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Αθήνα, σήµερα στις 14 Απριλίου 2010, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
18.10’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Προέδρου αυτής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην
ΕΙ∆ΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της
Βουλής, των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής:
α) «Για την τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)»
β) «Για τη µερική τροποποίηση διατάξεως του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Β’, ΦΕΚ 51Α’ 10/4/1997), όπως ισχύει».
Πριν µπω, όµως, στα θέµατα αυτά, έχω να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι κατά τη συζήτηση και ψήφιση σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής των προτάσεων του Προέδρου, στις οποίες
αναφέρθηκα, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας µάς
γνωστοποιεί ότι ορίζει ειδικό αγορητή για τη συζήτηση τον Βουλευτή κ. Θεόδωρο ∆ρίτσα.
Με την πρότασή µου για την τροποποίηση του κοινοβουλευτικού µέρους του Κανονισµού της Βουλής, ενεργοποιούνται οι νοµοθετικές προβλέψεις των ν. 3832/2010 και ν. 3841/2010 για τη
συµµετοχή της Βουλής. Είναι οι νόµοι που ήδη έχουν ψηφιστεί
ως γνωστόν για τη συµµετοχή της Βουλής, πρώτον, στη συγκρότηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και την άσκηση ελέγχου επί της λειτουργίας της εν λόγω αρχής, καθώς και του
Συµβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος από τα αρµόδια όργανα της Βουλής. Η Βουλή έχει πλέον πολύ ενεργότερο
ρόλο στα θέµατα αυτά, για να διασφαλίζεται και η διαφάνεια και
σε ό,τι αφορά τη διαδικασία των επιλογών στη συγκρότηση της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής αλλά και της λειτουργίας της.
Και, δεύτερον, µε το δεύτερο νόµο, στον οποίο αναφέρθηκα,
ως γνωστόν η Βουλή πλέον έχει, επίσης, αναβαθµισµένο ρόλο
σε ό,τι αφορά στην ανάδειξη της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας. Και εδώ ενισχύεται σηµαντικά η διαφάνεια
και για τις διαδικασίες επιλογής των ηγεσιών των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας µε τη συµµετοχή του Κοινοβουλίου.
Υπενθυµίζω ότι κατά τους ανωτέρω νόµους, πιο συγκεκριµένα,
προβλέπεται η επιλογή τεσσάρων µελών της Ελληνικής Στατι-

στικής Αρχής από τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων και αντίστοιχα, η
έκφραση γνώµης από τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων για την επιλογή στις κορυφαίες θέσεις της δικαιοσύνης. Και στις δύο περιπτώσεις η διάσκεψη ενεργεί µε οµοφωνία ή τουλάχιστον µε
πλειοψηφία των 4/5 των µελών της. ∆ηλαδή, εναρµονίζουµε τον
Κανονισµό σε σχέση µε τις νοµοθετικές ρυθµίσεις, στις οποίες
αναφέρθηκα νωρίτερα και οι οποίες ψηφίστηκαν πριν από µερικές εβδοµάδες.
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ εφαρµογή των επιταγών της φορολογικής δικαιοσύνης και ιδίως της αρχής της φορολογικής ισότητας, προτείνεται η τροποποίηση της σχετικής
διάταξης του Κανονισµού της Βουλής, µέρος Β’, για τη φορολόγηση της αποζηµίωσης που καταβάλλεται στους εργαζοµένους
στη Βουλή. Τα θέµατα αυτά δεν µπορούν να ρυθµιστούν µε το
υπό συζήτηση φορολογικό νοµοσχέδιο, λόγω των ειδικών προβλέψεων του Συντάγµατος και του Κανονισµού της Βουλής και γι’
αυτό θα πρέπει να προχωρήσουµε εδώ στην απόφαση για τη φορολόγηση και αυτού του ειδικού επιδόµατος.
Όπως γνωρίζετε πρόκειται για ένα ειδικό επίδοµα -ο επίσηµος
τίτλος του, επαναλαµβάνω, είναι έκτακτη αποζηµίωση- που καταβάλλεται εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες στους εργαζόµενους
στη Βουλή, λόγω των ειδικών συνθηκών, κυρίως του ωραρίου εργασίας της Βουλής. Αυτό το επίδοµα -το τονίζω, το επαναλαµβάνω για µία ακόµα φορά και το υπογραµµίζω- δεν αποτελεί
επιπλέον µισθό, γιατί πολλές φορές γράφονται ανακρίβειες. ∆εν
αποτελεί µισθό, δεν συνυπολογίζεται στη σύνταξη, δεν επηρεάζει, όπως ο µισθός, άλλα επιδόµατα κ.λπ.. Είναι ένα έκτακτο, ειδικό επίδοµα, που καταβάλλεται ήδη από τον προηγούµενο
αιώνα.
Υπενθυµίζω ότι το εν λόγω ειδικό επίδοµα που κατανεµόµενο
στους δώδεκα µήνες αντιστοιχεί από 580 ευρώ για τους υπαλλήλους ΥΕ του 18ου -δηλαδή, του χαµηλότερου- µισθολογικού
εισαγωγικού κλιµακίου, και φτάνει το πολύ µέχρι στα 1320 ευρώ
µηνιαίως για το πρώτο µισθολογικό κλιµάκιο, δηλαδή για τους
διευθυντές, στις λίγες αυτές περιπτώσεις της εξάντλησης, θα
έλεγα, της πυραµίδας στην ιεραρχία της Βουλής. Αυτό το επίδοµα µε απόφασή µας, µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής,
που ελήφθη ως γνωστόν στις 11 Μαρτίου, µειώθηκε κατά 12%
όταν σε µηνιαία αναλογία ανέρχεται έως 1.000 ευρώ, και κατά
17% όταν τυχόν υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, στο πλαίσιο µιας γενικότερης πολιτικής περί µειώσεως εισοδηµάτων.
Τα λέω αυτά για µια ακόµα φορά γιατί θα πρέπει να γνωρίζουµε όλοι ότι εδώ η Βουλή έχει προχωρήσει ένα βήµα περισσότερο στην προσπάθεια περιστολής των δαπανών µε την
κατανόηση και των εργαζοµένων της Βουλής. ∆ηλαδή, οι µειώσεις του επιδόµατος αυτού για τους υπαλλήλους της Βουλής
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είναι ποσοστιαία σηµαντικά µεγαλύτερες από τις µειώσεις που
απεφασίσθησαν για ολόκληρο τον υπόλοιπο δηµόσιο τοµέα. Γι’
αυτό φτάνουν οι µειώσεις και το 17% όταν, όπως είπα, υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ µηνιαίως.
Σήµερα προτείνεται η υπαγωγή του στις γενικές διατάξεις του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, γιατί, όπως είπα, η ρύθµιση
αυτή είναι αναγκαία και δεν µπορεί να γίνει µε το φορολογικό νοµοσχέδιο, αλλά µόνο µε τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής. Ήταν αφορολόγητο µέχρι τώρα. Για την ισότητα της
αντιµετώπισης σε ό,τι αφορά τους φορολογουµένους προτείνουµε να υπαχθεί και αυτό στις γενικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.
Οι διατάξεις αυτές, στις οποίες αναφέρθηκα, αποτέλεσαν αντικείµενο συζήτησης και απόφασης βέβαια στην Επιτροπή Κανονισµού, που είχε λειτουργήσει, όπως γνωρίζουν οι συνάδελφοι
που συµµετέχουν στην Επιτροπή Κανονισµού της Βουλής από
όλα τα κόµµατα, πριν από το Πάσχα.
Προτείνω η συζήτηση να γίνει µε τη διαδικασία του άρθρου
108 του Κανονισµού της Βουλής, όπως προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις αλλαγών του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή,
να λάβουν το λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί των προτάσεων του
Προέδρου της Βουλής για πέντε λεπτά της ώρας ο καθένας. Εάν
υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει αντιρρήσεις, παρακαλώ να λάβει
τώρα το λόγο για πέντε λεπτά το πολύ.
Το λόγο έχουν ζητήσει οι κύριοι Σκυλλάκος, ∆ρίτσας και Ροντούλης.
Το λόγο έχει ο κ. Σκυλλάκος.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Εµείς δεν θα συµφωνήσουµε µε τα
δύο από τα τρία άρθρα και µε τη λογική των προτάσεων. Γίνεται
επιλογή προσώπων και κινούµαστε στη λογική των ανεξάρτητων
αρχών, όσον αφορά τη Στατιστική Υπηρεσία ή της επιλογής προσώπων δικαστικών, µέσα από τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων. Το
ίδιο και στη Στατιστική Υπηρεσία το ίδιο και στο συµβούλιο του
στατιστικού συστήµατος.
Εµείς γιατί είµαστε αντίθετοι; Πρώτον, διότι όχι µόνο εµείς
αλλά γενικότερα η συνταγµατική θεωρία είναι αντίθετη στις ανεξάρτητες αρχές.
Αυτή είναι η βασική άποψη που υπήρχε µέχρι πρόσφατα και
στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Ξεκινήσαµε τη µια µετά την
άλλη τις ανεξάρτητες αρχές, πέρα από αυτές που καθορίζονται
από το Σύνταγµα…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): ∆εν θέλω να σας
παίρνω χρόνο, κύριε Σκυλλάκο, αλλά φαντάζοµαι ότι αυτά θα
είχαν ειπωθεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης των σχετικών νοµοσχεδίων. Φαντάζοµαι θα κάνετε επανάληψη αυτών των θέσεων.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Απλώς εξηγώ…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Γιατί η θέση των κοµµάτων σε ό,τι αφορά τους νόµους που ψηφίστηκαν και αυτού
στον οποίο αναφέρεστε και τον άλλον για την ηγεσία, συζητήθηκαν εκτενώς εδώ πριν από εβδοµάδες. Εδώ σήµερα εµείς ερχόµαστε να προσαρµόσουµε τον Κανονισµό µετά από την
ψήφιση αυτών των νόµων.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Συµφωνώ, αλλά δικαιούµαι…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Βεβαίως, δικαιούστε να
πάρετε το λόγο και να πείτε ότι ακριβώς θέλετε…
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Να εξηγήσω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): …αλλά θυµίζω ότι αυτά
είχαν αναπτυχθεί τότε.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Έχει παρατραβήξει η υπόθεση µε τις
ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες στην πραγµατικότητα δεν είναι
ανεξάρτητες. Μπορούν κάποια στελέχη που ορίζονται να µην
ανήκουν σε ένα συγκεκριµένο κόµµα, αλλά υπηρετούν την κυρίαρχη άποψη -πολλά παραδείγµατα µπορώ να πω- δηλαδή την
άποψη που υποστηρίζουν συγκεκριµένα κόµµατα. Ο πρώτος
λόγος λοιπόν είναι αυτός.
∆εύτερον, έρχονται νοµοσχέδια –ερήµην µάλιστα του Προεδρείου της Βουλής- και επεκτείνουν αυτό το καθεστώς και αναγκαζόµαστε µετά να κάνουµε τροποποιήσεις του Κανονισµού.
Αυτό είναι κατάχρηση από την πλευρά…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Με συγχωρείτε, δεν
έγινε εν αγνοία του Προεδρείου της Βουλής. Εδώ αναγκάζοµαι
να σας διακόψω.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Ερήµην λέω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας λέω ότι δεν έγινε
ερήµην του Προεδρείου της Βουλής. Αναγκάζοµαι να σας διακόψω, διότι πρώτα απ’ όλα γνώση των νοµοσχεδίων που κατατίθενται λαµβάνει το Προεδρείο, ο Πρόεδρος της Βουλής. Ο
Πρόεδρος της Βουλής ήταν σύµφωνος…
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Είχατε τη σύµφωνη γνώµη;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): …γιατί, όπως είπα νωρίτερα, οδηγούν στην αναβάθµιση του ρόλου του Κοινοβουλίου
κατά την άποψή µου, και όχι µόνο τη δική µου άποψη και σε ό,τι
αφορά τη λειτουργία της Στατιστικής Υπηρεσίας που µέχρι τώρα
επελέγετο από την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών…
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Μα, το να ορίζονται από τη Βουλή
είναι το πρόβληµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): …και σε ό,τι αφορά την
έκφραση γνώµης της Βουλής στη διαδικασία επιλογής της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων. Και εν γνώσει του Προεδρείου
ήταν και έχουν και τη σύµφωνη γνώµη µου, γιατί οδηγούν στην
αναβάθµιση του Κοινοβουλίου και στην ενίσχυση κατά την άποψή
µου της διαφάνειας της διαδικασίας αυτής, του ελέγχου δηλαδή,
για να το πω διαφορετικά, στην ουσία της εκτελεστικής εξουσίας
από το Κοινοβούλιο.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή ανοίξατε το
ζήτηµα και είπατε ότι έχετε σύµφωνη γνώµη και τα γνωρίζατε,
θέλω να πω ότι στη συζήτηση που κάναµε στη ∆ιαρκή Επιτροπή
εκφράσατε και εσείς και άλλοι ότι πρέπει να σταµατήσει αυτή η
υπόθεση να ορίζονται ανεξάρτητες αρχές µε νοµοσχέδια και να
φέρνουµε πότε τον έναν και πότε τον άλλον...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εξέφρασα εγώ τέτοια
άποψη;
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Έγινε ολόκληρη συζήτηση, κύριε
Πρόεδρε…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Στη συζήτηση στην επιτροπή;
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Βεβαίως, στην επιτροπή.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Με συγχωρείτε, σε ποια
επιτροπή;
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Στην Επιτροπή για τον Κανονισµό
της Βουλής που κουβεντιάσαµε προ ηµερών.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Πού ακούσατε εσείς τέτοιο πράγµα, να έχω πει ότι…
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Ακούστηκε στην επιτροπή. Αυτό λέω.
Ακούστηκε από πολλούς. ∆εν συµµετέχω πρώτη φορά στην Επιτροπή του Κανονισµού.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): ∆εν έχει ακουστεί από
πολλούς κατ’ αρχάς και θα σας παρακαλέσω, όταν αναφέρεστε
σε διαδικασίες επιτροπών και µάλιστα στις οποίες…
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Και εγώ θα σας παρακαλέσω να µη
µε διακόπτετε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): …στις οποίες συµµετέχει ο Πρόεδρος της Βουλής…
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να
µη µε διακόπτετε…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ, κύριε
Σκυλλάκο. Πρώτον, για την ακρίβεια των λεγοµένων, γιατί εδώ
είναι µια πολύ σοβαρή διαδικασία…
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Εσείς αφήσατε να εννοηθεί ότι ήταν
ερήµην σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα σας παρακαλέσω
λοιπόν, κύριε Σκυλλάκο, όταν αναφέρεστε σε τέτοια θέµατα,
πρώτον, να κάνετε τον κόπο να αναγιγνώσκετε και τα πρακτικά
των επιτροπών. Λέτε ότι εξέφρασα και εγώ στη διαδικασία της
επιτροπής αντιρρήσεις;
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: ∆ηλαδή, συµφωνείτε, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Σκυλλάκο, σας
παρακαλώ, όταν αναφέρεστε σε τέτοια θέµατα, πρώτα να διαβάζετε τα πρακτικά των συζητήσεων των σχετικών επιτροπών και
της Επιτροπής για τον Κανονισµό της Βουλής.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Τα σχόλιά σας ήταν προς την αντίθετη κατεύθυνση.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Είµαι πολύ σαφής.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Και εγώ είµαι σαφής.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Είµαι σαφής, διαφορετικά λέτε ανακρίβειες, για να µη χρησιµοποιήσω ακόµα βαρύτερη
έκφραση.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Εσείς λέτε ανακρίβειες.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Λέτε ανακρίβειες που
δεν έχουν καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Εν πάση περιπτώσει…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σοβαρευτείτε!
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Αυτό τι είναι τώρα, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Αυτό ακριβώς που σας
λέω.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Να σοβαρευτείτε εσείς που µας κάνετε και τον Πρόεδρο!
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Να σοβαρευτείτε γιατί,
πριν έρθετε εδώ, θα πρέπει να διαβάζετε τα πρακτικά.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Μα, δεν µας επιτρέπετε να πούµε τη
γνώµη µας;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Και συµµετέχετε σε ορισµένες διαδικασίες εσείς ο ίδιος και διαστρεβλώνετε ό,τι έχει ειπωθεί. Επιτέλους! Άλλο το δικαίωµα να διαφωνείτε και άλλο να
διαστρεβλώνετε.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Τι διαστρεβλώσαµε;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): ∆εν έχετε δικαίωµα να
διαστρεβλώνετε.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Ότι έγινε τέτοια συζήτηση;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ότι ειπώθηκαν αυτά και
µάλιστα από τη δική µου πλευρά.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Ότι έγινε τέτοια συζήτηση στην επιτροπή, ότι υπάρχει µόνιµο πρόβληµα να µας φέρνετε νοµοσχέδια…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Από εσάς ειπώθηκαν
και από κανένα άλλο.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Από κανέναν άλλον;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ξαναδείτε τα πρακτικά.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Εν πάση περιπτώσει, εγώ επανέρχοµαι. Επιτρέψτε µου να το κάνω γιατί δεν θα προλάβω να τοποθετηθώ.
Το πρώτο θέµα, όχι παραπέρα ανεξάρτητες αρχές είτε εν γνώσει είτε ερήµην του οποιουδήποτε Προέδρου.
∆εύτερο θέµα, αυτές οι ανεξάρτητες αρχές, είτε αφορούν την
ηγεσία της δικαιοσύνης είτε αφορούν τη Στατιστική Υπηρεσία,
δεν θα είναι ανεξάρτητες όπως δεν ήταν και οι προηγούµενες
ανεξάρτητες. Μην κοροϊδευόµαστε. Πάνε µε βάση την κυρίαρχη
άποψη, αν όχι µε το κόµµα που είναι πλειοψηφία κάθε φορά.
Αυτή είναι η πρακτική που εφαρµόζεται, γι’ αυτό είµαστε αντίθετοι.
Το τρίτο θέµα είναι ότι είµαστε αντίθετοι µε τα συγκεκριµένα
νοµοσχέδια και γι’ αυτόν το λόγο. Έρχεται το νοµοσχέδιο για τη
δικαιοσύνη. Τα δύο µεγάλα κόµµατα δεν αλλάζουν µε το Σύνταγµα τα της ηγεσίας της δικαιοσύνης, και έρχονται τώρα να
µας πουν, επειδή θα οριστούν από τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων
κάποια πρόσωπα, θα είναι ανεξάρτητα και οι επιλογές τους θα
είναι ανεξάρτητες; Έτσι έχουµε ανεξαρτησία της δικαιοσύνης;
Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους εµείς δεν ψηφίζουµε τη συγκεκριµένη διάταξη.
Με τη διάταξη που αναφέρει το άρθρο 2, το οποίο µιλάει για
έλεγχο από τη Βουλή της λειτουργίας της Στατιστικής Υπηρεσίας, συµφωνούµε.
Έρχοµαι στην τρίτη παράγραφο. Είµαστε αντίθετοι µε την επιδοµατική πολιτική. Επιδόµατα και αποζηµιώσεις δεν τα καθιερώσαµε εµείς. ∆εν ήµασταν εµείς ποτέ Κυβέρνηση για να τα
καθιερώσουµε. Θα έπρεπε να είναι µέσα στο µισθό. Αυτή είναι η
πρώτη παρατήρηση.
∆εύτερο θέµα. ∆εν συµφωνούµε -και είναι κεντρική µας πολιτική- τα βάρη της κρίσης να τα πληρώσουν οι εργαζόµενοι. Πρέπει να τα πληρώσουν οι έχοντες και κατέχοντες και µιλάµε για
τις µεγάλες επιχειρήσεις, µιλάµε για τα πολύ µεγάλα εισοδήµατα. Και γίνεται ακριβώς το αντίθετο.
Και εγώ ρωτώ: Οι υπάλληλοι της Βουλής είναι η πλουτοκρατία
και τα µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα; Είναι µήπως golden boys,
για τους οποίους έκανε η Κυβέρνηση εκπτώσεις και στο τελευ-
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ταίο νοµοσχέδιο, για να είναι πιο χαλαρή η φορολόγησή τους;
Τρίτο θέµα. Για όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους υπάρχει
πάγωµα µισθών, µείωση επιδοµάτων 12%, για να µην πάω στη
µείωση του εισοδήµατος µε την έµµεση φορολογία κ.λπ.. Γι’ αυτούς τους λόγους, ανεξάρτητα αν ένα κοµµάτι των εργαζοµένων
έχει µεγαλύτερο εισόδηµα από πολλούς άλλους εργαζόµενους
δηµοσίους υπαλλήλους, δεν συµφωνούµε να µειωθούν τα εισοδήµατά τους.
Σε τι συµφωνούµε και είναι πρόταση του κόµµατός µας; Θέλουµε να µπουν στην κλίµακα και να φορολογούνται όλα; Βεβαίως, συµφωνούµε να φορολογούνται όλα, να µην υπάρχει
κανένα επίδοµα, να είναι όλα στο βασικό µισθό και να φορολογούνται όλα, αλλά να αυξήσουµε το αφορολόγητο. Να πάµε σε
αφορολόγητο 20.000 για τον κάθε γονιό, δηλαδή 40.000 για το
ζευγάρι και 5.000 για το κάθε παιδί. Με αυτήν τη λογική να µπουν
όλα και να φορολογούνται µε βάση τις κλίµακες. Αυτή είναι η
δική µας άποψη γι’ αυτό και δεν συµφωνούµε µε το άρθρο 3 του
συγκεκριµένου νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κατανοητή η άποψή
σας και πολύ συγκεκριµένη.
