µόνο για την Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά για το ευρώ.
Είναι πραγµατικά µία επιτυχία του Γιώργου Παπανδρέου, µια επιτυχία της ελληνικής Κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Οικονοµικών, γι’ αυτό και νοµίζω πως οι επόµενες
ηµέρες θα είναι, στις αγορές που θα ανοιχτείτε, καλύτερες για
τον ελληνικό δανεισµό.
Όλο αυτό το νοµοσχέδιο, λοιπόν, µε αυτή τη φιλοσοφία της
δικαιοσύνης, της αναλογικότητας, της προσπάθειας να αφήσει
αναπτυξιακές προοπτικές, νοµίζω πως είναι µια πραγµατική µεταρρύθµιση. Ο Έλληνας πολίτης αισθάνεται ότι πράγµατι οι θυσίες του µπορούν να πιάσουν τόπο, µας εµπιστεύεται και σας
καλώ να συνεχίσουµε σ’ αυτήν την πορεία, γιατί ο λαός εµπιστεύεται το Γιώργο Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ. Περιµένει από
εµάς αποτελεσµατικότητα, αποτελεσµατικότητα που είδα ότι είχατε ως Υπουργείο Οικονοµικών στο πρώτο τρίµηνο.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Συγχαρητήρια που αντιστοίχως το προηγούµενο τρίµηνο του
προηγουµένου έτους ήταν πολύ µειωµένα τα έσοδα απ’ ό,τι
φέτος που έχουµε –νοµίζω- µείωση του ελλείµµατος κατά 40%
περίπου, 39%. Αυτό είναι κάτι που το σηµειώνει ο ελληνικός
λαός, το σηµειώνει η ελληνική οικονοµία, το σηµειώνουν ασφαλώς και οι διεθνείς αγορές και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ψηφίζω, κύριε Πρόεδρε, το παρόν νοµοσχέδιο και είµαι βέβαιος ότι είναι ένα νοµοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται στη θετική κατεύθυνση, ανοίγει δρόµους και είναι µια µεγάλη µεταρρύθµιση
για τις µεγάλες επιλογές που έχει να κάνει η Κυβέρνηση του
Γιώργου Παπανδρέου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
Αντιπρόεδρο και Βουλευτή Β’ Πειραιά, κ. Γρηγόρη Νιώτη.
Το µάθηµα του Ιώβ, ήταν για εµένα το φινάλε, η Ιώβεια υποµονή του Υφυπουργού Οικονοµικών, κυρίου Φίλιππου Σαχινίδη.
Είναι πάρα πολύ αργά. Με αυτό το Ιώβειο µάθηµα και επειδή
χρέος όλων είναι η πατρίς, το πρωί συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της συνεδρίασης της Πέµπτης 11 Μαρτίου 2010 και ερωτάται το Σώµα αν
τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς τα Πρακτικά της συνεδρίασης της Πέµπτης 11 Μαρτίου 2010 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 0.56’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τετάρτη 14 Απριλίου 2010 και ώρα 10.00’, µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, νοµοθετική εργασία: συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Αποκατάσταση
της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής
και άλλες διατάξεις», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ]Ε’ - 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

5605