Συνήθως δεν σχολιάζω και δεν πρέπει να σχολιάζω τοποθετήσεις συναδέλφων Βουλευτών. Αναγκάζοµαι όµως να το ξανακάνω, γιατί αναφερθήκατε στη σύσταση ανεξάρτητων αρχών.
Κύριε Σκυλλάκο, αν συµµετείχατε στην Επιτροπή του Κανονισµού -και αν δεν κάνω λάθος συµµετείχατε εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος- θα είχατε διαπιστώσει και εκεί αυτό που
ειπώθηκε, που επανέλαβα σήµερα ότι δεν συνιστώνται ανεξάρτητες αρχές. Οι νόµοι που πέρασαν, που ψηφίστηκαν για τα δύο
θέµατα, δεν συνιστούν καινούργιες ανεξάρτητες αρχές, γιατί
εδώ πρέπει να ακριβολογούµε. Σ’ αυτήν την Αίθουσα τουλάχιστον πρέπει να ακριβολογούµε όλοι µας.
Είναι σηµαντικά αυτά τα θέµατα. Και ο ένας νόµος, σε ό,τι
αφορά τη Στατιστική Υπηρεσία και ο άλλος νόµος σε ό,τι αφορά
την εµπλοκή, θα έλεγα, της Βουλής στη διαδικασία επιλογής της
ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων λέει ότι στη ∆ιάσκεψη των
Προέδρων χρειάζεται οµοφωνία ή κατ’ ελάχιστο τα τέσσερα πέµπτα, δηλαδή σχεδόν οµοφωνία. Χρειάζεται να συµφωνήσουν
περισσότεροι των δύο κοµµάτων. Η Βουλή εµπλέκεται στην επιλογή τεσσάρων µελών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που
προτείνονται από περισσοτέρους.
Στη δεύτερη περίπτωση, για την ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων, εκφράζει γνώµη πάλι η Βουλή, µε την ίδια πλειοψηφία
ή οµοφωνία της ∆ιάσκεψης των Προέδρων. Ποιες ανεξάρτητες
αρχές; Καινούργιες ανεξάρτητες αρχές δηµιουργούνται;
Το λόγο έχει ο κ. ∆ρίτσας εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ, κύριε
Σκυλλάκο.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Αξιοποιείτε το δικαίωµά σας…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): ∆εν θα δευτερολογήσετε τώρα.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Γιατί δεν µου δίνετε το λόγο;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ. ∆ρίτσας.
Θα σας δώσω το λόγο µετά, αν θέλετε, για να δευτερολογήσετε, παρ’ ότι δεν προβλέπεται από τον Κανονισµό.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Όχι να δευτερολογήσω, να διευκρινίσω για να κλείσει η υπόθεση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Αν θέλετε να δευτερολογήσετε, παρ’ ότι δεν προβλέπεται από τον Κανονισµό, θα σας
δώσω µετά το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, ανεξάρτητη υπηρεσία είναι
η Στατιστική, κύριε Πρόεδρε. Αυτό ψηφίσαµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Και εσείς δεν έχετε το
λόγο από τον Κανονισµό, γιατί ο κ. ∆ρίτσας από το κόµµα σας δικαιούται να µιλήσει τώρα.
Κύριε ∆ρίτσα, έχετε το λόγο.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στην πρώτη σας πρόταση, που αφορά στην προσθήκη στο
άρθρο 14, η οποία αναφέρεται ακριβώς στη νεοσύστατη ανεξάρτητη αρχή, την «Ελληνική Στατιστική Αρχή», πρέπει να επισηµάνουµε ότι όντως λειτουργεί από εδώ και πέρα µε βάση τη
νοµοθεσία ως ανεξάρτητη αρχή. Απλώς δεν αναφέρεται στις συ-
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νταγµατικώς κατοχυρωµένες, αλλά µ’ αυτόν τον τρόπο προορίζεται να λειτουργήσει.
Σε σχέση µε την πρότασή σας αυτή έχουµε ταχθεί υπέρ και
στην Επιτροπή του Κανονισµού της Βουλής, θα µου επιτρέψετε
όµως να κάνω δύο επισηµάνσεις, γιατί έχουν ειδική σηµασία.
Κύριε Πρόεδρε, ορθώς επιλέγεται η οµοφωνία στη ∆ιάσκεψη
των Προέδρων, για να οριστούν ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και
µέλη των αρχών αυτών και επί του προκειµένου και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και κατ’ εξαίρεση, ή εν πάση περιπτώσει,
κατά παραχώρηση, τα 4/5. Φαντάζει αυξηµένη πλειοψηφία. ∆εν
είναι πάντοτε όµως. Η σηµερινή Βουλή µπορεί να πετύχει 4/5 µε
τρία κόµµατα. Για το ρόλο των ανεξαρτήτων αρχών, που πρέπει
να λειτουργούν σύµφωνα µε τους όρους που έχουν θεσµοθετηθεί, πέρα από κάθε κοµµατική επιρροή, στη σηµερινή σύνθεση
της Βουλής, µε τρία κόµµατα, δεν εξυπηρετείται αυτή η στόχευση και η νοµοθετηµένη και κατοχυρωµένη διαδικασία της
οµοφωνίας. Εποµένως θα πρέπει στο µέλλον να το δούµε, κύριε
Πρόεδρε, και να διευρυνθεί αυτή η προσέγγιση των 4/5, που όταν
νοµοθετήθηκε, όταν εν πάση περιπτώσει, συµπεριελήφθη στον
Κανονισµό, όντως αποτύπωνε σχεδόν παµψηφία, γιατί ήταν τρικοµµατική ή τετρακοµµατική η Βουλή τότε. Τώρα όµως δεν είναι
το ίδιο. Αυτό το επισηµαίνουµε.
Το δεύτερο που πρέπει να επισηµάνουµε είναι ότι επειδή, σύµφωνα µε την ίδια πρότασή σας, επέρχεται και µία τροποποίηση
στο άρθρο 31 και προστίθεται η παράγραφος 2, ώστε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία να ελέγχεται και από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Εκτέλεσης του προϋπολογισµού, θέλουµε
επίσης να επισηµάνουµε ότι αυτή η επιτροπή µέχρι στιγµής κατ’
ουσίαν δεν έχει συσταθεί και λειτουργήσει και ότι δεν έχει από τη
γέννησή της τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει, όπως έχει
θεσµοθετηθεί. ∆ιότι απαιτείται να έχει υποδοµές, στελέχωση,
επάρκεια τεχνοκρατικής παρακολούθησης, ώστε οι Βουλευτές
που θα συµµετέχουν σ’ αυτή την Επιτροπή Παρακολούθησης της
Εκτέλεσης του προϋπολογισµού πράγµατι να µπορούν να πάνε
σε βάθος ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισµού και όχι
σε µια επιδερµική και επιφανειακή εξέταση. ∆εν θα µπορέσει δηλαδή η Βουλή σ’ αυτήν την περίπτωση να εκτελέσει τον έλεγχο
που όλοι συνοµολογήσαµε ότι θέλουµε να αναβαθµιστεί και να
τον επιτελέσει.
Με αυτές τις δύο επισηµάνσεις κλείνω ως προς την πρώτη
πρότασή σας που, όπως είπα και στην αρχή, έχουµε –και ψηφίζουµε και τώρα- ταχθεί υπέρ αυτής, παρά τις επισηµάνσεις αυτές
που ήδη έκανα.
Για τη δεύτερη πρότασή σας, µε βάση την οποία προτείνεται
για την εξοικονόµηση πόρων, αλλά και για την εφαρµογή της
αρχής της φορολογικής ισότητας κατ’ ουσίαν να λογίζεται η καταβαλλόµενη έκτακτη αποζηµίωση στους υπαλλήλους της Βουλής πλέον ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και να
φορολογείται, έχουµε να επισηµάνουµε το εξής, ότι ναι µεν µε
αυτήν την τροπολογία λογίζεται ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, αλλά όχι ως µισθός. Όλοι καταλαβαίνουµε την τεράστια
διαφορά που έχει το ένα από το άλλο. Στην πραγµατικότητα δηλαδή, µία αποζηµίωση ή κάποια επιδόµατα, τα οποία έχουν θεσµοθετηθεί για να διορθώσουν αδικίες, για να απονείµουν, εν
πάση περιπτώσει, αποδοχές, µε βάση αξιολογήσεις που έγιναν
κάποτε ότι έτσι πρέπει, ή θα πρέπει να ανακληθούν, εάν δεν είναι
δίκαιες, -κάτι που νοµίζω ότι κανείς δεν το υπερασπίζεται- ή δεν
µπορούν να µειωθούν. Με αυτόν τον τρόπο µειώνονται.
Εµείς λέµε «ναι» στην ενιαία φορολόγηση όλων των εισοδηµάτων, «ναι» στη φορολογική δικαιοσύνη, «όχι» στις εξαιρέσεις,
«όχι» σε εύνοιες οποιασδήποτε κοινωνικής οµάδας. Γι’ αυτό λοιπόν και ειδικά όταν πρόκειται για εργαζοµένους, για µισθωτούς
του δηµοσίου -καλά, του ιδιωτικού τοµέα ανάγονται σε άλλου είδους διαδικασίες- υπερασπιζόµαστε πάντα και τώρα, επί του
προκειµένου, από θέση αρχής την ενσωµάτωση όλων αυτών των
εκτάκτων επιδοµάτων ή αποζηµιώσεων ή κάθε είδους πρόσθετων παροχών στο βασικό µισθό. Και τότε πράγµατι νοείται η ενιαία φορολόγηση, τότε πράγµατι είναι πράξη φορολογικής
δικαιοσύνης, πράξη ισονοµίας και, εν πάση περιπτώσει, κατοχυρώνει τους εργαζοµένους, όχι µόνο της Βουλής, αλλά όλους
τους µισθωτούς και κανείς δεν θα µπορούσε σ’ αυτή την περίπτωση να πει τίποτα αντίθετο.
Με αυτές τις σκέψεις, αυτή τη δεύτερη πρότασή σας δεν µπο-
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ρούµε να την αποδεχθούµε και την καταψηφίζουµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ. Ροντούλης. Έχετε κι εσείς αντίρρηση, κύριε Ροντούλη;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Νοµίζω όµως
ότι…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): ∆ιότι αν δεν έχετε
αντιρρήσεις, κατά τον Κανονισµό, δεν χρειαζόταν να πάρετε το
λόγο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Με την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε,
γιατί ήδη επιδείξατε µια ευγενική ανοχή έναντι των άλλων συναδέλφων, οι οποίοι θα µου επιτρέψουν, µε όλη την εκτίµηση που
τρέφω στο πρόσωπό τους, να τους πω ότι διέπραξαν ένα λάθος.
Η σηµερινή συζήτηση εδώ δεν είναι ούτε για την Ελληνική Στατιστική Αρχή ούτε για την περικοπή του επιδόµατος ούτε για τον
τρόπο επιλογής των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών. Αυτά συζητήθηκαν στο παρελθόν, όταν συζητήσαµε το ν. 3832 ή τον ν.
3841/2010. Εδώ είναι µια άλλη διαδικασία.
Εγώ πήρα το λόγο µόνο και µόνο, κύριε Πρόεδρε, για να κάνω
µία διευκρίνιση από την πλευρά του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού, η οποία είναι η εξής. Εµείς σαν Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός καταψηφίσαµε και το ν. 3832 και το ν. 3841. Κατανοούµε
όµως την αναγκαιότητα, ότι αφ’ ης στιγµής υπάρχει ένα νοµοθετικό δεδοµένο, υπάρχει ένα συγκροτηµένο νοµοθέτηµα που
αναφέρεται είτε στη µία είτε στην άλλη περίπτωση, η Βουλή θα
πρέπει κατ’ ανάγκην να προσαρµόσει τον Κανονισµό της. Άρα,
λοιπόν, στο πνεύµα της κατανόησης που δείχνουµε για τέτοιου
είδους διαδικασίες, οι οποίες επιτυγχάνουν ακριβώς αυτή την
ταύτιση, την ενσωµάτωση των νοµοθετικών προβλέψεων στον
Κανονισµό της Βουλής, ο κ. Βαΐτσης Αποστολάτος, ο εκπρόσωπός µας στην Επιτροπή Κανονισµού της Βουλής, υπερψήφισε.
Απλώς να καταγραφεί η διαφωνία µας επί των νόµων που προανέφερα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Η οποία είχε καταγραφεί τότε, στη διαδικασία της συζήτησης και της ψήφισης εκείνων
των νόµων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν δώσω το λόγο στον κ.
Σκυλλάκο, να σας ανακοινώσω –γιατί µου ήρθε µετά από το
κόµµα σας, κύριε Σκυλλάκο, αφού είχατε πάρει το λόγο- τη γνωστοποίηση από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Σπυρίδωνα Χαλβατζή ότι για τη
συζήτηση αυτού του θέµατος, δηλαδή των τροποποιήσεων του
Κανονισµού της Βουλής, το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας
ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή κ. Αντώνη
Σκυλλάκο.
Κύριε Σκυλλάκο, θέλετε να δευτερολογήσετε;
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ένα δίλεπτο αρκεί;
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Ναι.
Επί της διαδικασίας έχω να πω το εξής. ∆εν καταλαβαίνω για
ποιο λόγο δηµιουργήθηκε αυτή η οξύτητα, όχι από δική µου ευθύνη. Προσπαθώ να είµαι νηφάλιος, όπως είµαι σε όλες τις επιτροπές. Ίσως ακούσια καµµιά φορά, αλλά συνειδητά να
διαστρεβλώσω απόψεις δεν το κάνω, και το κόµµα µου, αλλά και
προσωπικά εγώ. ∆εν καταλαβαίνω γιατί οξύνθηκε τόσο πολύ η
συζήτηση.
∆εύτερον, επί της ουσίας: Είναι ή δεν είναι ανεξάρτητη αρχή
η Ελληνική Στατιστική Αρχή; Το άρθρο 14 στην παράγραφο δ’
λέει πώς η ∆ιάσκεψη των Προέδρων µε πλειοψηφία των 4/5 ορίζει τα µέλη των ανεξάρτητων αρχών που προβλέπει το Σύνταγµα.
Μετά είναι η παράγραφος 5. Μιλάει για τα µέλη της Στατιστικής Αρχής, χωρίς να την ονοµάζει «ανεξάρτητη», αν και δηµοσιογραφικά έγινε συζήτηση και εδώ µέσα στην Αίθουσα όταν
συζητιόταν το νοµοσχέδιο για ανεξάρτητη αρχή µιλούσαµε. Και
παρακάτω, στην έκτη παράγραφο, που τροποποιείται για την
ανάγκη να περάσει στον Κανονισµό της Βουλής η νέα ρύθµιση,
λέει: «Η ∆ιάσκεψη των Προέδρων καλεί, όταν το κρίνει αναγκαίο,
οποιαδήποτε ανεξάρτητη αρχή για θέµατα σχετικά µε την κατά
το Σύνταγµα εκπλήρωση της αποστολής της και σχετικά µε την
Ελληνική Στατιστική Αρχή».
Την εξοµοιώνει µε τις ανεξάρτητες αρχές. Άρα, βεβαίως, οι δικαστές που επιλέγονται από τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων δεν
αποτελούν σαν σύνολο ή σαν οµάδα ανεξάρτητη αρχή. Αλλά, για
να συντοµεύσω το σκεπτικό µου, είναι δύο τα προβλήµατα. Το
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ένα είναι οι ανεξάρτητες αρχές και το άλλο ότι εγκρίνουµε πρόσωπα για το αν είναι ικανά, για το αν είναι έντιµα, για το αν είναι
και παρέχουν εγγυήσεις αµεροληψίας. Γι’ αυτά ζητείται να πει
γνώµη η Βουλή. Και η γνώµη µας είναι ότι έχει παρατραβήξει
αυτή η υπόθεση. Είναι φύλλο συκής. Αυτό είναι η άποψή µας, να
επιβεβαιώνονται αυτά από τη Βουλή, να εγκρίνονται αυτά από τη
Βουλή και µετά αρχίζουν οι καταγγελίες, ενώ τους έχει εγκρίνει
η Βουλή, και έχουµε και παραιτήσεις κ.λπ., κ.λπ.. Γι’ αυτό χρειάζονται προσοχή αυτά τα πράγµατα. Και η δική µας η άποψη ότι
πρέπει να σταµατήσει αυτή η υπόθεση των δήθεν ανεξάρτητων
ή αµερόληπτων προσώπων ή αρχών.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Σκυλλάκο, επί
της ουσίας έχει ο καθένας, πραγµατικά, αναφαίρετο δικαίωµα
και δεν µου πέφτει εµένα λόγος να ασκήσω κριτική ή να τοποθετηθώ επί της ουσίας έκφρασης της απόψεώς σας. Σεβαστή η
άποψη. Εκείνο που προκάλεσε την προς στιγµήν ένταση είναι το
ακούσιο λάθος σας. Το ακούσιο λάθος ήταν η αναφορά στη συνεδρίαση της Επιτροπής του Κανονισµού και είπατε ότι ειπώθηκαν και από εµένα διάφορα πράγµατα. Εγώ δέχοµαι το ακούσιο
λάθος. Ήταν λάθος, δέχοµαι το ακούσιο και τελειώνει εδώ αυτό
το θέµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής...
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να βάζουµε µαγνητόφωνα σ’ αυτές τις επιτροπές για να γνωρίζουµε τι λέγεται.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Τώρα µη µε προκαλείτε
πάλι. Θα σας πω. Θα αναγκαστώ να διαβάζω τα πρακτικά της επιτροπής εδώ.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Να διαβάσουµε τα πρακτικά να
δούµε τι λένε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Για πάρετε ξανά τα
πρακτικά.
Κύριε Σκυλλάκο, το κόµµα σας είναι πάρα πολύ σοβαρό
κόµµα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό κόµµα το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδος και η παρουσία του εδώ. Μη µειώνετε αυτήν τη σοβαρότητα τώρα µε τις επιµονές σας. Είπατε ακούσιο λάθος. Πράγµατι. ∆έχοµαι το ακούσιο, αλλά ήταν λάθος σας.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των προτάσεων του
Προέδρου της Βουλής: α) «Για την τροποποίηση διατάξεων του
Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)» και β) «Για
τη µερική τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής
(Μέρος Β’-ΦΕΚ 51Α’/10-4-1997), όπως ισχύει».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνονται δεκτές οι ανωτέρω προτάσεις κατ’
αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτές, δεκτές.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς οι προτάσεις:
α) «Για την τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)» και β) «Για τη µερική τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’-ΦΕΚ
51Α’/10-4-1997) όπως ισχύει», έγιναν δεκτές κατ’ αρχήν, κατ’
άρθρο και στο σύνολο, κατά πλειοψηφία και έχουν ως εξής:
«Για την τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)
Άρθρο 1
1. Στο άρθρο 14 µετά την περίπτωση (δ) προστίθενται περιπτώσεις (ε) και (στ) ως ακολούθως, και οι λοιπές περιπτώσεις
αναριθµούνται σε (ζ) και (η):
«ε) επιλέγει, κατόπιν της διαδικασίας του άρθρου 12 παρ. 1
(αα) του ν. 3832/2010, οµοφώνως, άλλως µε πλειοψηφία των 4/5
των µελών της, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και δύο µέλη της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και µπορεί κατά το νόµο να αποφασίζει την αντικατάσταση ενός ή όλων των ανωτέρω µελών της
αρχής ή να αποφασίζει την έκπτωσή τους συνεπεία τελεσίδικης
καταδίκης για τις αναφερόµενες στο άρθρο 3 παρ. 4 του ν.
3051/2002 πράξεις».
«στ) εκφράζει γνώµη, σύµφωνα µε το ν. 3841/2010 και µετά
από ακρόαση των υποψηφίων, οµοφώνως, άλλως µε πλειοψηφία
τουλάχιστον των 4/5 των µελών της, για την επιλογή του Προέ-
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δρου και των Αντιπροέδρων του Συµβουλίου της Επικρατείας,
του Προέδρου, του Εισαγγελέα και των Αντιπροέδρων του
Αρείου Πάγου, του Προέδρου, του Γενικού Επιτρόπου και των
Αντιπροέδρων του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και του Γενικού
Επιτρόπου των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων».
2. Στην αναριθµούµενη περίπτωση (ζ) του άρθρου 14, µετά τη
φράση «κατά το Σύνταγµα εκπλήρωση της αποστολής της», προστίθεται η φράση «και, σχετικά µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή,
για την κατά το νόµο αποστολή της».
Άρθρο 2
1. Στο άρθρο 31Α το κείµενο αριθµείται ως παράγραφος 1 και
προστίθεται νέα παράγραφος 2, ως ακολούθως:
«2. Η επιτροπή ασκεί τον κατά το άρθρο 3 παρ. 2 του ν.
3832/2010 έλεγχο της Βουλής επί της λειτουργίας του Συµβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος, καθώς και τον κατά
τα άρθρα 138Α του Κανονισµού και 9 παρ. 2 του ν. 3832/2010
έλεγχο της Βουλής επί της λειτουργίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, συζητά το σχέδιο του Κανονισµού Λειτουργίας και
∆ιαχείρισης της αρχής αυτής πριν την οριστικοποίησή του και
παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισµού της.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής οφείλει να ενηµερώνει µία φορά ανά τετράµηνο την επιτροπή για την πορεία
εκτέλεσης του προϋπολογισµού της και διαβιβάζει στην επιτροπή
δια του Προέδρου της Βουλής την ανά µήνα πραγµατοποίηση
των εσόδων και των δαπανών του προϋπολογισµού της.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 (µετά την προσθήκη παρ. 2)
του άρθρου 31Α µεταφέρεται στο τέλος του κειµένου του άρθρου, ως παράγραφος 3.
Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.”
«Για τη µερική τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Β’-ΦΕΚ 51Α’/10-4-1997) όπως ισχύει
Άρθρο 1
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (πρώην
άρθρο 89) του Κανονισµού της Βουλής, Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51
Α’/10.4.1997), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
«Η ως άνω έκτακτη αποζηµίωση φορολογείται κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151
Α’/16.9.1994), όπως εκάστοτε ισχύει».
2. Στην παράγραφο 4 του ως άνω άρθρου 101 προστίθεται η
φράση « 2 και 3».
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.”
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ το Σώµα να
εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση
των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση
στο σύνολο των παραπάνω προτάσεων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Και τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας ενηµερώσω ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων προτείνει σύµφωνα µε το
άρθρο 44, παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής την επανασύσταση της ∆ιακοµµατικής Επιτροπής για την εξέταση του
Σωφρονιστικού Συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων, η οποία είχε λειτουργήσει κατά τη
διάρκεια της ΙΒ’ περιόδου, αλλά διελύθη αυτοδικαίως πριν καταλήξει στη σύνταξη εκθέσεως λόγω της λήξεως της βουλευτικής περιόδου.
Επίσης, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊ-
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κού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γιώργος Καρατζαφέρης προτείνει τη σύσταση ∆ιακοµµατικής Επιτροπής για τη µελέτη του µεταναστευτικού προβλήµατα σύµφωνα µε το άρθρο 44,
παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής.
Η ∆ιάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίαση της 19ης Μαρτίου του 2010 οµόφωνα αποδέχτηκε τις προτάσεις αυτές, τις
οποίες εισήγαγα εγώ στη ∆ιάσκεψη και για λόγους αποτελεσµατικής λειτουργίας των επιτροπών προτείνει η ∆ιάσκεψη δεκαπενταµελή σύνθεση κατ’ αναλογία της δύναµης των κοµµάτων.
Προτείνω επίσης προθεσµία υποβολής των εκθέσεων των ως
άνω επιτροπών µέχρι το τέλος της Β’ Συνόδου της παρούσης περιόδου. Να υπάρξει η δυνατότητα δηλαδή µέχρι το τέλος της Β’

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Συνόδου, που σηµαίνει µέχρι του χρόνου τον Ιούνιο, περίπου, σε
ένα έτος και κάτι, να µπορέσουν να ολοκληρώσουν τις εργασίες
τους και να υποβάλουν τις εκθέσεις γι’ αυτά τα τόσο σηµαντικά
θέµατα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνονται δεκτές οι ανωτέρω προτάσεις;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτές, δεκτές.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το Σώµα απεδέχθη οµοφώνως τις προτάσεις και αποφασίζει τη σύσταση ∆ιακοµµατικών Επιτροπών σύµφωνα µε το άρθρο 44, παράγραφος
1 του Κανονισµού της Βουλής και µε προθεσµία υποβολής των
εκθέσεων µέχρι το τέλος της Β’ Συνόδου.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ]Ζ’ - 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Αποκατάσταση
φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και
άλλες διατάξεις».
Θα συνεχίσουµε από τον κατάλογο των συναδέλφων που δεν
είχαν προλάβει να πάρουν το λόγο επί της αρχής πριν την ονοµαστική ψηφοφορία. Αρχίζουµε τη διαδικασία αυτή µε τον κ.
Μουσουρούλη, το συνάδελφο της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Υπενθυµίζω ότι ο συνολικός αριθµός των συναδέλφων που
είναι από τον προηγούµενο κατάλογο µαζί µε τους συναδέλφους
που ενεγράφησαν για τη συζήτηση επί των άρθρων, ανέρχεται σε
εβδοµήντα. Άρα σηµαίνει ότι και σήµερα είναι πολύ πιθανό να
χρειαστεί να συνεχίσουµε µετά τα µεσάνυχτα, δηλαδή να µην τελειώσουµε πριν τις δώδεκα, εκτός εάν αποδεχθείτε να υπάρξει
µία µείωση του χρόνου των οµιλητών. Αλλά και χθες όταν το προτείναµε δεν έγινε αποδεκτό.
Ας αρχίσουµε τη συζήτηση και βλέπουµε µε την εξέλιξη. Βέβαια έχουµε και την αυριανή διαδικασία για την ολοκλήρωση της
συζήτησης επί των άρθρων, αλλά είναι µεγάλος ο αριθµός των
οµιλητών. Κατανοητό λόγω του ενδιαφέροντος και της σηµασίας
του νοµοσχεδίου.
Τέλος, υπενθυµίζω για µία ακόµη φορά, ο κ. Λεβέντης είναι
εδώ, µου το υπενθυµίζει και αυτός, άρα θα το τηρήσει µόλις αναλάβει να διευθύνει τη συζήτηση σε λίγο, την αναγκαιότητα αυστηρής τήρησης του διατιθεµένου χρόνου.
Ο κ. Μουσουρούλης, λοιπόν, έχει το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Για όλους, όµως, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Για όλους, κύριε Ροντούλη.
Ορίστε, κύριε Μουσουρούλη έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Αν δεν ήµουν λίγο άτυχος το πρωί πριν τις οµιλίες των Αρχηγών και την ονοµαστική ψηφοφορία, θα είχα διαδεχθεί στο Βήµα
τον εξαιρετικό συνάδελφο, τον κ. Μίµη Ανδρουλάκη. Και λέω συνάδελφο µε κάποια συστολή, διότι πρόκειται για έναν πολιτικό, ο
οποίος παράγει ποιότητα στον πολιτικό του λόγο.
Σήµερα βαθµολόγησε την Κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο. Η βαθµολογία του ήταν κοντά στο 10. ∆εν µας είπε όµως
αν τη βαθµολόγησε µε άριστα το 10 ή το 20. Αυτό σηµαίνει ότι
είτε επιεικής ήταν, είτε αυστηρός, σίγουρα θα έβαζε πολύ κακό
βαθµό στην Κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τον πανηγυρικό χαρακτήρα που έδωσε σ’ αυτό το νοµοσχέδιο τόσο κατά τη σηµερινή
συζήτηση, όσο και κατά τις προηγούµενες ηµέρες. Ακούσαµε,
κύριε Υπουργέ, για τοµή, για µία τεράστια µεταρρύθµιση, για µία
επαναστατική αλλαγή, για µία τυπική περίπτωση ότι η Κυβέρνηση
δεν κάνει µερεµέτια και βέβαια για µία ξεκάθαρη σφραγίδα προοδευτικής αντίληψης και κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτά περίπου
είχε πει και ο Πρωθυπουργός όταν συζητήθηκε το νοµοσχέδιο
αυτό στο Υπουργικό Συµβούλιο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ)
Εγώ δικαιολογώ τους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ διότι δεν είχαν
άλλο τρόπο για να αποδώσει η επικοινωνιακή επένδυση που έχει
γίνει στη λογική του «παραλάβαµε κατεστραµµένο κράτος, πήραµε δύσκολα µέτρα που το αλλάζουν και η ανάπτυξη έρχεται».
Αυτά, όµως, δεν αρκούν για να κάνουν ενδιαφέρουσα τη συζήτηση για ένα σηµαντικό αναπτυξιακό εργαλείο της οικονοµίας,
όπως είναι το φορολογικό. Η ουσία, λοιπόν, είναι να γνωρίζεις
ποιο εργαλείο χρειάζεσαι, πότε πρέπει να το εφαρµόσεις και βέβαια να το έχεις σχεδιάσει κατάλληλα. Νοµίζω ότι αυτά τα τρία
πράγµατα δεν συµβαίνουν.
Η Κυβέρνηση θυµίζει λίγο την αµερικάνικη παροιµία που λέει
ότι «για κάποιον που κρατάει σφυρί, όλα µοιάζουν µε καρφιά»,
όπως και οι λέξεις ανάπτυξη, σταθερότητα, απασχόληση, αλλά
και δικαιοσύνη, ρεαλισµός, ανταποδοτικότητα. Λέξεις, καρφιά
δηλαδή, που χρησιµοποιήθηκαν αφειδώς από συναδέλφους
µέσα και έξω από την Αίθουσα. Το αποτέλεσµα όµως δεν θα είναι
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η τοµή που φιλοδοξείτε να κάνετε µ’ αυτό το νοµοσχέδιο, αλλά
µερικά σπασµένα δάχτυλα και µάλιστα, χωρίς λόγο.
Και θέλω να το εξηγήσω αυτό. Βρισκόµαστε σε µία περίοδο
ύφεσης. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι δύο και µοναδικές πραγµατικές
αξίες που υπάρχουν στην οικονοµία, δηλαδή η απασχόληση και
η ρευστότητα µειώνονται. Όταν όµως δεν κάνεις κάτι ουσιαστικό
για να αυξηθούν αυτές οι οικονοµικές αξίες, το µεγάλο οικονοµικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε σήµερα, θα µετεξελιχθεί σε
ένα τεράστιο, κοινωνικό θέµα. Τότε, όµως, θα είναι αργά.
Ο χρόνος και ο τρόπος χρήσης του εργαλείου δεν θα είναι ο
ίδιος και τότε, δυστυχώς, δεν θα έχει καµµία σηµασία το πόσο
είναι κατάλληλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της Κυβέρνησης, κατά τη γνώµη
µου, κάνετε τα δύσκολα δυσκολότερα. Ειλικρινά, δεν µπορώ να
καταλάβω µερικά πράγµατα. Ως Αντιπολίτευση στηρίζατε, κύριοι
συνάδελφοι, ανεδαφικά προνόµια και απαιτήσεις. Σήµερα είστε
αντιµέτωποι µε τη σχέση που έχουν όλα αυτά µε το πρόβληµα.
Θέλω να ρωτήσω πώς είναι δυνατόν επί έξι µήνες, να µην έχετε
ασχοληθεί καθόλου µε τη βελτίωση της παραγωγικότητας, το µοναδικό δηλαδή κριτήριο που καθορίζει µισθούς και απόδοση κεφαλαίων, που είναι και οι δυο βασικές πηγές εισοδήµατος.
Πιστεύετε δηλαδή, κύριε Υπουργέ, ότι µόνο µε τη µείωση των
φορολογικών συντελεστών στα κέρδη των επιχειρήσεων που
επενδύονται, θα λυθεί το πρόβληµα; Πείτε µας, ποια εργαλεία
έχετε δηµιουργήσει, για να ενδυναµωθεί το επενδυτικό περιβάλλον της χώρας; Αντίθετα, παγώσατε τον αναπτυξιακό νόµο, ακινητοποιήσατε το ΕΣΠΑ και ασχοληθήκατε µε το πιο ανταγωνιστικό
κοµµάτι που είναι η ναυτιλία.
Αµέσως µετά τη διάλυση του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας συνεχίζετε µε τις αλλαγές στους συντελεστές φορολόγησης για τους ναυτικούς που θα αποµακρύνουν –και αυτό το
σηµειώνω και το τονίζω- ακόµα περισσότερο τους νέους από το
ναυτικό επάγγελµα, και συνεχίζετε, µε τις ρυθµίσεις που έχετε
κάνει για τις ναυτιλιακές εταιρείες στις διατάξεις για τα κίνητρα
επαναπατρισµού κεφαλαίων.
Πώς είναι δυνατόν –ρωτώ και πάλι- µε τόσο χαµηλή ανταγωνιστικότητα να αυξάνετε τόσο πολύ τους άµεσους φόρους και µε
τέτοια πτώση της κατανάλωσης να αυξάνετε τόσο πολύ τους έµµεσους φόρους; Αυτά τα δυο πράγµατα είναι ασυµβίβαστα και
θα κάνουν το δανεισµό ακόµα πιο ακριβό. Σίγουρα πάντως θα
εξανεµίσουν την οποιαδήποτε ελάφρυνση υπάρχει στα χαµηλά
εισοδήµατα.
Τέλος, πώς είναι δυνατόν να χρειάζεται περισσότερη τόνωση
του ανταγωνισµού και εσείς να κάθεστε και να κοιτάτε τις αγορές, χωρίς να µας λέτε τι ακριβώς θα κάνετε;
Μέχρι τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µπορούσε να
υποθέσει κανείς ότι η Κυβέρνηση δεν ήταν έτοιµη. Και όντως δεν
ήταν. Γι’ αυτό και ασχολείται µε το χθες και το προχθές. Τώρα
που αποδεικνύεται ότι δεν είναι σε θέση να ασχοληθεί, να προγραµµατίσει το αύριο, δηλαδή να το «ξελασπώσει» –όπως είπε
το πρωί και ο κ. Τσίπρας- καταλήγει σε µια εισπρακτική λογική.
Θα θυµίσω εδώ τι είχε πει ο Υπουργός κ. Παπακωνσταντίνου
στις 10 Σεπτεµβρίου 2008. Είχε πει: «Σε µια στιγµή που η οικονοµία βρίσκεται σε κρίση πρέπει να προσθέτεις στην οικονοµία
και όχι να αφαιρείς. Πρέπει να στηρίζεις το εισόδηµα και την οικονοµική δραστηριότητα και όχι να τη στραγγαλίζεις, να στραγγαλίζεις την κατανάλωση µε φορολογικά µέσα.»
Αλήθεια, µε τον τρόπο που αντιµετωπίζετε τα µεσαία νοικοκυριά, την κτηµαταγορά, τις επιχειρήσεις, προσθέτουµε ή αφαιρούµε στην οικονοµία; Και είναι αυτό προοδευτική αντίληψη, που
είχε πει και ο Πρωθυπουργός, όταν συζητούσαν το νοµοσχέδιο
αυτό στο Υπουργικό Συµβούλιο;
Ας µην αναφερθώ στην περιφερειακή ανάπτυξη ή στη νησιωτική πολιτική που είχατε εξαγγείλει που ακούµε και ξανακούµε,
παραδείγµατος χάριν, για το µεταφορικό ισοδύναµο και όλα
αυτά που θα κάνετε για την περιφερειακή ανάπτυξη ή ακόµη και
για την πράσινη ανάπτυξη που µέσα στις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου έχει παραπεµφθεί και αυτή στις ελληνικές καλένδες.
Όλα αυτά µου δίνουν την εντύπωση ότι λιώνουν όπως το χιόνι
στον πάγο. Και επειδή αναφέρθηκα στον πάγο, θα σταθώ λίγο
σε µια πολύ ωραία αποστροφή του δηµοσιογράφου κ. Παπαχελά, ο οποίος έγραψε ότι η Κυβέρνηση µοιάζει µε τον καπετάνιο του Τιτανικού, που αντί να πει στον ύπαρχο να στρίψει πριν
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είναι πολύ αργά, παρακολουθεί µια διάλεξη για την ασφάλεια της
ναυσιπλοΐας ή την τέχνη της ηγεσίας. Κάτι για την Αριστερή πτέρυγα της Βουλής: Τώρα πρέπει πρωτίστως να µας ενδιαφέρει η
σωτηρία του Τιτανικού και όχι οι ανέσεις που προσφέρει η πρώτη
θέση ή ο τρόπος που αποκτήθηκε το εισιτήριο για την πρώτη
θέση.
Πάντως, η κατάσταση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα
ήταν έτσι αν δεν την είχατε δραµατοποιήσει τόσο επιπόλαια. ∆εν
θα ξαναπώ –τα έχουµε πει πάρα πολλές φορές- για τον τρόπο
που αυξήθηκε το έλλειµµα και για όλα αυτά που έχουν γίνει µέχρι
τώρα.
Όµως, αφού έθιξα το θέµα –και θα παρακαλούσα να µε ακούσει ο Υπουργός- θα ήθελα να µου πείτε, γιατί δεν εξαντλήσατε τις
πιθανότητες αξιοποίησης, τις συνθήκες για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη γνωστή Συνθήκη της Λισαβόνας και συγκεκριµένα το άρθρο 122.
Το λέω αυτό για τους κυρίους συναδέλφους που δεν είναι εξοικειωµένοι µε αυτά. ∆εν έχει ενεργοποιηθεί το άρθρο αυτό για
καµµία άλλη χώρα. Ωστόσο, τι λέει αυτό το άρθρο; Λέει ότι «το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεσπίζει κατάλληλα µέτρα για την αντιµετώπιση της δυσχερούς οικονοµικής κατάστασης ενός κράτους-µέλους, ιδίως για την ενέργεια».
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, λοιπόν, δηλαδή, οι αρχηγοί κρατών
και κυβερνήσεων, θα µπορούσε να καλέσει την επιτροπή και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το συµβούλιο να θεσπίσουν έναν κανονισµό που να επέτρεπε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή
στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να δώσουν εγγυήσεις
προς εκείνες τις τράπεζες που θα δάνειζαν την Ελλάδα µε καλύτερους όρους.
Οι εγγυήσεις αυτές, αν είχαµε πετύχει τη θέσπιση ενός τέτοιου
Κανονισµού, θα εκταµιεύονταν µόνο στην περίπτωση χρεοκοπίας
του δανειζόµενου, κάτι το οποίο προφανώς δεν το εξετάζουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Τελείωσε ο χρόνος
σας, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Εσείς αντί να το δείτε
αυτό, αγνοήσατε το θεσµό και καταφύγατε στην επινόηση, επιλέγοντας, δυστυχώς, τις αγριάδες µε τα πιστόλια πάνω στο τραπέζι.
Μια κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κρίνεται από
την αντιστοιχία του προγραµµατικού της λόγου, µε την κυβερνητική εφαρµογή του και από την ικανότητά της να διαχειριστεί
µια κρίση. Αντί να προβληµατιστείτε γι’ αυτό, εσείς µας αντιµετωπίζετε µε την αλαζονεία της βεβαιότητας ότι πράττετε µόνο το
σωστό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Λήξη του χρόνου σας.
Κύριε Μουσουρούλη, σας παρακαλώ. Ακούσατε τις κατηγορίες
από συναδέλφους προηγουµένως ότι δίνεται σε κάποιους ανοχή
χρόνου. Σας παρακαλώ να µην έχουµε αυτή την αντιδικία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Βοιωτίας κ. Βασίλειος Τόγιας για
οκτώ λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΓΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία
ότι συζητάµε ένα εξαιρετικά κρίσιµο, σηµαντικό και σοβαρό νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο το οποίο αποκρυσταλλώνει και εκφράζει πολιτική βούληση, καταγράφει πολιτικές επιλογές και εν
τέλει εκφράζει τι θέλει να κάνει η κάθε κυβέρνηση, όταν αναλαµβάνει την τύχη αυτού του τόπου.
Χωρίς αµφιβολία, δεν υφίσταται κοινωνική δικαιοσύνη δίχως
φορολογική δικαιοσύνη. Και το ζητούµενο είναι η σκοπιµότητά
της, κάθε φορά, φορολογικής επέµβασης που αυτή η εκτελεστική εξουσία ότι οι στόχοι όλων των κυβερνήσεων ήταν να
έχουµε ένα φορολογικό νοµοσχέδιο δίκαιο και αποτελεσµατικό.
Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι το εξής: Έχουµε µπροστά µας ένα δίκαιο και αποτελεσµατικό φορολογικό νοµοσχέδιο; Θα έχει η
χώρα, µετά την ψήφισή του, αποτελεσµατική και δίκαιη φορολογική νοµοθεσία;
Είναι κοινός τόπος όλων, σκοπεύοντας επιλέγει στη δίκαιη κα-
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τανοµή των βαρών, σκοπεύοντας να συλάβει εκείνους που δεν
πληρώνουν και ζουν σε βάρος των πολλών και σε βάρος του κοινωνικού κράτους, σε βάρος γενικώς του συνόλου.
Παρακολουθώ τις εναγώνιες οµιλίες και τις τοποθετήσεις των
συναδέλφων της Νέας ∆ηµοκρατίας και του ίδιου του Προέδρου
της. Αδυνατούν να κρύψουν την αυτονόητη πραγµατικότητα, η
οποία άλλωστε αυτονόητη πραγµατικότητα δεν µπόρεσε να τύχει
υπεράσπισης ή να υπηρετηθεί από τις κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας µε αλλεπάλληλα φορολογικά νοµοσχέδια σε µια ολόκληρη πενταετία και έτσι η χώρα έµεινε από έσοδα και η χώρα
δεν έχει φορολογική νοµοθεσία που να υπηρετεί και την πολιτεία
και το κοινωνικό κράτος και τους πολίτες.
Αυτονόητες πραγµατικότητες φέρνει αυτό το νοµοσχέδιο,
προεκλογικές δεσµεύσεις της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτονόητη πραγµατικότητα, αλλά τι να κάνουµε; Ήταν αυτονόητο
κεκτηµένο, αλλά το ζητούσαµε πολύ καιρό. Μα, ήταν πολύ δύσκολο να εφαρµοστεί επιτέλους µια ενιαία τιµαριθµοποιηµένη
φορολογική κλίµακα; Αυτή είναι η ουσία του νοµοσχεδίου.
Μιλάτε για ποιότητα. Το πιο απλό πράγµα που ήταν να γίνει,
έγινε. Όλοι πλέον φορολογούνται µε τον ίδιο τρόπο και το κράτος µεταχειρίζεται όλους τους πολίτες δίκαια και ισότιµα. Αυτό,
παρ’ όλο που είναι αυτονόητο, αποτελεί µεγάλο κεκτηµένο και
µεγάλη κατάκτηση µιας πολιτικής εξουσίας που έχει τη βούληση
να το κάνει. Γιατί εσείς δεν είχατε τη βούληση να το κάνετε.
Όπως επίσης είναι αυτονόητο, αλλά πρέπει να γίνει, το εξής:
Τη δικαιοσύνη στα φορολογικά βάρη πρέπει κάπως να την εκφράσεις. Τώρα στο νοµοσχέδιο προβλέπεται ο φόρος µεγάλης
ακίνητης περιουσίας. Μπροστά στο ισοπεδωτικό φόρο που είχατε επί των κυβερνήσεών σας, αυτό είναι απόδειξη φορολογικής δικαιοσύνης.
Πολύς λόγος έγινε για τα κέρδη, τα αδιανέµητα και τα διανεµόµενα. ∆εν είναι φορολογική δικαιοσύνη, δεν είναι αναπτυξιακή
πρόκληση, δεν είναι µέτρο που βοηθά την ανάπτυξη τα κέρδη
που δεν επενδύονται να φορολογούνται όπως όλα τα άλλα, να
µπαίνουν σε µια ενιαία κλίµακα και µάλιστα να υπεισέρχονται και
τα φυσικά πρόσωπα; Γιατί γινόντουσαν φορολογικές λαθροχειρίες όλο το προηγούµενο χρονικό διάστηµα.
Ή µήπως δεν είναι αναπτυξιακό µέτρο τα κέρδη που δεν διανέµονται, να επανεπενδύονται; Και εδώ θα έλεγα ότι το νοµοσχέδιο θα µπορούσε να είναι πιο τολµηρό, να έχει ακόµα
µικρότερο φορολογικό συντελεστή, αλλά αυτός ο φορολογικός
συντελεστής να συνοδεύεται από όρους και προϋποθέσεις επένδυσης και διατήρησης θέσεων εργασίας. Αυτά είναι αναµφισβήτητα. Και αυτή είναι η βασική φιλοσοφία του φορολογικού
νοµοσχεδίου.
Η φοροδιαφυγή, όµως, που γίνεται προσπάθεια να συλληφθεί
και να αντιµετωπιστεί µε αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο, θέλει
κατά τη γνώµη µου να συνοδευτεί και από άλλα µέτρα πολιτικής,
γιατί ο κόσµος, η κοινωνία όλη δεν αγωνιά µόνο για τη φοροδιαφυγή και τους φοροδιαφεύγοντες. Αγωνιά και ζητά από την πολιτική εξουσία να αντιµετωπίσει τον κλεµµένο πλούτο. H φράση
«που πήγαν τα κλεµµένα» ζητάει απάντηση. Και αυτό δεν γίνεται
µόνο µε φορολογικές παρεµβάσεις.
Το «που πήγαν τα κλεµµένα», πρέπει να αντιµετωπιστεί µε ένα
δραστικό «πόθεν έσχες». Ένα «πόθεν έσχες» το οποίο να κάνει
χρήση αναδροµική για όλους τους φορολογούµενους από εδώ
και πέρα, να καθορίζονται τα περιουσιακά στοιχεία που πρέπει να
απογράφουν στην αρχή και στο τέλος της χρονιάς και οι φορολογούµενοι να τα δηλώνουν στην εφορία µε την αρχική δήλωση
φορολογίας εισοδήµατος.
Η µεταβολή των περιουσιακών στοιχείων πρέπει να δικαιολογείται από το δηλωθέν εισόδηµα χρήσης και αν όχι, να αναζητείται ο δρόµος του χρήµατος. Έτσι θα βρεθούν τα κλεµµένα. Τι
έγιναν; Περιουσιακά στοιχεία; Καταθέσεις; Τίτλοι; Οµόλογα; Μετοχές; Πίνακες; Χρυσός; Οτιδήποτε. Και έτσι θα δώσουµε απάντηση ουσιαστική, όσα δεν δικαιολογούνται, δεσµεύονται
αµέσως.
Και πρέπει να αποφασίσουµε και στη δέσµευση, αλλά και στη
δήµευση ή στην κατάσχεση εις χείρας τρίτων. Γιατί το πρόβληµα
δεν είναι µόνο αυτοί που φοροδιέφυγαν, δεν είναι µόνο ο πλούτος που δεν καταγράφεται και δεν συλλαµβάνεται φορολογικά,
είναι ο άδηλος πλούτος που έγινε πλούτος κλοπιµαίος. Για εκείνους που δεν µπορούµε να πούµε για µια ακόµα φορά «ότι έγινε,
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έγινε και το ξεχνάµε».
Κύριε Υπουργέ, η Κυβέρνησή µας και ο Πρωθυπουργός είµαστε ικανοί να εφαρµόσουµε ένα τέτοιο δραστικό σύστηµα. Και
τη φοροδιαφυγή να αντιµετωπίσουµε, αλλά και να δώσουµε στο
εναγώνιο ερώτηµα όλου του κόσµου την απάντηση όχι πια στην
ατιµωρησία και όχι στη χειρότερη µορφή της που είναι η οικονοµική εγκληµατικότητα, γιατί το κλέψιµο του δηµόσιου πλούτου
και η φοροδιαφυγή ταυτίζονται, είναι στοιχεία εγκληµατικότητας.
Αυτό το σύστηµα και αυτό το νοµοσχέδιο αποτελεί τοµή και
συνοδευόµενο από ένα δραστικό «πόθεν έσχες», θα δώσει απάντηση σε αυτό που όλοι περιµένουµε. Θα δώσει ανάταξη πρώτα
από όλα και στα δηµόσια έσοδα, θα δώσει αίσθηµα δικαιοσύνης
σε όλους του πολίτες, θα τονώσει το κοινωνικό κράτος και θα
αποκαταστήσει την αξιοπιστία της πολιτικής εξουσίας.
Κανένας δεν θέλει να κοροϊδεύεται πλέον και κανένας δεν
εµπαίζεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Έληξε ο χρόνος, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΓΙΑΣ: Τελειώνω κύριε Πρόεδρε.
Εν τέλει το νοµοσχέδιο θα κριθεί στην πράξη. ∆εν είναι µόνο
ένας νόµος που ψηφίζεται. Χρειάζονται ελεγκτικοί µηχανισµοί να
παρακολουθούν και να ελέγχουν την εφαρµογή όλων αυτών των
διατάξεων. Είναι από τις τελευταίες ευκαιρίες, η ευκαιρία που
µας δίνεται αυτή τη στιγµή. Το νοµοσχέδιο είναι τοµή και η υλοποίησή του θα πάει µπροστά και την οικονοµία και τη χώρα αλλά
και την ίδια την πολιτική.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας.
Ορίστε, κύριε Τζαβάρα, έχετε το λόγο αυστηρώς για οκτώ
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι όντως ιστορική η σηµερινή ηµέρα, γιατί συζητείται ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας ένα νοµοσχέδιο του οποίου οι
σαρωτικές συνέπειες στην οικονοµική ζωή είναι δεδοµένες, αλλά
φοβούµαι ότι µαζί µε αυτές ιδρύει και πολύ µεγάλου βεληνεκούς
κακά. Κακά που αφορούν πρώτα απ’ όλα έναν πολιτισµό δυόµισι
χιλιάδων ετών.
Αυτόν τον πολιτισµό που τον επινόησε η ελληνική πρωτοτυπία,
στην οποία ανήκει και το ιστορικό προνόµιο να επινοήσει το
θεσµό του συνηγόρου, ο οποίος από τότε που ενεπλάκη στην
υπόθεση της δίκης έδωσε αγωνιστικό περιεχόµενο. Έκανε τη
διαδικασία -που µέχρι τότε είχε ο ηγεµόνας- απόδοσης δικαίου,
µία υπόθεση αγώνα για τη δικαιοσύνη.
Και είναι πλέον γνωστό -και δεν χρειάζεται να το υποµνήσωότι εκεί γύρω στα µέσα του 5ου π.Χ. αιώνα όταν τα τυραννικά καθεστώτα άφηναν τη θέση τους στη Μεγάλη Ελλάδα, στις δηµοκρατίες, αυτοί που ανέλαβαν να αγωνιστούν για την ανάκτηση
των περιουσιών, που είχαν οι τύραννοι οικειοποιηθεί από τους
πολίτες, ήταν οι δικηγόροι.
Αυτούς τους δικηγόρους, αυτό το λειτούργηµα που το σεβάστηκαν όλες οι γενιές και όλοι οι πολιτισµοί, έρχεται σήµερα η
Κυβέρνηση µε το νοµοσχέδιο, να το οδηγήσει στην περιωπή ενός
εµπορικού διαδικαστικού ζητήµατος, για το οποίο βεβαίως, επιβάλλει το ΦΠΑ κατά τρόπο που -για µένα και για δεκάδες χιλιάδες λειτουργούς της δικαιοσύνης µε την αγωνιστική έννοια που
προείπα- δηµιουργεί ζόφους ψυχής. Γιατί εν τοις πράγµασι πλέον
µε το άρθρο 62 του συζητούµενου νοµοσχεδίου καταργείται ο
δηµόσιος χαρακτήρας του δικηγορικού λειτουργήµατος.
Απορώ, γιατί το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής δεν αφιέρωσε έστω µια σκέψη για το ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση
αναγνωρίζεται κατά τρόπο που αντιφάσκει µε την ισχύουσα νοµοθεσία της ελληνικής πολιτείας, ότι οι διαδικασίες που έχουν
σχέση µε την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών, είναι διαδικασίες
εµπορικού ιδιωτικού χαρακτήρα.
Και όµως, από το 1954 ήδη, τότε που ο Έλληνας νοµοθέτης
ίδρυε µε τον Κώδικα Περί ∆ικηγόρων, το λειτούργηµα του δικηγόρου στο άρθρο 63, προέβλεψε ότι ο δικηγόρος είναι άµισθος
δηµόσιος λειτουργός. Και στη συνέχεια στη διάταξη του άρθρου
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68 του ν.δ. 3026/1954, δηλαδή, του Κώδικα Περί ∆ικηγόρων προβλέπει ακόµα και σήµερα, ότι το λειτούργηµα του δικηγόρου
είναι ασυµβίβαστο µε οποιαδήποτε υπηρεσία και οποιαδήποτε
επαγγελµατική δραστηριότητα έχει σχέση µε το εµπόριο ή τουλάχιστον προσβάλλει την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία του
λειτουργού της Θέµιδας, που λέγεται δικηγόρος.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, όντας δεδοµένη η πολύ µεγάλης σηµασίας αυτή ανατροπή, πόσοι εξ υµών που γνωρίζουν πολύ καλά
τι σηµαίνει δηµοσίου χαρακτήρα παροχή δικηγορικών υπηρεσιών, επαναλαµβάνω, πόσοι εξ υµών αντιλαµβάνονται αυτό το
µεγάλο θεσµικό σεισµό που προκαλεί στη νοµοθεσία και κυρίως
στο θεσµικό πεδίο της απονοµής της δικαιοσύνης, η διάταξη του
άρθρου 62.
Είναι δεδοµένο ότι δεν µπορούν να υπαχθούν στο φόρο της
προστιθέµενης αξίας που επιβάλλεται σε εµπόρους και αφορά
εµπορικές δραστηριότητες, υπηρεσίες δηµοσίου χαρακτήρα. Τέτοιες υπηρεσίες είναι οι δικηγορικές υπηρεσίες. Και απορώ, επαναλαµβάνω, γιατί ο Υπουργός επιµένει µε αυτόν τον τρόπο να
καταργεί την ουσία του δικηγορικού λειτουργήµατος. Και παράλληλα, αυτό που απαξιώνει αυτό το δηµόσιο λειτούργηµα είναι
ότι επιλέγει το ιατρικό επάγγελµα για να κάνει µια εξαίρεση,
επειδή δήθεν υπάρχει µια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία εντέλλεται
τα ανάλογα.
Όµως, αυτό για το οποίο κανένας δεν εφρόντισε να ενηµερωθεί, είναι ότι και από τον Ιατρικό Κώδικα δεν προβλέπεται παρόµοια διάταξη σαν του άρθρου 63 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων,
δηλαδή, το ιατρικό επάγγελµα και ως λειτούργηµα ακόµα εάν εννοηθεί, δεν είναι δηµοσίου χαρακτήρα υπηρεσία. Είναι υπηρεσία
που αποτελεί επαγγελµατική δραστηριότητα επιστηµονικού χαρακτήρα, αλλά κατά πάσα περίπτωση δεν έχει το χαρακτήρα της
δηµόσιας υπηρεσίας.
Αξίζει, λοιπόν -µε θλίψη µου το λέω- να ασχοληθεί κάποιος σοβαρά µε αυτό το ζήτηµα και τουλάχιστον να κρατήσει το δικαστικό πεδίο και ειδικά το πεδίο που έχει σχέση µε την απονοµή
της δικαιοσύνης και την πρόβλεψη που υπάρχει στον Κώδικα
περί ∆ικηγόρων για το δηµόσιο χαρακτήρα του δικηγορικού λειτουργήµατος στην περιωπή που του επιφύλαξε όλος ο ανθρώπινος πολιτισµός σε µια συνέχεια δυόµισι χιλιάδων ετών.
Κύριοι, οφείλετε να απολογηθείτε, γιατί, πράγµατι, στην πρεµούρα την οποία έχετε για να οδηγήσετε τον ελληνικό λαό σε µια
αφαίµαξη οικονοµική, αφήσατε µαζί µε τα απόνερα να σας φύγει
και το µωρό. Και σε αυτή την περίπτωση αυτό που πραγµατικά
θεωρώ ότι είναι αδιανόητο, είναι να νοµοθετεί η ελληνική Βουλή
κατά τρόπο που δεν αντιφάσκει απλώς µε την ισχύουσα νοµοθεσία, αλλά παραβιάζει στοιχειώδεις αρχές και αξίες του πολιτισµού αυτού που έχει σχέση µε το λειτούργηµα του συνηγόρου,
ο οποίος πολιτισµός την ιστορική του κοιτίδα την επέλεξε να είναι
η ελληνική ψυχή και η ελληνική σκέψη.
Θα πρέπει, λοιπόν, να αποσυρθεί η συγκεκριµένη διάταξη και
επιτέλους θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι δεν φορολογείτε τους
δικηγόρους µε αυτό τον επιρριπτόµενο στην κατανάλωση φόρο.
Αυτό που κάνετε είναι να αυξάνετε το κόστος των παρεχοµένων
δικηγορικών υπηρεσιών, αλλά και των υπηρεσιών των άλλων νοµικών επαγγελµάτων σε ποσοστό 21%. ∆εν πρέπει να είστε υπερήφανοι για αυτού του είδους τις πρωτοβουλίες και παρακαλώ
να αποσύρετε τη συγκεκριµένη διάταξη.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Εµείς ευχαριστούµε,
κύριε Τζαβάρα.
Το λόγο έχει ο κ. Καλαφάτης για οχτώ λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι,
σε αυτή την κρίσιµη συγκυρία την οποία βιώνουµε ιδιαίτερα τους
τελευταίους µήνες αυτό που απαιτείται από την πολιτική ηγεσία
είναι σταθερή τροχιά, σταθερό χέρι του τιµονιέρη, αποφασιστικότητα, λήψη αποφάσεων άµεσα, εφαρµογή πολιτικών που
έχουν άµεσο αντίκτυπο στην καθηµερινή οικονοµία, στην καθηµερινή διαβίωση των συµπολιτών µας.
Αντί αυτού, τους τελευταίους µήνες, όσον αφορά τα οικονοµικά ζητήµατα της χώρας µας, βλέπουµε µια σειρά παλινωδιών,
δηλώσεων, αντιφατικών µηνυµάτων που εκπέµπονται από την Κυβέρνηση, πράγµα το οποίο, βεβαίως, δυσχέρανε την όλη οικονοµική κατάσταση και δυσχέρανε, βεβαίως και σε µέγιστο βαθµό
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και τους χειρισµούς της ίδιας της Κυβέρνησης, όπου, είτε µε τη
διγλωσσία, είτε µε το µπρος-πίσω, είτε µε την αναβλητικότητα,
είτε µε την παύση συγκεκριµένων πολιτικών, οι οποίοι προσέβλεπαν κυρίως στην επίτευξη αναπτυξιακών στόχων, αυτό που
κατάφεραν είναι να επιδεινώσουν το οικονοµικό κύρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσµίως, να επιδεινώσουν τη θέση µας
και την αντιµετώπιση που έχουν οι αγορές απέναντι στη χώρα
µας. Και βεβαίως, δηλώσεις, όπως είναι αυτές που αφορούσαν
πιστόλια, που αφορούσαν, αν θέλετε, ζητήµατα που είχαν να κάνουν µε τη διόγκωση των προβληµάτων που αντιµετώπιζε η χώρα
µας, µε σκοπό να εξυπηρετηθούν εσωκοµµατικές σκοπιµότητες,
τελικά επέφεραν µεγάλο πλήγµα στην αξιοπιστία της χώρας.
Και έρχεται αυτό το νοµοθέτηµα, το οποίο θα έπρεπε να είναι
µέρος µιας γενικότερης προσπάθειας ανάκαµψης της εθνικής οικονοµίας, θα έπρεπε να είναι ένα συµπληρωµατικό εργαλείο ανάµεσα στα άλλα εργαλεία τα οποία διαθέτει η Κυβέρνηση. Όµως,
πολλά απ’ αυτά τα έχει θέσει σε αχρησία και πολλών αυτών τη
χρήση έχει σταµατήσει, γιατί προφανώς δεν ενέπνεε, αν θέλετε,
την Κυβέρνηση να συνεχίσει πολιτικές τις οποίες είχε ξεκινήσει
η προηγούµενη κυβέρνηση.
Αναφέροµαι, φυσικά, σε µια σειρά µέτρων αναπτυξιακής στόχευσης, όπως είναι οι συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα,
όπως είναι ο αναπτυξιακός νόµος ο οποίος διεκόπη, σταµάτησε,
ακυρώθηκε για να επανέλθει -σε πόσους µήνες δεν γνωρίζει κανείς- όπως είναι το Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων, που, βεβαίως, ενεργοποιήθηκε για να καταδειχθεί
η αξία αυτού του εργαλείου που είχε ενεργοποιηθεί πριν από δεκαοχτώ-είκοσι µέρες από την προηγούµενη κυβέρνηση και το
οποίο είχε λοιδορηθεί από κυβερνητικούς αξιωµατούχους,
Υπουργούς αυτής της Κυβέρνησης σχετικά µε την αποδοτικότητά του. Και χαιρόµαστε που ουσιαστικά αντιλαµβάνεται η Κυβέρνηση τη σηµασία και αυτού του αναπτυξιακού εργαλείου.
Παράλληλα, λοιπόν, µε όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία έχουν
ακριβώς την αναπτυξιακή στόχευση θα έπρεπε να έρθει και το
φορολογικό νοµοσχέδιο και να συµπληρώσει ένα παζλ λειτουργίας αναπτυξιακών εργαλείων στην πιο κρίσιµη καµπή για την
εθνική οικονοµία. Όµως, αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο έχει
τα εξής αρνητικά χαρακτηριστικά. Είναι και αντιαναπτυξιακό και
γραφειοκρατικό, αλλά και κοινωνικά άδικο.
Αντιαναπτυξιακό: ∆εν προβλέπεται κανένα σοβαρό αναπτυξιακό µέτρο ή κίνητρο που να τονώνει τη ρευστότητα και την
επενδυτική πρωτοβουλία, επιτείνοντας, αντίθετα, την ύφεση. ∆ικαίως χαρακτηρίζεται από πολλούς ως «φοροµπηχτικό». Η Νέα
∆ηµοκρατία έχει επανειληµµένως προτείνει σειρά µέτρων τα
οποία θα τονώσουν την αγορά, θα ενισχύσουν τους χαµηλόµισθους και χαµηλοσυνταξιούχους, προκειµένου ο καθαρά φοροεισπρακτικός χαρακτήρας, σε συνδυασµό µε την ύφεση να µη
δηµιουργήσουν περαιτέρω προβλήµατα στην ελληνική οικονοµία.
Είναι γραφειοκρατικό: Η συγκέντρωση και η καταγραφή των
αποδείξεων από τους πολίτες, τους µετατρέπει αυτόµατα σε λογιστές που οφείλουν να υπηρετούν το σύστηµα, αντί να γίνεται το
αντίθετο. Το άνοιγµα και η παρακολούθηση επαγγελµατικών λογαριασµών, η µη κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων,
όπως στις 9-2-2010 ο αρµόδιος Υπουργός είχε ανακοινώσει, αντ’
αυτού δε έχουµε αύξηση των προστίµων για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και υποχρεωτικά στις τραπεζικές συναλλαγές µεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων για ποσά µεγαλύτερα
των 1.500 ευρώ, σίγουρα διογκώνουν ακόµη περισσότερο τη
γραφειοκρατία, αυξάνουν το κόστος λειτουργίας των µικροµεσαίων και κάνουν το φορολογικό σύστηµα δυσνόητο, δυσκίνητο,
πολύπλοκο, προβληµατικό.
Όµως, είναι και κοινωνικά άδικο, ιδιαίτερα γιατί στρέφεται σε
συγκεκριµένες κατηγορίες συµπολιτών µας που θα ήθελαν τη
µεγαλύτερη στήριξη. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν
παραδοσιακά τη ραχοκοκαλιά της οικονοµίας της χώρας τα τελευταία πολλά χρόνια. Πλήττεται ο αναπτυξιακός πνεύµονας της
οικονοµίας και της επιχειρηµατικότητας που λέγεται µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Υιοθετούνται µέτρα, όπως το αυστηρό σύστηµα αυτοπεραίωσης και η υποχρεωτική έκδοση φορολογικών
στοιχείων από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ελεύθερων
επαγγελµατιών, όχι µε την είσπραξη αλλά µε την ολοκλήρωση
της παρεχόµενης υπηρεσίας. Οι φορολογικοί συντελεστές, επί-
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σης, αποτελούν τροχοπέδη στην επιχειρηµατική δράση αλλά και
στην προσέλκυση επενδύσεων που έχει µεγάλη ανάγκη αυτή η
χώρα.
Σε αυτά, εάν προσθέσουµε την καθυστέρηση στην προκήρυξη
προγραµµάτων του ΕΣΠΑ για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και
την αύξηση του ΦΠΑ και των καυσίµων, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι, δυστυχώς, ήταν µια πολύ δύσκολη χρονιά για το
υγιές επιχειρείν, ιδιαίτερα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, οι επιδοτήσεις των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µέσω του ΕΣΠΑ θα φορολογούνται στο σύνολό τους
ή θα υπάρχει δυνατότητα αφορολόγητου αποθεµατικού, όπως
ίσχυε στον αναπτυξιακό νόµο που καταργήθηκε; Επιπρόσθετα, η
επανεπένδυση κερδών θα πρέπει να συνδέεται µε κίνητρα χρηµατοδότησης επενδύσεων που δεν βλέπουµε µέχρι τώρα, καθώς
και µε κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο. Θα πρέπει η Κυβέρνηση να
εξετάσει σοβαρά την κατάργηση της φορολογίας για τις µεταβιβάσεις ατοµικών επιχειρήσεων σε συγγενείς πρώτου βαθµού, οι
οποίες αποτελούν και την πλειοψηφία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Και, βεβαίως, πλήττεται και η µεσαία οικογένεια µε µέτρα,
όπως η επιβολή φόρου ιδιοκατοίκησης, η κατάργηση του αφορολόγητου της πρώτης κατοικίας ιδιαίτερα για τα νέα ζευγάρια,
το πάγωµα των µισθών και των συντάξεων και η επιβολή τεκµηρίων για συνταξιούχους. Επίσης, οι φορολογικές ρυθµίσεις για
τα ΑΜΕΑ είναι κοινωνικά άδικες ιδιαίτερα σε κατηγορίες κοινωνικά ευαίσθητες, όπως είναι αυτές των συµπολιτών µας των
ΑΜΕΑ σε µία τέτοια περίοδο και θα πρέπει να αποσυρθούν και να
υιοθετηθούν προτάσεις από εµάς.
Τέτοιες είναι η εξαίρεση του φόρου πολυτελείας για όλα τα
αυτοκίνητα που παραλαµβάνουν οι κινητικά ανάπηροι που κρίνονται δικαιούχοι, καθώς το αυτοκίνητο είναι το µοναδικό µέσο
κινητοποίησης και ανεξαρτητοποίησης του, ανεξάρτητα του ποσοστού αναπηρίας, η κατάργηση του «πόθεν έσχες» για την απόκτηση πρώτης κατοικίας των ατόµων µε βαριά κινητική αναπηρία,
καθώς η κατοικία συνιστά ουσιαστικό παράγοντα αποϊδρυµατοποίησης και ασφάλειας για τη ζωή τους, η εξαίρεση κάθε φορολογίας σηµείωσης των επιδοµάτων αναπηρίας, καθώς αυτά
καλύπτουν ανάγκες αποκλειστικά αναφερόµενες στην αναπηρία
των ΑΜΕΑ.
Όµως, υπάρχουν κι άλλα παραδείγµατα που δείχνουν την κοινωνική –αν θέλετε- ανισότητα και αδικία των φορολογικών µέτρων.
Αναφέρω ενδεικτικά ότι οι ξένες αρχαιολογικές σχολές συνεχίζουν να έχουν µία ειδική φορολογική αντιµετώπιση. Παράλληλα, την ίδια είχαν και οι ξένες γεωργικές σχολές, ακριβώς γιατί
ο ρόλος τους είναι εκπαιδευτικός και υπήρχε η θετική και ευνοϊκή
φορολογική µεταχείριση, όσον αφορά την ιδιοκτησία τους.
Το κρατάτε για τις ξένες αρχαιολογικές σχολές, δεν το κρατάτε για τις ξένες γεωργικές σχολές και θα θέλαµε να το δείτε
αυτό, κύριε Υπουργέ, θετικά.
Όσον αφορά, το ζήτηµα της θέσπισης τεκµηρίων σε δίδακτρα
ιδιωτικών σχολείων. Εκεί πέρα δεν λαµβάνετε υπ’ όψιν την προσπάθεια κάποιου, ο οποίος είναι φτωχός, δεν έχει υψηλά εισοδήµατα, όµως καταβάλλει ανάγκες για να µπορέσει να εξασφαλίσει την
καλύτερη παιδεία για το παιδί του.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Λυπούµαι, το ρολόι
είναι ανελέητο, κύριε Καλαφάτη. Κλείστε εδώ, έληξε ο χρόνος.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Καθώς βεβαίως και το δικηγορικό λειτούργηµα, όπου ενδελεχώς και µε κάθε λεπτοµέρεια σας ανέλυσε ο κ. Τζαβάρας προηγουµένως, σχετικά µε την αντιµετώπιση
απέναντι στους δικηγόρους, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σκεφθείτε.
Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, για τους λόγους που ενδεικτικά
σας ανέφερα αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο δεν µπορούµε να
το ψηφίσουµε και το καταψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε, κύριε
Καλαφάτη.
Ακολουθεί τώρα ο κ. Παντούλας.
Έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά, κύριε συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οφείλω
να οµολογήσω ότι µου πήρε χρόνο να καταλήξω στο περιεχό-
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µενο της σηµερινής µου οµιλίας. ∆εν ευθύνονται, βέβαια, γι’ αυτό
ούτε οι δεκάδες σελίδες του νοµοσχεδίου ούτε το εύρος και το
µέγεθος των ρυθµίσεών του.
Αντιθέτως, όλα αυτά λειτούργησαν µέσα µου ως πρόκληση να
καταθέσω µερικές σκέψεις για τις αγκυλώσεις και τις στρεβλώσεις στην κοινωνία, στους θεσµούς, στο πολιτικό σύστηµα και
προφανώς στην οικονοµία. Με παρότρυναν προς τούτο λέξεις
κλειδιά του κειµένου της αιτιολογικής έκθεσης, όπως ανισότητα,
διαφθορά, φοροκλοπή, ειλικρίνεια, ανάπτυξη, διαφάνεια, ισότιµη
µεταχείριση, κοινωνική και οικονοµική δικαιοσύνη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι η πρώτη φορά µετά τη Μεταπολίτευση που στην ελληνική κοινωνία έχει διαµορφωθεί συνείδηση αποδοχής της πραγµατικότητας, αλλά και των µέτρων
που επιβάλλεται να ληφθούν. Οι πολίτες αυτής της χώρας, χωρίς
να ξεχνούν τη δύσκολη θέση τους και παρά τις ανεύθυνες εκκλήσεις των κάθε λογής «αγωνιώντων», απορρίπτουν µέτρα εντυπωσιασµού αλλά βραχυπρόθεσµης απόδοσης και επιζητούν
λύσεις µακροπρόθεσµης προοπτικής συνδυασµένες µε τοµές,
ρήξεις και ανατροπές.
Η αποδοχή που απολαµβάνει ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ φανερώνει, πέρα από
οτιδήποτε άλλο, την ευρύτατη συναίνεση για την υπέρβαση των
ποικιλώνυµων αδιεξόδων. Οι προειδοποιήσεις γι’ αυτά τα αδιέξοδα -καιρό τώρα- ήταν πολλές και από πολλές κατευθύνσεις,
αλλά τα αυτιά ήταν κλεισµένα.
Μιλούσαν για το µοντέλο, πρώτα-πρώτα, οικονοµικής µεγέθυνσης µε δανεικά, που είχε εξαντλήσει τα όριά του, για την τραγική κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, ύστερα, που αφόπλισε
την Ελλάδα µπροστά στην κρίση, της φόρτωσε για το 2009 έλλειµµα 30.000.000.000 ευρώ, εκτίναξε το χρέος στα 300.000.000.000
ευρώ, αποδιοργάνωσε τους µηχανισµούς του κράτους και αποχαλίνωσε τη διαπλοκή. Τα κερδοσκοπικά συµφέροντα που θέλουν να πτωχεύσουµε, προσδοκούν να αγοράσουν την Ελλάδα
για ένα κοµµάτι ψωµί.
Το κοµµατικό και συντεχνιακό κοµµάτι υπερίσχυσε του συµφέροντος της πατρίδας. Η πελατειακή αντίληψη εξέθρεψε συµπεριφορές, ώστε η διαφάνεια να αξιολογείται ως πολυτέλεια
και η εφαρµογή των νόµων να θεωρείται υποχρέωση µόνο των
αφελών. Η επιφανειακή ισοπολιτεία συναντήθηκε πολύ γρήγορα
µε την ουσιαστική ανοµία. ∆ιπλό πρόσωπο παντού! Προσπαθούσαµε, χρησιµοποιώντας µύριους τρόπους, να το αποκρύψουµε κι
είναι αυτό που οδήγησε στη σηµερινή παρακµιακή κατάσταση.
Στον πολιτικό διάλογο η συζήτηση για το χάσµα ανάµεσα στην
επιφάνεια και στην ουσία του δηµοκρατικού µας πολιτεύµατος,
αλλά και για τους κανόνες που θεσπίζονται και τις πρακτικές που
τις υπονοµεύουν, αναπτύσσει συνεχώς δυναµική.
Η οικονοµική κρίση φαίνεται να οδηγεί σε αυτογνωσία και σε
κοινωνική και πολιτική ωριµότητα, που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ακόµη και ως «βίαιη» συνειδητοποίηση της αµείλικτης
λογικής των αριθµών. Η εικονική ευηµερία, τα δανεικά που τα θεωρούσαµε µέρος τους εισοδήµατός µας και το µοναδικό όνειρο
των νέων ανθρώπων πώς να κοιµηθούν φτωχοί και το άλλο πρωί
να ξυπνήσουν πλούσιοι, είναι παρενέργειες µιας βαθιάς κρίσης
αξιών στην ελληνική κοινωνία, που διαµόρφωσε και τις αντίστοιχες νοοτροπίες.
Σε µια κοινωνία συνενοχής, οι πραγµατικοί ένοχοι γίνονται
εξαιρετικά δυσδιάκριτοι. Εάν δεν αντιδράσουµε αποφασιστικά,
οι µεγαλοσχήµονες φοροκλέφτες θα εξακολουθούν να µεταµφιέζονται σε αξιολύπητους πένητες, οι έχοντες απίστευτη περιουσία θα τολµούν να δηλώνουν ετησίως φορολογητέα
εισοδήµατα κάτω από το αφορολόγητο όριο χωρίς καµµία επίπτωση. Και ενώ τα δανεικά θα τριπλασιάζονται, η παραγωγή
πρωτογενούς εθνικού πλούτου θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.
Μέχρι τώρα το πολιτικό κόστος θεωρούνταν κατά κανόνα ισχυρότερο από το κόστος ευκαιρίας, δηλαδή από το κέρδος που
χάνει η χώρα αν αφήσει να πάει χαµένη µια ευκαιρία. Σήµερα, η
οικονοµική κρίση στενεύει αυτά τα περιθώρια και το κόστος ευκαιρίας µοιάζει να είναι πολύ µεγαλύτερο από το πολιτικό κόστος
των αλλαγών.
Όλοι γνωρίζουµε, για παράδειγµα ότι την πληρώνουν ακριβότερα τα πιο αδύνατα οικονοµικά και κοινωνικά στρώµατα. Το
κλεµµένο ευρώ του φοροφυγά σηµαίνει για την Ελλάδα µεγαλύ-
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τερο δάνειο, µεγαλύτερο δάνειο που το χρεωνόµαστε όλοι µας.
Η αισχροκέρδεια των καρτέλ είναι καθηµερινή κλοπή του εισοδήµατος εκατοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών. Το «λάδωµα» του
προµηθευτή για µια δουλειά στο δηµόσιο µετατρέπεται σε υφαρπαγή σηµαντικού τζίρου υγιών επιχειρήσεων, που πιθανώς θα
απολύσουν εργαζόµενους.
Οι αλλαγές, όπως οι προβλεπόµενες στο φορολογικό νοµοσχέδιο, δεν έχουν ως αποτέλεσµα µόνο την αύξηση της κοινωνικής και οικονοµικής αποτελεσµατικότητας. Κάθε βήµα προόδου
που επιχειρεί η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι ένα «σήµα» προς το
υγιές κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας και των δυνάµεων της παραγωγής, σηµαντικά αποθέµατα των οποίων πρέπει επιτέλους
να απελευθερωθούν.
Ακούστε την άποψη ενός νέου ανθρώπου, όπως αυτή δηµοσιεύθηκε σε αθηναϊκή εφηµερίδα: «Στο πρώτο έτος του πανεπιστηµίου είδα τα καλύτερα µυαλά της γενιάς µου. Είχαν ορµή,
δύναµη, φιλοδοξίες. ∆έκα χρόνια αργότερα τους βλέπω σκυµµένους, κρυµµένους από τη ζωή. ∆εν ερωτοτροπούν, δεν φλερτάρουν, δεν επιτίθενται, δεν διεκδικούν. Γκρινιάζουν για το µισθό
των 1.200 ευρώ. Όλο γκρινιάζουν. Η κουβέντα τους περιστρέφεται γύρω από το µατς του Champions League και κανένα καφεδάκι. Μετά τα είκοσι, κοιτάνε πώς να κρυφτούν µέσω ΑΣΕΠ,
κρυµµένοι από τη ζωή.».
Κύριες και κύριοι Βουλευτές, από την παράταξη της Νέας ∆ηµοκρατίας, της οποίας ο νέος Αρχηγός µόλις προχθές κατήγγειλε την εξάµηνη «λαίλαπα» της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, δεν
µπορεί να περιµένει κανείς σχεδόν τίποτε. Έφυγαν από την κυβέρνηση αφήνοντας το «σπίτι γκρεµισµένο και λεηλατηµένο» και
δεν αισθάνθηκαν ακόµη την ανάγκη να ζητήσουν συγγνώµη από
τον ελληνικό λαό. Γι’ αυτό και τον πείσµωσαν τόσο πολύ. Η έλλειψη αυτογνωσίας είναι είδος εν ανεπαρκεία στη Νέα ∆ηµοκρατία. Το αποδεικνύει, δυστυχώς, ο πολιτικός αυτισµός που
επέδειξε αυτή η παράταξη, ακόµη και στην προκλητική δήλωση
του κ. Αλογοσκούφη, τον Ιούλιο του 2008, ότι «πιάσαµε πάτο στα
έσοδα της χώρας».
Από το χώρο της Αριστεράς, παραδοσιακής και ανανεωτικής,
θα περίµενα να αντιληφθεί έναν παράγοντα που αρνείται αδικαιολόγητα να µελετήσει -και κάνει ένα πολύ µεγάλο λάθος- τη συνεχή, δηλαδή, αύξηση του λεγόµενου συνειδητοποιηµένου
χώρου, που δείχνει διατεθειµένος να κάνει θυσίες για να περισώσει αυτά που θεωρεί µείζονες κατακτήσεις. Είναι όλος αυτός
ο κόσµος που µε τη δύναµη της σιωπής του έχει απαξιώσει τις
προσκλήσεις των αυτόκλητων «σωτήρων» του για συµµετοχή σε
κοινωνικούς πολέµους, γιατί γνωρίζει ότι η προτεραιότητα της
χώρας δεν είναι να µετρήσει αυτή τη στιγµή νικητές και ηττηµένους. Σήµερα το µείζον διακύβευµα είναι η συνένωση των δυνάµεων όλων µας στην ενίσχυση του αισθήµατος του συν-ανήκειν
στην Ελλάδα.
Η Κυβέρνηση και πρωτίστως ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου υπηρετούν αυτόν το στόχο µε θαυµαστή συνέπεια και
αυτό το αξιολογεί θετικά ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Το
ΠΑΣΟΚ ξέρει να υπερασπίζεται τα συµφέροντα των πολιτών και
την αξιοπρέπεια της πατρίδας. Το έπραξε µε επιτυχία στο παρελθόν, θα πράξει το ίδιο και τώρα.
Οι θυσίες του ελληνικού λαού δεν πρόκειται να πάνε χαµένες.
Το υπό ψήφιση φορολογικό νοµοσχέδιο είναι µια άσκηση κοινωνικής και πολιτικής ευθύνης του συνόλου των πολιτικών δυνάµεων της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Υπερψηφίζω το νοµοσχέδιο και καλώ τα µέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας να πράξουν το ίδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Παντούλα. Ήσασταν και ακριβής στο χρόνο σας.
Το λόγο έχει ο κ. Βαγιωνάς για οκτώ λεπτά επίσης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας φέρνω περίπου επτά µήνες πίσω, όταν στις 2 του
µηνός Σεπτεµβρίου, ο τότε Πρωθυπουργός Κώστας Καραµανλής κάλεσε το ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας να µάθει πού
βρίσκεται η κατάσταση της οικονοµίας. Επτά µέρες αργότερα, ο
κ. Γιώργος Παπανδρέου, ο σηµερινός Πρωθυπουργός, έµαθε
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όλη την οικονοµική κατάσταση. Προκηρύχθηκαν εκλογές.
Το πρόγραµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας ήταν σαφέστατο: Υπήρξαν τρεις πυλώνες. Ο ένας πυλώνας ήταν η δραστική µείωση των
κρατικών δαπανών, ο δεύτερος πυλώνας ήταν η πάταξη της φοροδιαφυγής και ο τρίτος πυλώνας ήταν το «πάγωµα» των µισθών.
Αυτοί οι τρεις πυλώνες σήµερα, µετά τα µέτρα τα οποία πήρε
η σηµερινή Κυβέρνηση, φαντάζουν ως οι καλύτερες ευχές που
θα µπορούσε να δώσει κάποιος στο συντοπίτη του. Και εκείνο το
οποίο είναι απορίας άξιον, είναι που λέτε ότι θα οδηγήσετε τη
χώρα –κάτι που δεν ζήτησε ποτέ κανείς- στη βοήθεια του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Βγείτε και κάντε δηµοψήφισµα
στον ελληνικό λαό, για να µάθετε την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια; Η αλήθεια είναι αυτό που ακούτε από το στόµα του Πρωθυπουργού, ότι δηλαδή δεν ταιριάζει µε την ιδεολογία µας. Και
σήµερα επανάλαβε ότι είναι «Θατσερική» η πολιτική, δηλαδή
είναι κάτι παραπάνω από νεοφιλελεύθερη.
Εύχοµαι, κύριε Υπουργέ, να πετύχετε! ∆υστυχώς, δεν το πιστεύω ούτε στο ελάχιστο. Και δεν το πιστεύω, γιατί δεν είµαι από
τους ανθρώπους που πολεµούν το επιχειρείν, αλλά σέβονται
απόλυτα τον ιδιώτη. Πολύ φοβάµαι ότι µε τον τρόπο που βαδίζετε, η ύφεση που υπάρχει σήµερα, θα γίνεται ολοένα και µεγαλύτερη. Και θα σας εξηγήσω γιατί.
Άρα, λοιπόν, πώς να ψηφίσω ένα φορολογικό νοµοσχέδιο µε
όσα είδα µέχρι σήµερα; Αν δεν έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα,
δηλαδή δεν φέρνουν λεφτά στον τόπο, δεν είναι δυνατόν να
υπάρξει ανάπτυξη.
Λέτε ότι θα είναι ένα σταθερό φορολογικό νοµοσχέδιο. Την τελευταία δεκαετία περάσαµε και εσείς και εµείς περίπου πενήντα
και πλέον νοµοσχέδια µόνο για τις ανώνυµες εταιρείες, εκ των
οποίων τα πέντε ήταν δικά σας, κύριε Υφυπουργέ. Αν θέλετε να
τα πάρουµε ένα-ένα, δεν έχω καµµία αντίρρηση. Τα πέρασαν και
οι κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας και η Κυβέρνηση του κ.
Κώστα Σηµίτη. Και σήµερα έρχεστε και λέτε για όσους έχουν περιουσία πάνω από 400.000 ευρώ. Χτυπάτε τα µεγάλα εισοδήµατα; Τους µικρούς και τους µεσαίους χτυπάτε.
Και κάτι ακόµα πολύ σηµαντικό. Τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τον
ηλεκτρολόγο, το µαραγκό ή τον υδραυλικό του Μεταγγιτσίου ή
του Ταξιάρχη Χαλκιδικής που είναι στον ΟΓΑ, τους εντάσσετε
µέσα στον ΟΑΕΕ για να πληρώσουν τόσα όσα δεν βγάζουν το
µήνα. Και έτσι θα απογυµνώσετε την επαρχία, όπως θα απογυµνώσατε και τα νησιά µε το ναυτιλιακό σας πρόγραµµα.
Άρα, λοιπόν, φτάσαµε στην 25η Μαρτίου που την περιµέναµε
σαν λύτρωση –µάλλον, την περιµένατε σαν λύτρωση- και λίγο
έλειψε να χτυπήσετε καµπάνες γιατί καταφέρατε να δανειστείτε.
Η Ελλάδα ουδέποτε είχε πρόβληµα δανεισµού. Και σας παραδώσαµε τα spreads στις εκατόν τριάντα πέντε (135) µονάδες.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ)
Και σας είπαµε την προηγούµενη φορά συζητώντας τον προϋπολογισµό, το ∆εκέµβριο του 2009, να βγάλετε έντοκα γραµµάτια δηµοσίου. Ακούσατε και τα βγάλατε µε 2%. Ποιος ο λόγος
που διπλασιάσατε και τριπλασιάσατε το επιτόκιο στα χθεσινά
οµόλογα; Γιατί 4,85%; Τι δίνουν σήµερα οι τράπεζες στους καταθέτες; Όχι παραπάνω από 2%, 2,5%, 3% στην καλύτερη περίπτωση.
Αυτά τα έντοκα, τα πήραν οι τράπεζες. Μήπως βοηθάτε υπέρ
του δέοντος το τραπεζικό σύστηµα;
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Το ίδιο
µπορείτε να αγοράσετε και εσείς, κύριε συνάδελφε, και οποιοσδήποτε πολίτης.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υπουργέ, µην
απαντάτε, σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Αυτό να το πούµε και θα φθάσω και
εκεί. Ας µην επαναλάβετε τα λάθη της Νέας ∆ηµοκρατίας. Τα
επαναλαµβάνετε στον επαναπατρισµό κεφαλαίων. Μη βάλετε το
5%! Το έβαλε και ο κ. Αλογοσκούφης στο 3% και δεν πήρε ούτε
1 ευρώ! Μάθετε από τα λάθη του παρελθόντος!
Άρα, λοιπόν, την 25η Μαρτίου που ήταν ηµέρα εθνικής εορτής, κοντά στον Πρωθυπουργό αλλά µε άλλο αεροπλάνο, πήγε
και ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο Αντώνης Σαµαράς, για να στηρίξει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα όχι το
ΠΑΣΟΚ αλλά την Ελλάδα. ∆εν το κατάφερε να αποτρέψει το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και ξέρετε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, ότι το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο είναι κατά 75% Αµερική. Μήπως υπάρχει κάτι
άλλο; Μήπως αυτό που είπε αυτή τη στιγµή ο κ. Κώστας Μουσουρούνης, ο συνάδελφος εκ Χίου, δεν το ακούσατε επαρκώς,
ότι δηλαδή υπήρχε άλλος τρόπος να αποφευχθεί από την Ευρώπη το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο; ∆εν πηγαίνει ο Καλιφορνέζος στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, πηγαίνει στην
Ουάσιγκτον. Η Ευρωζώνη πρέπει να πάει στην Ευρώπη. Πήγε,
αλλά στήθηκε ίσως και εκ προµελέτης Γερµανίας, γιατί οι Γερµανοί κατά 45% δεν θέλουν το ευρώ, αλλά θέλουν επαναφορά
στο µάρκο.
Ανεξάρτητα, όµως, απ’ αυτά, τη λύση την έδωσε ο κεντρικός
τραπεζίτης. Και ο κεντρικός τραπεζίτης σάς έδωσε πίστωση είκοσι µηνών. Ο χρόνος των είκοσι µηνών είναι πάρα πολύ λίγος.
Επιβάλλεται σύντοµα να έρθει στη Βουλή αναπτυξιακός νόµος.
∆εν θέλω να ακούω ευφάνταστα αναπτυξιακά µοντέλα που θα
µπορούν να εφαρµοστούν µετά από µια δεκαετία, διότι η χώρα
ως επιχείρηση δεν έχει ούτε τις δοµές ούτε και τα πρόσωπα να
δροµολογήσουν τέτοιες αλλαγές. Όταν τα 2/3 της αναπτυξιακής
υποδοµής στηρίζονται στην κατανάλωση, η περιστολή αυτής θα
οδηγήσει σε περισσότερη και µονιµότερη ύφεση και εκτίναξη της
ανεργίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εσείς την ανάπτυξη τη βάζετε µείον στο 0,3%. Η Τράπεζα της
Ελλάδας τη βάζει στο 2%, η Ευρώπη στο 4%. Είναι γνωστό –και
είναι αλήθεια- ότι από το 1994 µέχρι το 2007, η ανάπτυξη ήταν
3,5%-5,5% ποσοστιαίες µονάδες. Όµως, ο πλούτος δεν διοχετεύτηκε στη βάση. Και µην ξεχνάτε ότι το 90% των παραγοµένων προϊόντων σήµερα στην Ελλάδα δεν είναι ανταγωνιστικά.
Όταν φτάνουµε στις λαϊκές αγορές και βλέπουµε ντοµατάκια
Βελγίου, ακτινίδια Αυστραλίας, λεµόνια Τουρκίας, µην περιµένετε να δείτε τίποτα καλύτερο.
Από την άλλη πλευρά, µέχρι το 2007 όλοι δανειζόµασταν
6.000.000.000 έως 8.000.000.000 ευρώ το χρόνο. Το Φεβρουάριο
του 2008 άρχισαν να καταρρέουν οι εισπράξεις, να µην έρχεται
τουριστικό συνάλλαγµα, όσο χρειάζεται και να µην έρχεται ναυτιλιακό συνάλλαγµα.
∆είτε τα είκοσι τρία µέτρα που πρότεινε ο Αντώνης Σαµαράς
και πώς µπορείτε να προωθήσετε τον τουρισµό. Μία θέση τουρισµού, δηµιουργεί πέντε άλλες σε παρακείµενα επαγγέλµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ολοκληρώστε, κύριε
Βαγιωνά, σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: ∆είτε λίγο και τη ναυτιλία. Εκατοντάδες πλοία κάνει η ναυτική µας βιοµηχανία και, δυστυχώς, έχουµε
µόνο τρία ναυπηγεία.
∆είτε, λοιπόν, λίγο και τη ναυτιλία, λίγο τον τουρισµό και λίγο
τη γεωργία, προκειµένου να µην εισάγουµε κρέατα και να πληρώνουµε συνάλλαγµα όσα θέλουµε για πετρέλαιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ, κύριε
Βαγιωνά.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. ∆ηµήτρης Καρύδης.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΥ∆ΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το φορολογικό νοµοσχέδιο που συζητούµε πραγµατοποιείται αναµφισβήτητα µια ριζική τοµή στο φορολογικό
σύστηµα σε µια κρίσιµη περίοδο για τη χώρα µας. Υποχρέωση
όλων µας είναι να σταθούµε αλληλέγγυοι σ’ αυτήν την προσπάθεια, αναλογιζόµενοι τις ευθύνες µας απέναντι στον ελληνικό
λαό.
Η φορολογική πολιτική µιας ευνοµούµενης πολιτείας πρέπει
να στηρίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη και τη δίκαιη κατανοµή
των φορολογικών βαρών και να εφαρµόζεται στην πράξη χωρίς
παρεκκλίσεις και αδράνειες του κρατικού µηχανισµού.
Στη χώρα µας, δυστυχώς, η φοροδιαφυγή έχει γίνει εθνικό
σπορ. Η παραοικονοµία ανταγωνίζεται ισάξια την οικονοµία και
το κράτος. Χάνονται τεράστιοι πόροι από τη φοροδιαφυγή, µε
αποτέλεσµα µισθωτοί και συνταξιούχοι να είναι τα µόνιµα κορόιδα, ενώ οι επιτήδειοι να φοροδιαφεύγουν.
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Σήµερα, στην πατρίδα µας η φοροδιαφυγή ανέρχεται περίπου
στα 25.000.000.000 ευρώ, δηλαδή σχεδόν στα µισά των φορολογικών εσόδων. Η παραοικονοµία, η οποία εκτρέφει στην ουσία
τη φοροδιαφυγή ξεπερνάει κατά πολύ το 25% του ΑΕΠ µε βάση
τις εκτιµήσεις του ΟΟΣΑ. Αναπόφευκτα τα φορολογικά έσοδα
της χώρας είναι σε ποσοστό του ΑΕΠ, από τα πιο χαµηλά στην
Ευρώπη.
Η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας κατόρθωσε µέσα σε πεντέµισι χρόνια να απαξιώσει τη φορολογική πολιτική και να διαλύσει τον εισπρακτικό µηχανισµό της χώρας. Μας παρέδωσε ένα
φορολογικό σύστηµα που υπερφορολογούνται οι µισθωτοί και
οι συνταξιούχοι, υποφορολογούνται και φοροδιαφεύγουν τα µεγάλα εισοδήµατα. Αυτή, δυστυχώς, είναι η πραγµατικότητα και
κανείς συνάδελφος από τη Νέα ∆ηµοκρατία, ό,τι και αν λέει, δεν
µπορεί να την αλλάξει.
Τα αποτελέσµατα είναι γνωστά σε όλους. Κατάρρευση των
εσόδων του κράτους, διάλυση και κοµµατικοποίηση του εισπρακτικού µηχανισµού, φορολογικές απαλλαγές στους έχοντες και
ευνοϊκές ρυθµίσεις στους κατέχοντες.
Το κωµικοτραγικό βέβαια είναι ότι αντί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να αναγνωρίσει µε ειλικρίνεια την παταγώδη αποτυχία της
και τις µεγάλες συνέπειες από τον εκτροχιασµό των δηµοσίων
οικονοµικών, επιδίδεται σε µία επιχείρηση αποπροσανατολισµού
της κοινής γνώµης, προσπαθώντας να βάλει φρένο στην αλλαγή
της πορείας της χώρας. Αντί µίας έντιµης αυτοκριτικής, τα στελέχη της Νέας ∆ηµοκρατίας πυροβολούν στα τυφλά ένα νοµοσχέδιο που γνωρίζουν πολύ καλά ότι αποτελεί σηµαντική
µεταρρύθµιση για το φορολογικό σύστηµα της χώρας µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνησή µας έχει ηθική
υποχρέωση απέναντι στον Έλληνα πολίτη, απέναντι στον Έλληνα
φορολογούµενο να διευρύνει µε κάθε τρόπο τη φορολογική
βάση. Να πειστεί, επιτέλους, µε λίγα λόγια ο ελληνικός λαός ότι
τα ψέµατα τελείωσαν, κυρίως για τους φοροφυγάδες και για
τους φοροκλέφτες.
Η σαφής υπεροχή των έµµεσων φόρων σε σχέση µε τους άµεσους αναδεικνύει πόσο άδικο είναι το φορολογικό µας σύστηµα.
Τα χαµηλά εισοδήµατα καλούνται µε την καθηµερινή κατανάλωση να πληρώνουν τα σπασµένα της φοροδιαφυγής.
Θέλουµε, και αυτό το θέλει όλος ο ελληνικός λαός, ανεξάρτητα του τι πιστεύει και τι ψηφίζει, ένα δίκαιο και αποτελεσµατικό σύστηµα. Μπροστά στην κρίσιµη οικονοµική κατάσταση που
ζούµε, οι πολίτες δεν δέχονται υποχωρήσεις σε άδικες διεκδικήσεις ή στην διατήρηση παράλογων κεκτηµένων.
Αποκαθιστούµε τη φορολογική δικαιοσύνη στα δηµόσια οικονοµικά και κυρίως στην εισοδηµατική ανακατανοµή. Είµαστε αποφασισµένοι και βάζουµε τέλος στη συστηµατική απραξία, ενός
µηχανισµού ανίκανου να ανταποκριθεί στη στοιχειώδη υποχρέωση είσπραξης των εσόδων του κράτους.
Στο πλαίσιο αυτό, θέλω να επισηµάνω και να υποστηρίξω ορισµένες βασικές επιλογές του νοµοσχεδίου. Τέτοιες είναι οι νέες
φορολογικές κλίµακες υπέρ των χαµηλών εισοδηµάτων και συντάξεων, η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης, η κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών και αδικαιολόγητων εξαιρέσεων.
Εισάγεται ο λογιστικός προσδιορισµός των εισοδηµάτων, εφαρµόζεται αναλογικά η φορολόγηση µερισµάτων και η υπεραξία µετοχών, αντικαθίσταται το ΕΤΑΚ από το Φόρο Μεγάλης Ακίνητης
Περιουσίας, φορολογούνται γενναία τα ακίνητα που ανήκουν σε
εξωχώριες εταιρείες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολύς λόγος γίνεται για την
εφαρµογή των τεκµηρίων διαβίωσης στον προσδιορισµό του ελάχιστου εισοδήµατος. Κανείς δεν ισχυρίζεται, ότι τα τεκµήρια αποτελούν τον πλέον αντικειµενικό και επιστηµονικό τρόπο
υπολογισµού της φορολογητέας ύλης και του φόρου που πρέπει
να καταβάλει ένας πολίτης. Γνωρίζουµε ότι αυτοί που έχουν και
τις περισσότερες δυνατότητες φοροδιαφυγής είναι αυτοί που µε
τερτίπια και offshore εταιρείες κατορθώνουν να αποκρύψουν
έσοδα και να παραπλανήσουν τις φορολογικές αρχές. Πάντως,
σε αυτούς, δεν συγκαταλέγονται οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Γι’ αυτό είναι επιτακτική ανάγκη χωρίς εξαιρέσεις και παλινωδίες, όλες οι επαγγελµατικές και οικονοµικές οµάδες, αυτή τη
φορά να συµβάλουν στα έσοδα του κράτους, έστω και µε τη
χρήση των τεκµηρίων.
Κύριε Υφυπουργέ και κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να θέσω υπ’
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όψιν σας ορισµένα θέµατα που έχουν σχέση, όπως θα καταλάβετε, µε την αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων των µικρών νησιών
για τα οποία πρέπει να δείξουµε µεγαλύτερη ευαισθησία. Οι κάτοικοι των µικρών νησιών, γενικά στη νησιωτική µας χώρα, αλλά
και στην περιφέρειά µου, τον Πειραιά, του Αργοσαρωνικού, των
Κυθήρων και των Αντικυθήρων είναι αναγκασµένοι να ταξιδεύουν πολύ συχνά µε πλοία για τον Πειραιά, που είναι το διοικητικό
τους κέντρο. Υφίστανται, χωρίς αµφιβολία, επιβάρυνση µεγαλύτερη από τους πολίτες του Πειραιά ή του υπόλοιπου Λεκανοπεδίου, οι οποίοι µπορούν και µετακινούνται µε τις αστικές
συγκοινωνίες.
Είναι δίκαιο, λοιπόν, το κόστος αυτό και οι αντίστοιχες αποδείξεις να συµπεριληφθούν σ’ αυτό που λέµε χτίσιµο του αφορολόγητου.
Κύριε Υπουργέ, το νοµοσχέδιο προβλέπει πολύ σωστά αναπτυξιακά κίνητρα για τις επενδύσεις και την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηµατικότητας. Πιστεύω ότι θα βοηθούσε καθοριστικά
στην τόνωση του νησιωτικού χώρου και κυρίως των µικρών νησιών η αύξηση του αφορολόγητου για τους κατοίκους και η µεγαλύτερη χρονική περίοδος για το αφορολόγητο της νεανικής
επιχειρηµατικότητας.
Αν αυτό δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο σηµερινό νοµοσχέδιο θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, στην πρώτη ευκαιρία να ξαναδούµε µία τέτοια ειδική πολιτική για τα µικρά νησιά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση προχωράει µε
γρήγορους ρυθµούς στην εφαρµογή ενός φιλόδοξου προγράµµατος ριζοσπαστικών µεταρρυθµίσεων που έχει µεγάλη ανάγκη
η χώρα µας. Μέρος του προγράµµατος αυτού, είναι και η αλλαγή
στο φορολογικό σύστηµα που συζητούµε αυτές τις µέρες στη
Βουλή. Η υπερψήφισή του υποδηλώνει την αποφασιστικότητα
όλων µας, ότι αυτή τη φορά οι θυσίες του ελληνικού λαού δεν
θα πάνε χαµένες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Καρύδη. Ήσασταν και πολύ σύντοµος.
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, τριάντα τέσσερις µαθητές και
µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Πολυκάστρου
Κιλκίς.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κύριε Υπουργέ, κύριε
Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θυµάµαι από την
προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο, επί Νέας ∆ηµοκρατίας,
την τότε Αξιωµατική Αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, να κάνει σφοδρότατη κριτική στη συντηρητική κυβέρνηση για τις προκλητικές
φοροαπαλλαγές του µεγάλου κεφαλαίου, της εκκλησιαστικής περιουσίας και επιχειρηµατικότητας και, βεβαίως, να κάνει σφοδρή
κριτική για τις ανισότητες που δηµιουργούνται µεταξύ των µικροµεσαίων στρωµάτων και των ολίγων αλλά ισχυρών.
Ο λαός πίστεψε τελικά σε όσα έλεγε προεκλογικά η σηµερινή
Κυβέρνηση για δίκαιη φορολόγηση, για βιώσιµη ανάπτυξη, για
αξιοπρεπείς µισθούς, για αξιοπρεπείς συντάξεις, για νέες θέσεις
εργασίας. Και τι έκανε; Ψήφισε και σήµερα έχουµε κυβέρνηση
το ΠΑΣΟΚ.
Κυρίες και κύριοι, όµως, της Κυβέρνησης, δεν νοµιµοποιείσθε
για όλα όσα πράττετε στο πρώτο µόλις εξάµηνο της διακυβέρνησης της χώρας, αφού έχει αποδειχθεί περίτρανα, ότι εξαπατήσατε τελικά το λαό και υφαρπάξετε την ψήφο του, όταν του
λέγατε άλλα και βλέπουµε ότι κάνετε τελείως αντίθετα πράγµατα
από αυτά που είχατε υποσχεθεί. Και βεβαίως προτάσσετε το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της χώρας, λες και δεν γνωρίζετε την οικονοµική της κατάσταση.
Για τον ΣΥΡΙΖΑ -το ανέφερε βεβαίως και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας, που µίλησε το πρωί, ο κ. Αλέξης Τσίπρας
και ο εισηγητής µας και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος
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που τοποθετήθηκαν- η κρίση δεν είναι στενά δηµοσιονοµική,
αλλά είναι κρίση αναπτυξιακή, είναι κρίση παραγωγική, είναι
κρίση περιβαλλοντική. Και ήταν δεδοµένη, αφού και εσείς παλαιότερα µε τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και η Νέα ∆ηµοκρατία,
ακολουθούσατε πολιτικές που βούλιαξαν τα ταµεία του κράτους,
ξεπουλήσατε το δηµόσιο πλούτο, αποδοµήσατε τα κεκτηµένα δικαιώµατα των πολιτών και βεβαίως θα πρέπει να πούµε ότι είστε
συνυπεύθυνοι.
Τώρα, φέρνετε ένα νοµοθέτηµα που τιτλοφορείται ως «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής».
Ποια είναι η φορολογική δικαιοσύνη, όταν όσοι αισχροκερδούν
στις πλάτες των υπολοίπων δεν φορολογούνται; Αυτοί είναι που
έχουν τελικά την ασυλία. ∆ιότι ο ειδικός φορολογικός συντελεστής για τα υπερκέρδη των τραπεζών το 2010 δεν ανέρχεται στο
50% και δεν καθιερώνετε αυξηµένους συντελεστές σε µόνιµη
βάση, οι οποίοι θα συνδέονται µε τη διαφορά χορηγήσεων και
καταθέσεων.
Για τους απλούς, όµως, πολίτες η φορολογία είναι σκληρή και
ορίζετε το αφορολόγητο χωρίς καµµία τιµαριθµοποίηση στις
12.000 ευρώ, δηλαδή στα 857 ευρώ µηνιαίο µισθό. Συνδέετε τη
φορολογία µε τις αποδείξεις, εξαιρώντας όµως τις αποδείξεις
που καλύπτουν πάγιες ανάγκες των φορολογουµένων και καταστρατηγείτε έτσι το υποτιθέµενο αφορολόγητο.
Η έµµεση φορολογία που προέρχεται από τις αυξήσεις στο
ΦΠΑ, στα καύσιµα, στη ∆ΕΗ και αλλού έχει ακόµα πιο δυσµενή
αποτελέσµατα στους οικογενειακούς προϋπολογισµούς. Και τα
νοικοκυριά αυτή τη στιγµή, κύριοι Υπουργοί, αγκοµαχούν, όταν
σχεδόν σε κάθε σπίτι υπάρχει και ένας τουλάχιστον άνεργος.
Και ενώ περιορίσατε τις διάφορες φοροελαφρύνσεις για τα µικροµεσαία στρώµατα, όπως και για τους πολίτες που πήραν στεγαστικά δάνεια, δεν φορολογείτε, όπως θα έπρεπε, τα µεγάλα
εισοδήµατα από τόκους καταθέσεων και οµολόγων µε υπαγωγή
τους στη φορολογική κλίµακα θεσπίζοντας αφορολόγητα για µικροκαταθέτες, για παράδειγµα, 100.000 ευρώ ανά άτοµο.
Προσπαθώντας να δώσετε την εικόνα της πάταξης της φοροδιαφυγής -που συµφωνούµε ότι πρέπει να αντιµετωπιστεί- αν κάποιος έχει ένα µαγαζάκι και δεν κόψει τρεις αποδείξεις, αναστέλλεται η
άδεια λειτουργίας του για ένα µήνα.
Όµως, για τη µέθοδο των τριγωνικών συναλλαγών µέσω off
shore εταιρειών δεν ορίζετε κανένα πρόστιµο και ειδικά στην περίπτωση της συστηµατικής συναλλαγής µε off shore εταιρείες.
Και αν αυτές οι εταιρείες είναι υπότροπες, δεν γίνεται τίποτα.
Αυτό δεν είναι µία κατάφωρη αδικία για τους µικροµεσαίους
επαγγελµατίες και τις επιχειρήσεις που κάθε µέρα που περνά
βλέπουν ότι δυσκολεύει το µεροκάµατό τους; Αφήστε που συνεχώς κλείνουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και χάνονται πολλές
θέσεις εργασίας.
Θα µπορούσατε, επίσης, να βάλετε 2.000.000.000 ευρώ στα
ταµεία του κράτους αν αυξάνατε το φορολογικό συντελεστή για
τις πολύ µεγάλες επιχειρήσεις στο 45%. Τριακόσιες επιχειρήσεις
έφταναν για να εκταµιεύσετε, αν υπήρχε αυτή η βούληση, τα
χρήµατα που προανέφερα.
Επίσης, θα έπρεπε να αυξήσετε τη φορολογία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και να µην κάνετε πίσω από εκείνες τις αρχικές
σας δηλώσεις για τη φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας -της πολύ µεγάλης ακίνητης περιουσίας που κατέχει- και βεβαίως και των µοναστηριών, ενώ προεκλογικά µας µιλούσατε
µέχρι και για διαχωρισµό Εκκλησίας και Κράτους. ∆εν κάνατε τίποτα από όλα αυτά.
Είναι προκλητικές οι φοροαπαλλαγές όσων κατέχουν µεγάλες
ακίνητες περιουσίες ή έχουν υψηλά εισοδήµατα και µεγάλη κερδοφορία.
Από την άλλη, όµως, οι εργαζόµενοι καλούνται να δώσουν µε
αναδροµική ισχύ το 12% των επιδοµάτων και το 30% του δέκατου τρίτου και δέκατου τέταρτου µισθού. Τι θέλετε να πούµε; Θέλετε να πούµε και για άλλες κατηγορίες υπαλλήλων, όπως για
τους υπαλλήλους που εργάζονται στις δεκατρείς περιφέρειες
της χώρας; Κόβετε από αυτούς το 12% του επιδόµατός τους,
ενώ βάσει νόµου υπήρχε ένα επίδοµα το οποίο δεν το έπαιρνε
το 1/3 των υπαλλήλων. Αυτοί δικαιώθηκαν και τους έχει δοθεί το
50%. Και ξαφνικά, µέσα από µία νοµοτεχνική βελτίωση που κά-
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νατε προχθές, την Πέµπτη το βράδυ, αναστέλλετε την πληρωµή
του υπολοίπου 50%. Γιατί το κάνετε αυτό;
Γιατί θέλετε να µιλήσουµε; Θέλετε να µιλήσουµε για τους εργαζόµενους στο Υπουργείο Εξωτερικών που είναι όντως στο εξωτερικό; Γι’ αυτούς υπάρχει µία κατάφωρη αδικία. Υπάρχει µία
φορολόγηση η οποία αναφέρεται ως αντισυνταγµατική και θεωρούµε ότι είναι αντισυνταγµατική. Όλα αυτά δεν τα λαµβάνετε
υπ’ όψιν;
Και δεν είναι οι µόνοι. Από τη Βουλή, είτε µέσα είτε έξω, έχουν
περάσει πολίτες, εργαζόµενοι στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό
τοµέα. Έχουν περάσει οι ταξιτζήδες, οι λιανέµποροι, οι αργυροχρυσοχόοι. Έχουν περάσει οι αυτοαπασχολούµενοι και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί; ∆ιότι όλους τους πλήττει µε τον
έναν ή τον άλλον τρόπο το φορολογικό νοµοσχέδιο που έχετε
καταθέσει.
Εγώ θα αναφέρω εν τάχει δύο κατηγορίες.
Η µία είναι η κατηγορία των αναπήρων στους οποίους βάζετε
«πόθεν έσχες» και τεκµήρια για την πρώτη κατοικία, αλλά και τεκµήριο για το αυτοκίνητο των ατόµων µε βαριά αναπηρία από
67%-80% και δεν τους εξαιρείτε. Και έχετε στο απυρόβλητο µε
φορολογικές ασυλίες τους έχοντες και κατέχοντες.
Επίσης, θα περάσω στους παραγωγούς που πηγαίνουν το
πρωί στις λαϊκές αγορές. ∆εν αρνούνται να βάλουν ταµειακές
µηχανές, αλλά έχουν ένα σοβαρό θέµα, κύριε Υπουργέ, µε το
ΦΠΑ. Είναι αγρότες και ο αγρότης υπάγεται σε ένα συγκεκριµένο καθεστώς που παίρνει επιστροφή 11% του ΦΠΑ. Και αυτό
το 11% το θεσπίσατε εσείς, δεδοµένου ότι ήταν 7% και εσείς το
κάνατε 11%.
Και, βεβαίως, δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι µέχρι στιγµής κανένας αγρότης δεν έχει πληρωθεί αυτή την επιστροφή ΦΠΑ.
Τους εξαιρείτε από αυτό. Γιατί; ∆εν µπορούν να πουλήσουν την
παραγωγή τους; Πρέπει να γίνουν έµποροι και να αφήσουν τη
γη; Αυτή είναι η ανάπτυξη;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Θα πρέπει να ολοκληρώστε, κυρία συνάδελφε.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να σταθείτε σε όλα αυτά
που συνάδελφοι και από τη Συµπολίτευση έχουν αναφέρει.
Όµως, θα πρέπει να σταθείτε στην κοινωνία.
Πείτε µου τι ανάπτυξη είναι αυτή που θέλετε, όταν συρρικνώνονται τα εισοδήµατα, µεγαλώνει η φορολογία και βεβαίως γίνονται ακόµα πιο τεράστιες οι ανισότητες;
Βεβαίως, καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Στο σηµείο αυτό έχει ζητήσει το λόγο ο Υπουργός Οικονοµικών
κ. Παπακωνσταντίνου για ορισµένες διευκρινίσεις.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση, κατά τη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Οικονοµικών, απέδειξε ότι σέβεται τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης
και είναι έτοιµη να δεχθεί προτάσεις που βελτιώνουν τις προτεινόµενες διατάξεις και να τις κάνει αποδεκτές. Αυτή είναι η λογική µας, έτσι αντιλαµβανόµαστε τον κοινοβουλευτικό διάλογο.
Σε συνέχεια των αλλαγών και βελτιώσεων που έγιναν στην Επιτροπή Οικονοµικών, καταθέτω –και παρακαλώ να καταχωριστούν
στα Πρακτικά- νοµοτεχνικές βελτιώσεις και αναδιατυπώσεις διατάξεων που δεν επηρεάζουν την ουσία του νοµοσχεδίου, αλλά
απαλλάσσουν τις διατάξεις από ερµηνευτικά προβλήµατα και
αποδίδουν σαφέστερα το νόηµα ή διορθώνουν νοµοτεχνικές ατέλειες των διατάξεων.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις και αναδιατυπώσεις, οι οποίες
έχουν ως εξής:
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών):
Και πιο συγκεκριµένα, θέλω να αναφερθώ σε µερικές από αυτές
τις αλλαγές οι οποίες πιστεύω πως είναι σηµαντικές.
Στο ζήτηµα της φορολόγησης των κερδών από πωλήσεις µετοχών στο Χρηµατιστήριο µπαίνει ένας αυξηµένος συντελεστής
στις βραχυχρόνιες -µέχρι τρεις µήνες- συναλλαγές 20%, ενώ στις
συναλλαγές µέχρι δώδεκα µήνες ο συντελεστής ορίζεται στο
10%.
∆εν φορολογούµε όσους διακρατούν µετοχές για πάνω από
δώδεκα µήνες, γιατί η λογική του νοµοσχεδίου είναι ακριβώς η
φορολόγηση των βραχυπρόθεσµων συναλλαγών και απλώς διαφοροποιούµε τους τρεις και τους δώδεκα µήνες.
Ένα άλλο ζήτηµα είναι ότι, σε σχέση µε την αναφορά στο νοµοσχέδιο για τις συναλλαγές για πάνω από 1.500 ευρώ χωρίς µετρητά, καθιστούµε σαφές ότι οι τράπεζες δεν επιτρέπεται να
χρεώνουν αµοιβές για την κατάθεση αυτών των ποσών σε τραπεζικούς λογαριασµούς.
Όσον αφορά στη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, βελτιώνουµε τις υφιστάµενες διατάξεις και προβλέπουµε ότι, αν
κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστωθεί ότι µε σκοπό τη φοροδιαφυγή έχει επιλεγεί ο νοµικός µανδύας εταιρείας ή άλλης
νοµικής οντότητας –οτιδήποτε είναι αυτό, είτε «trust» ή οτιδήποτε άλλο θα µπορούσαν να φανταστούν όσοι πάντα επιδιώκουν
να φοροδιαφεύγουν- τότε η φορολογική αρχή όχι µόνο µπορεί,
αλλά έχει την υποχρέωση να αγνοεί το νοµικό µανδύα υπό το
προκάλυµµα του οποίου κρύβεται το φυσικό πρόσωπο και να
αναζητά τον πραγµατικό κύριο των ακινήτων και σ’ αυτόν να επιβάλει τη φορολογική υποχρέωση. Και αυτό, γιατί όλοι ξέρουµε
παραδείγµατα όπου ένα φυσικό πρόσωπο κρύβεται πίσω από µία
σειρά off-shore ή άλλων εταιρειών.
Ένα άλλο ζήτηµα που έχει να κάνει µε τη βελτίωση του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο λειτουργεί η φορολογική διοίκηση,
έχει να κάνει µε τις διαδικαστικές ρυθµίσεις για τα ένδικα µέσα
που ασκούνται κατά καταλογιστικών πράξεων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ισχύουσα διαδικασία δίνει τη δυνατότητα
έξι µηνών. Αυτό σηµαίνει ότι στην πράξη πολλοί περιµένουν
πέντε µήνες και είκοσι εννέα µέρες για να κάνουν έφεση και έτσι
καθυστερούν ακόµα περισσότερο τη διαδικασία.
Εµείς αλλάζουµε αυτή τη διαδικασία και τους έξι µήνες τους
κάνουµε ένα µήνα, προκειµένου να εκκαθαρίζονται σύντοµα οι
σχετικές υποθέσεις και οι καταχραστές του δηµοσίου ή του κοινοτικού χρήµατος να λογοδοτούν έγκαιρα στη ∆ικαιοσύνη.
Επίσης, βελτιώνουµε τη ρύθµιση για τα κίνητρα σε όσες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν ευρεσιτεχνίες, έτσι ώστε να προκύπτει
µε σαφήνεια ότι η ευρεσιτεχνία έχει αναπτυχθεί από την ίδια την
επιχείρηση και είναι κατοχυρωµένη στο όνοµά της και αποφεύγεται έτσι µια καταστρατήγηση της διάταξης, κάτι που αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια του διαλόγου στη Βουλή.
Εντάσσονται ορισµένες παράγραφοι που αφορούν φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κινηµατογραφικής παραγωγής στην Ελλάδα, για δαπάνες που πραγµατοποιούνται στο
πλαίσιο των παραγωγών αυτών εντός της Ελλάδας. Αυτό είναι
κάτι το οποίο είχαµε αναφερθεί επανειληµµένα και τώρα προστέθηκε και στο νοµοσχέδιο.
Λαϊκές αγορές. Βελτιώνουµε τη ρύθµιση για τους πωλητές παραγωγούς στις λαϊκές αγορές, ύστερα από τις παρατηρήσεις
Βουλευτών και της Συµπολίτευσης και της Αντιπολίτευσης,
χωρίς, όµως, οι τροποποιήσεις αυτές να µεταβάλλουν τις βασικές πολιτικές επιλογές του νοµοσχεδίου. Στις λαϊκές αγορές όλοι
όσοι πωλούν είτε είναι έµποροι αγροτικών προϊόντων είτε είναι
παραγωγοί αγροτικών προϊόντων θα έχουν ταµειακές µηχανές
και θα εκδίδουν αποδείξεις.
Η διαφοροποίηση την οποία κάνουµε, όµως, είναι να αναγνωρίσουµε στους παραγωγούς δικαίωµα επιστροφής ΦΠΑ, για την
παραγωγή που διαθέτουν στη λαϊκή αγορά, ίσο µε 5%. Για την
παραγωγή τους που δεν τη διαθέτουν στις λαϊκές αγορές, οι
αγρότες παραµένουν στο ισχύον καθεστώς και δικαιούνται για
την παραγωγή αυτή επιστροφή 11%. Με τον τρόπο αυτό, δίνουµε
τη δυνατότητα στον παραγωγό να µη συµπαρασύρεται συνολικά
η φορολογική του αντιµετώπιση, από το γεγονός ότι επιλέγει ένα
µέρος της παραγωγής του να το δώσει απ’ ευθείας στις λαϊκές
αγορές.
Τέλος, προβλέπουµε ότι για τη χρήση του 2010, δηλαδή για
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τις δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2011, η βεβαίωση και η εκκαθάριση του φόρου φυσικών προσώπων θα γίνεται ξεχωριστά
για το σύζυγο και τη σύζυγο σε ένα έντυπο. ∆εχόµαστε έτσι ένα
πάγιο αίτηµα των γυναικείων οργανώσεων, που έβλεπαν στο
ισχύον, µέχρι σήµερα, σύστηµα µια µεταχείριση αντίθετη προς
την ισότητα των δύο φύλων.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Παρακαλώ να καταγραφούν όσα κατέθεσε ο Υπουργός στα
Πρακτικά και να διανεµηθούν στους Βουλευτές.
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 των Ελλήνων, τριάντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και τρείς εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γυµνάσιο
Πολυκάστρου Κιλκίς.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Συµεών Κεδίκογλου, για οκτώ λεπτά.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕ∆ΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο εντάσσεται κι αυτό στις πρωτοβουλίες και τα βήµατα της Κυβέρνησης,
που χαράζουν αποφασιστικά τη νέα πορεία για να ξεφύγουµε
από την παρακµή. Το παλιό µοντέλο ανάπτυξης, οικονοµίας και
κράτους, όπως το γνωρίσαµε, έχει κλείσει τον κύκλο του.
Το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο και το πνεύµα του, το πνεύµα
κοινωνικής δικαιοσύνης που το διέπει, είναι αυτό που αποζητούν
σήµερα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι Έλληνες πολίτες.
Και είναι ένα νοµοσχέδιο που προήλθε από διάλογο και καλό
θα είναι να αποφασίσετε οι της Αντιπολίτευσης τι τελικά ισχύει
και µας κατηγορείτε. Είτε ότι δεν προέρχεται µέσα από διάλογο
είτε ότι κάναµε εξαντλητικό διάλογο και γι’ αυτό καθυστερήσαµε
ή ότι είναι ένα νοµοσχέδιο γράψε-σβήσε, ακριβώς επειδή, όπως
ανέφερε προηγουµένως ο Υπουργός, λάβαµε υπ’ όψιν τις σωστές παρατηρήσεις, ακόµα και από τα άλλα κόµµατα. Είναι, λοιπόν, ένα νοµοσχέδιο που προήλθε µέσα από διάλογο, γιατί αυτό
ήταν βασικό για την Κυβέρνηση, όπου σας θυµίζω συµµετείχαν
πάνω από τριάντα φορείς µε εκατό και πάνω εκπροσώπους.
∆υστυχώς, έρχεται µετά από µια διακυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, όπου ποτέ άλλοτε δεν µεταβιβάστηκαν τόσα πολλά
λεφτά από τους πολλούς στους λίγους, µε τα άδικα φορολογικά
νοµοθετήµατα που προηγήθηκαν. Σήµερα, η Κυβέρνησή µας
προσπαθεί να αποκαταστήσει τις ισορροπίες που ανετράπησαν
από την καταστροφική πολιτική αυτή και να καλυφθούν τα ελλείµµατα και να σωθεί η χώρα.
Έχετε, ήδη, ακούσει από τους άλλους οµιλητές, από τους
Υπουργούς και από τον εισηγητή µας τις λεπτοµέρειες και τους
στόχους τους οποίους θέτει αυτό το νοµοσχέδιο και µέσα από
ποιους µηχανισµούς και συγκεκριµένα µέτρα και ρυθµίσεις, αυτά
θα γίνουν πράξη. Πώς, δηλαδή, ωφελείτε ή τουλάχιστον µένει
στα ίδια το 90% των φορολογουµένων και επιβαρύνονται ουσιαστικά διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες από το σύνολο των οκτώ εκατοµµυρίων φορολογουµένων, ότι για πρώτη φορά στοχοποιούνται οι
διεθνείς φορολογικοί παράδεισοι των off shore και ουσιαστικά εισάγεται για πρώτη φορά ο όρος της χρήσης και όχι απλά της
ιδιοκτησίας πολυτελών µέσων και αντικειµένων.
Συνεπώς, θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο σηµεία για να συνεχίσω την οµιλία µου. Το ένα σηµείο, λοιπόν, είναι αυτό που έχει
να κάνει µε µια συντονισµένη προσπάθεια στην οποία αξιοποιείται για πρώτη φορά η τεχνολογία και η διαθέσιµη, στο δηµόσιο,
πληροφορία για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Σε ένα περιβάλλον, που αν έχετε παρατηρήσει και τις πρακτικές των άλλων
µεγάλων χωρών, οι οποίες είναι ιδιαίτερα δραστήριες στον τοµέα
της αντιµετώπισης της φοροδιαφυγής, βλέπουµε για παράδειγµα, τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής ότι υποχρέωσαν
τις ελβετικές αρχές να άρουν το τραπεζικό απόρρητο για χιλιάδες Αµερικανούς φορολογουµένους. Είδαµε τη Γερµανία, η
οποία πλήρωσε 2,5 εκατοµµύρια δολάρια για να αποκτήσει τα
ονόµατα χιλιάδων Γερµανών που φοροδιαφεύγουν σε τράπεζες
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της Ελβετίας. Ή ακόµη περισσότερο, χρησιµοποίησε την υπηρεσία πληροφοριών που έχει, για να πάρει από τράπεζα του Λιχτενστάιν ηλεκτρονική βάση δεδοµένων µε τα ονόµατα µεγάλων
Γερµανών φοροφυγάδων και τα οποία δηµοσιοποίησε.
Σε ένα τέτοιο πνεύµα, το Υπουργείο Οικονοµικών αποφασίζει
να χρησιµοποιήσει νέες πρακτικές και µεθόδους στη µάχη για
την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Ελεγκτές της εφορίας
µπορούν να συλλάβουν φοροφυγάδες, αλλά και επίορκους εφοριακούς. Προβλέπεται δηµοσίευση ονοµάτων και αφού ξεπεραστεί και ο σκόπελος των προσωπικών δεδοµένων, άνοιγµα
τραπεζικών λογαριασµών, αυστηροποίηση ποινών, επιτάχυνση
των διαδικασιών επιβολής προστίµων, αλλά και επιβολή προστίµων σε διεφθαρµένους δηµοσίους υπαλλήλους.
Το δεύτερο σηµείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ, είναι η αναπτυξιακή διάσταση, για την οποία πολλά, ήδη, ειπώθηκαν. Ήδη,
ο Υφυπουργός είπε ότι ένα νοµοσχέδιο από µόνο του όταν προάγει τη φορολογική σταθερότητα, είναι η βάση για την ανάπτυξη.
Και βεβαίως, το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο δεν υποκαθιστά τον
αναπτυξιακό νόµο που θα ακολουθήσει. Είναι, όµως, βασικό ότι
υπάρχει µια σειρά από κίνητρα για την οικονοµία, την παραγωγή
και τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας, όπως η µείωση του φορολογικού συντελεστή για τα κέρδη που δεν διανέµονται και που
παραµένουν στην επιχείρηση µε σκοπό να γίνουν επένδυση, διατηρώντας και αυξάνοντας τις θέσεις εργασίας. Αντιθέτως, τα
κέρδη που διανέµονται, φορολογούνται, πλέον, στην κλίµακα των
φυσικών προσώπων και έτσι αυξάνεται η φορολογική επιβάρυνση στους µεγαλοµετόχους, αλλά φορολογούνται µε χαµηλότερους συντελεστές οι µικροµεσαίοι µερισµατούχοι.
Επίσης, έχουµε µείωση του συντελεστή φορολόγησης κατά
τρείς µονάδες για τις επιχειρήσεις που, παρά τη µείωση του κύκλου εργασιών τους, διατηρούν αµείωτες τις θέσεις εργασίας
και όλοι καταλαβαίνουµε πόσο σηµαντικό είναι αυτό σε µια σηµερινή περίοδο µε την αυξηµένη ανεργία.
∆εύτερον, τα κίνητρα που συνδυάζουν την ανάπτυξη µε την
ενίσχυση της νεανικής επιχειρηµατικότητας, όπως είναι το τριετές αφορολόγητο όριο του ύψους 30.000 ευρώ για τα κέρδη από
την άσκηση νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας και τη δηµιουργία και λειτουργία νέων επιχειρήσεων από άτοµα έως 35
ετών, πολύ σηµαντικό για νέους ανθρώπους που ξεκινούν τώρα
τη δραστηριότητά τους.
Και βεβαίως, τα κίνητρα που συνδυάζουν την ανάπτυξη µε την
περιβαλλοντική συνείδηση, όπως είναι τα φορολογικά κίνητρα
για την ενεργειακή αναβάθµιση των κτηρίων και για τη µείωση
του οικολογικού αποτυπώµατος των επιχειρήσεων. Και στο σηµείο αυτό και σαν νέος Βουλευτής µε ανησυχίες οικολογικές και
για τις νέες γενιές που έρχονται, βρίσκω αυτή τη ρύθµιση σωστή
και στη σωστή κατεύθυνση. Γιατί το οικολογικό αποτύπωµα της
Ελλάδας αγγίζει τέτοια µεγέθη, που αν όλοι οι άνθρωποι στον
πλανήτη κατανάλωναν µε τον τρόπο που εµείς το κάνουµε, τότε
δεν θα έφταναν ούτε τρείς πλανήτες για να επιβιώσουµε.
Επιστρέφω στο νοµοσχέδιο. Προβλέπονται µέτρα που ενθαρρύνουν τη δηµιουργικότητα και την καινοτοµία, δίνοντας κίνητρα
για έρευνα, όπως η αύξηση των εκπτώσεων σε επιχειρήσεις που
πραγµατοποιούν δαπάνες σε τεχνολογική καινοτοµία, όπως και
προηγουµένως ακούσατε. Και βεβαίως, είναι τόσο µελετηµένο
στη λεπτοµέρειά του αυτό το νοµοσχέδιο, ώστε, όπως ακούσατε,
υπάρχουν ακόµα και κίνητρα για την κινηµατογραφική παραγωγή
όταν γίνεται στην Ελλάδα, ένα µέτρο που θα τονώσει την προβολή της χώρας µας και την προσπάθεια του Υπουργείου Πολιτισµού.
Αγαπητοί συνάδελφοι, για το ερώτηµα που τίθεται πάντα σε
τέτοιου είδους νοµοσχέδια αν είναι δίκαια και αποτελεσµατικά,
όσον αφορά το αν είναι δίκαιο ή τουλάχιστον δικαιότερο, νοµίζω
ότι είναι αποδεκτό πέραν πάσας αµφιβολίας. Εµείς λέµε ότι θα
είναι και αποτελεσµατικό.
Πάντα στόχος είναι να βρούµε πόσο και ποιοι θα πληρώσουν,
ποιοι είναι οι πλούσιοι, πώς θα τους βρούµε και πόσο θα πρέπει
να φορολογηθούν, βέβαια, ώστε να µη µεταναστεύσουν εξαιτίας
του φορολογικού βάρους. Αρκεί, βεβαίως, να πληρώνουν τους
φόρους. Με αυτό το νοµοσχέδιο, επιτέλους, επιβαρύνονται οι
έχοντες και κατέχοντες και πληρώνουν οι φοροφυγάδες.
Πιστεύω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι αυτό είναι ένα από τα νοµοσχέδια για το οποίο είµαστε υπερήφανοι όταν το ψηφίζουµε.
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Και είναι χαρακτηριστικό ότι και όταν είχε γίνει η συζήτηση στο
ΚΤΕ του ΠΑΣΟΚ όλοι οι συνάδελφοι ήταν στην κατεύθυνση της
αυστηρότητας και της καθολικότητας, ακριβώς για να µην ξεφύγει κανένας φοροφυγάς. Και αυτό δείχνει και την ωριµότητα,
πλέον, του πολιτικού µας συστήµατος.
Θεωρώ ότι έρχονται και άλλα νοµοσχέδια, για σας της Αντιπολίτευσης, για να κάνετε την κριτική σας. Αλλά αυτό είναι επιτέλους, ένα νοµοσχέδιο που αποκαθιστά την κοινωνική δικαιοσύνη και
κατανέµει δίκαια τα φορολογικά βάρη και γι’ αυτό φυσικά το
υπερψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστούµε, κύριε
Κεδίκογλου.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τον Οκτώβρη του 2009, κύριοι της Κυβέρνησης, κερδίσατε τις εκλογές, έχοντας υποσχεθεί
στους Έλληνες πράγµατα, εκ των πραγµάτων, µη πραγµατοποιήσιµα, εκ προοιµίου µη πραγµατοποιήσιµα. Και το ξέρατε.
Όταν αναλάβατε τη διακυβέρνηση για να δικαιολογήσετε την
αδυναµία σας να υλοποιήσετε τα υπεσχηµένα, διογκώσατε το έλλειµµα της χώρας µε λογιστικούς και πραγµατικούς τρόπους, ρίξατε το φταίξιµο για όλα τα στραβά της δηµοσιονοµικής µας
κατάστασης τα τελευταία τριάντα χρόνια στη Νέα ∆ηµοκρατία
και στον Κώστα Καραµανλή. Αναβάλατε την λήψη οποιουδήποτε
µέτρου -τα πήρατε πιο αργά και τα πήρατε πιο επώδυνα- δεν
προτείνατε κανένα αναπτυξιακό σχέδιο -το περιµένουµε ακόµακαι αρχίσατε από τη µια ατέρµονες διαβουλεύσεις στο εσωτερικό της χώρας και ένα περίεργο µείγµα από περιοδείες και διαρροές αξιωµατούχων στο εξωτερικό, µε κοινή συνισταµένη τον
καταγγελτικό λόγο για τη δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας.
Θελήσατε µε αυτό τον τρόπο να απαξιώσετε τη Νέα ∆ηµοκρατία και τις κυβερνήσεις της και τελικά απαξιώσατε τη δανειοληπτική ικανότητα της χώρας. Οι αγορές αντέδρασαν, τα
επιτόκια δανεισµού εκτινάχθηκαν, η κρίση ελλείµµατος και χρεών
που βίωνε η χώρα, όπως και οι περισσότερες άλλες χώρες από
τότε που ξέσπασε η κρίση, µετατράπηκε σε κρίση δανεισµού.
Τώρα το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο είναι επί θύραις και σήµερα µας λέτε από τη µια ότι τα χειρότερα έχουν περάσει και
από την άλλη θριαµβολογείτε, επειδή η χώρα έχει εξασφαλίσει
και άλλα πανάκριβα δανεικά και φέρνετε µε καθυστέρηση στη
Βουλή το παρόν φορολογικό νοµοσχέδιο. Γιατί έχετε αργήσει;
Γιατί αν το φορολογικό νοµοσχέδιο αποτελεί βασικό εργαλείο
υλοποίησης εσόδων για την κρατική µηχανή στο τρέχον οικονοµικό έτος, είναι προφανές ότι θα έπρεπε να είχε έρθει στο Κοινοβούλιο πριν από τη συζήτηση για τον προϋπολογισµό για το
2010, δηλαδή πριν από το ∆εκέµβριο του 2009. Όχι αργότερα, σίγουρα όχι µετά από πέντε µήνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν προσεγγίζαµε θεωρητικά τα
βασικά ζητούµενα κάθε φορολογικού νοµοσχεδίου, νοµίζω ότι
θα συµφωνούσαµε όλοι ότι αυτά πρέπει να είναι οι βασικές του
αρχές: Να είναι απλό, σταθερό, δίκαιο, λειτουργικό. Να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά το βασικό πρόβληµα της φοροδιαφυγής, να φέρει, δηλαδή, περισσότερα έσοδα στο κράτος. Να
αντιµετωπίσει την γραφειοκρατία και διαφθορά των φοροεισπρακτικών µηχανισµών, κίνητρα που τελικά από µόνα τους
ωθούν τους πολίτες στη φοροδιαφυγή. Να λειτουργεί και ως
αναπτυξιακό εργαλείο της οικονοµίας, έτσι ώστε να αφήνει διαθέσιµα κεφάλαια για επενδύσεις και ανάπτυξη και να αποφεύγει
την αφαίµαξη του εισοδήµατος των φοροδοτικών υποκειµένων,
πέρα από τα όρια αντοχής της φοροδοτικής τους ικανότητας στο
όνοµα περισσοτέρων εσόδων.
Και τελικά -και αυτό είναι σηµαντικότατο- να εξασφαλίζει µια
ελάχιστη κοινωνική συναίνεση και αποδοχή από τον φορολογούµενο, ιδίως από τον έντιµο φορολογούµενο. Γιατί η συναίνεση στην επιβολή φορολογίας, όσο και αν ακούγεται παράξενο,
θεωρώ ότι µπορεί να επιτευχθεί όταν ο πολίτης πληρώνει τους
φόρους του τελών εν γνώσει ότι πρώτον, πληρώνουν όλοι, υπάρχει δικαιοσύνη και δεύτερον, οι φόροι που καταβάλλει πιάνουν
τόπο, υπάρχει ανταποδοτικότητα και δεν τροφοδοτούν ένα βαρέλι δίχως πάτο, όπως είναι σήµερα το σπάταλο ελληνικό κράτος.
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Είναι, λοιπόν, ρωτώ το παλιό νοµοσχέδιο συνεπές προς τις παραπάνω βασικές κατευθυντήριες αρχές; Προφανώς όχι. Γι’ αυτό
και το καταψηφίζουµε παρά τις όποιες θετικές ρυθµίσεις, τις
οποίες βέβαια υπερψηφίζουµε. Για παράδειγµα, την κατάργηση
αυτοτελούς φορολόγησης και τις ρυθµίσεις για τις off shore εταιρίες. Με τη γενική φιλοσοφία του είµαστε αντίθετοι και γι’ αυτό
δεν το ψηφίζουµε επί της αρχής.
Επιγραµµατικά, δεν είναι απλό. Οι εκατόν εξήντα οκτώ σελίδες από µόνες τους καταδεικνύουν απίστευτη πολυπλοκότητα
και έπονται και οι σχετικές ερµηνευτικές εγκύκλιοι.
∆εν είναι σταθερό, καθώς είκοσι τρεις αλλαγές από µόνες
τους µαρτυρούν επικίνδυνη προχειρότητα στο σχεδιασµό και
απουσία κεντρικής σταθερής φιλοσοφίας, αν εξαιρέσει κανείς τα
γνωστά φοροεισπρακτικά µέτρα. Ιδιαίτερο παράδειγµα η απόσυρση παρακράτησης φόρου 8% στα τιµολόγια επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών, την οποία αποφασίσατε. Μετά αποφασίσατε να την αναβάλλετε και τελικά την αποσύρατε, ίσως γιατί,
κύριε Υπουργέ, η σωτηρία της ψυχής είναι όντως πολύ µεγάλο
πράγµα.
∆εν είναι δίκαιο, γιατί άλλο πράγµα η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και άλλο η διεύρυνση της φορολόγησης της φορολογικής βάσης. Γιατί στη βάση του θεωρεί, εκ των προτέρων,
όλους τους φορολογούµενους ανέντιµους, διότι οι υψηλότεροι
συντελεστές φορολόγησης οδηγούν σε χαµηλότερο διαθέσιµο
εισόδηµα για τη µεσαία τάξη, λιγότερη κατανάλωση, µικρότερη
οικονοµική δραστηριότητα. Αυτά σε συνδυασµό µε τους, ούτως
ή άλλως, κοινωνικά άδικους έµµεσους φόρους πλήττουν κυρίως
τους φτωχότερους και έτσι ακυρώνουν τον αναδιανεµητικό χαρακτήρα του νοµοσχεδίου.
Είναι επίσης άδικο γιατί τα τεκµήρια διαβίωσης, ιδίως τα αυτοκίνητα και τα σκάφη, διέπονται από ισοπεδωτικό πνεύµα στα
όρια του παραλογισµού. Για παράδειγµα, καινούργιο πολυτελέστατο ΙΧ αντιµετωπίζεται ως τεκµήριο εξίσου µε ένα άλλο παλιό
και µεταχειρισµένο, καθώς στην αξιολόγησή τους λαµβάνεται υπ’
όψιν µόνο ο κυβισµός.
Επιπλέον, είναι άδικο γιατί όταν πλήττεται η µεσαία ακίνητη
περιουσία, τότε επί της ουσίας τιµωρείται η ιδιοκτησία, όπως
αντίστοιχα τιµωρείται η οικονοµική επιτυχία, όταν οι φορολογούµενοι -και όχι οι φοροδιαφεύγοντες πολίτες µε υψηλό συντελεστή φορολογίας- στην ουσία καλούνται να µοιραστούν το
µισό περίπου εισόδηµά τους µε το σπάταλο κράτος. Και τούτο
δεν είναι τίποτα άλλο παρά το µεγαλύτερο κίνητρο φοροδιαφυγής, δηλαδή χειρότερη µορφή φορολογικής αδικίας.
∆εν αντιµετωπίζει εποµένως και αποτελεσµατικά τη φοροδιαφυγή γιατί οι υψηλοί συντελεστές ενθαρρύνουν τη φοροδιαφυγή,
όπως την ενθαρρύνουν η πολυπλοκότητα των διατάξεων, οι αδικίες, η γραφειοκρατία και η διαφθορά των φορολογικών υπηρεσιών για την πάταξη των οποίων ρυθµίζετε πολύ λίγα.
Και τελικά -και ίσως αυτό είναι η σηµαντικότερη δυσµενέστερη
παράµετρος- το νοµοσχέδιο αυτό είναι τροχοπέδη για την ανάπτυξη. Στο βωµό, λοιπόν, της φοροεισπρακτικής σας πολιτικής
εξοντώνετε την ούτως ή άλλως ασφυκτιούσα ελεύθερη οικονοµική δραστηριότητα, καταφέρνετε µεγάλο πλήγµα στην οικοδοµική δραστηριότητα, καταδικάζετε σε ουσιαστική στασιµότητα
την αγορά ακινήτων, περιορίζετε την κατανάλωση µε λιγότερο
διαθέσιµο εισόδηµα των φορολογουµένων για κατανάλωση, υπονοµεύετε την επενδυτική προοπτική που κατ’ επειγόντως χρειάζεται η χώρα.
Με τον τρόπο που αντιµετωπίζετε την φορολογία των επιχειρήσεων αποθαρρύνετε αντί να ενθαρρύνετε την έλευση επενδυτικών κεφαλαίων, όταν διάφορα γειτονικά µας κράτη έχουν
αποδοθεί σε έναν αγώνα προσέλκυσης επενδυτών στη χώρα
τους, µε συντελεστές φορολόγησης επιχειρήσεων που είναι
γύρω στο 10%. Εµείς πώς θα το κάνουµε αυτό;
Και όλα αυτά βέβαια θα επιστρέψουν περισσότερη ύφεση και
όχι ανάπτυξη και γνωρίζετε ή θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι περισσότερη ύφεση τελικά σηµαίνει λιγότερα φορολογικά έσοδα.
∆υο τελικές παρατηρήσεις, κυρία Πρόεδρε, θέλω να κάνω και
παρακαλώ για την ανοχή σας, για την επιβολή φόρου προστιθέµενης αξίας στους δικηγόρους. ∆εν ξέρω ποιος ήταν ο εµπνευστής αυτής της ρύθµισης, όµως, σίγουρα είναι άσχετος µε την
δικηγορική πραγµατικότητα. Και τούτο γιατί δεν ξέρει ότι αυτό
που ρυθµίζεται είναι παράνοµο. Οι δικηγόροι εκ του νόµου δεν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ασκούν εµπορική δραστηριότητα ώστε να υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής φόρου προστιθέµενης αξίας.
Κατά δεύτερο λόγο, επιπλέον, οι συνέπειες θα είναι ότι ο ΦΠΑ
θα απορροφηθεί από τον πελάτη και η κατάσταση, ιδίως για τους
νέους δικηγόρους, που υποαπασχολούνται, γιατί είναι υπεράριθµοι, θα γίνει ακόµα δυσκολότερη λόγω αύξησης του κόστους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και το τελευταίο, ο ΦΠΑ θα ενθαρρύνει και τη συναλλαγή πελάτη-δικηγόρου, το γνωστό έργο, «τόσα µε απόδειξη, τόσα
χωρίς», που θα παιχθεί και στο δικηγορικό σινάφι.
Θα σας κάνω µια πρόταση και θα τελειώσω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, έχει τελειώσει ο χρόνος σας. Μην µπαίνετε σε άλλο θέµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αυξήστε την παρακράτηση
του φόρου ή την αξία των γραµµατίων προείσπραξης. Έτσι και
έσοδα θα φέρετε στο κράτος και ίσως θα αποθαρρύνετε και τους
δικοµανείς συµπολίτες µας.
Για όλους αυτούς τους λόγους, όπως είναι προφανές, καταψηφίζω το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστούµε, κύριε
Παναγιωτόπουλε.
Το λόγο έχει η κ. Αριάδνη Αγάτσα Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΑΓΑΤΣΑ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα η Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου µε την
κατάθεση και συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου θέτει τις βάσεις, για πρώτη φορά στην πατρίδα µας, ενός φορολογικού συστήµατος µε κέντρο και βάση τον άνθρωπο.
Σήµερα συζητάµε στο Κοινοβούλιο ένα νοµοσχέδιο που ανατρέπει νοοτροπίες και κατεστηµένα πολλών δεκαετιών. Σήµερα
αναλαµβάνουµε όλοι σε αυτή την Αίθουσα να αποδείξουµε ότι
εργαζόµαστε για µια νέα Ελλάδα, ότι µετατρέπουµε σε πολιτική
τη λαϊκή βούληση που εξέφρασε µε την ψήφο του ο λαός τον
Οκτώβριο του 2009.
Θα πρέπει να επισηµάνω ότι το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο κατατέθηκε από την Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου µετά
από την ανάληψη της διακυβέρνησης από την προηγούµενη κυβέρνηση που άφησε συντρίµµια στον τόπο. Είναι ένα νοµοσχέδιο
που συντάχθηκε µετά από πραγµατική και ουσιαστική διαβούλευση µε τους πολίτες και όλους τους κοινωνικούς εταίρους.
‘Εγινε ένας πρωτοφανής διάλογος, σε δύσκολες συνθήκες για
την Ελλάδα από τον ∆εκέµβριο του 2009 και συµµετείχαν περίπου δεκαπέντε χιλιάδες πολίτες µε ενεργή συµµετοχή, σχόλια,
παρατηρήσεις, επισηµάνσεις και προτάσεις στο opengov. Επίσης, τριάντα µαζικοί φορείς µε περισσότερους από εκατό εκπροσώπους τους συµµετείχαν σε έντεκα οµάδες εργασίας για
να συνεισφέρουν στο παρόν νοµοσχέδιο.
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτές οι επιλογές ήταν αδιαπραγµάτευτη επιλογή της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού
µας. Μια πολιτική και όχι απλά µια προεκλογική δέσµευσή µας.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κατάθεση
αυτού του νοµοσχεδίου έρχεται να αντικαταστήσει την αποτυχηµένη φορολογική πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας, την πολιτική που ευνοούσε τους έχοντες και τους κατέχοντες, µία
φορολογική πολιτική που πρόσφερε χαριστικό δωράκι,
1.000.000.000 ευρώ κάθε χρόνο στους µεγαλοµετόχους. Με την
κατάργηση του φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας και την επιβολή του ΕΤΑΚ, χιλιάδες µικροϊδιοκτήτες κλήθηκαν να πληρώσουν τη φοροελάφρυνση των εχόντων και των κατεχόντων. Οι
µισθωτοί και οι συνταξιούχοι, επωµίζονταν αποκλειστικά τα φορολογικά βάρη και αυτό ήταν µία συνειδητή πολιτική επιλογή.
Τα χρόνια της διακυβέρνησης από τη Νέα ∆ηµοκρατία οι εισπρακτικοί µηχανισµοί διαλύθηκαν, µε αποτέλεσµα τη νοµιµοποίηση της φοροδιαφυγής. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, οι
ανείσπρακτες οφειλές από 11,5 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2003,
εκτινάχτηκαν το 2007 στα 31.000.000.000 ευρώ, τριπλασιάστηκαν, δηλαδή, µέσα σε τέσσερα χρόνια.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο που αποκαθιστά τη φορολογική δικαιοσύνη στηρίζεται
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σε πέντε βασικούς πυλώνες. Κινείται σε πέντε σηµαντικούς άξονες που πρέπει όλοι µας να παρατηρήσουµε, ώστε να ασκήσουµε
τον εποικοδοµητικό διάλογο.
Πρώτον, πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο που εισάγει για πρώτη
φορά στη χώρα µας τη φορολογική δικαιοσύνη είναι ένα δίκαιο
φορολογικό σύστηµα.
∆εύτερον, είναι ένα νοµοσχέδιο που εισάγει την αναπτυξιακή
προοπτική, αφού παρέχει ουσιαστικά κίνητρα για την ανάπτυξη
της χώρας και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας για να κτυπηθεί
η ανεργία, που έχει µετατραπεί σε µάστιγα του τόπου µας.
Τρίτον: Θέτει νέες στέρεες και δίκαιες βάσεις στην αναδιανοµή των εισοδηµάτων. Έχει δίκαιο, αναδιανεµητικό χαρακτήρα
µε ένα νέο πλαίσιο που συνεισφέρει ουσιαστικά και αποτελεσµατικά στα έσοδα του προϋπολογισµού.
Σήµερα, για πρώτη φορά στη Βουλή των Ελλήνων, καλούµαστε να στηρίξουµε ένα φορολογικό σύστηµα που επιβαρύνει τα
υψηλά εισοδήµατα, τους έχοντες και κατέχοντες και που ταυτόχρονα ελαφρύνει αυτούς που πάντα πλήρωναν το µάρµαρο, ελαφρύνει, δηλαδή, τα χαµηλά και τα µεσαία εισοδήµατα.
Τέταρτον: Ενθαρρύνει µε ουσιαστικά κίνητρα την αποκάλυψη
της πραγµατικής φορολογητέας ύλης, είναι δηλαδή, ένα αποτελεσµατικό, φορολογικό νοµοσχέδιο.
Και πέµπτον, είναι ένα αποδοτικό σύστηµα φορολόγησης,
απλό και κατανοητό από τον πολίτη χωρίς στρεβλώσεις και διαχειριστικό κόστος που πάντα επιβαρύνει τους πολίτες.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τέλος αυτοί οι
πέντε άξονες στηρίζονται σε δύο βασικές αρχές, που εξέλειπαν
σε όλα τα φορολογικά συστήµατα της χώρας: την αρχή της πλήρους και ουσιαστικής διαφάνειας και την ανάκτηση, αποκατάσταση και ταυτόχρονα οικοδόµηση της σχέσης εµπιστοσύνης
µεταξύ των πολιτών και του κράτους.
Με το νέο νοµοσχέδιο έχουµε σηµαντικές και ουσιαστικές αλλαγές του φορολογικού µας συστήµατος. Εφαρµόζεται µία ενιαία, προοδευτική, τιµαριθµοποιηµένη φορολογική κλίµακα για
όλα τα εισοδήµατα. Εφαρµόζεται η προοδευτική φορολόγηση
της µεγάλης ακίνητης περιουσίας. Καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση. Καταργούνται οι χαριστικές φοροαπαλλαγές. Καθιερώνεται ένα απλό και δίκαιο σύστηµα καθορισµού των ελάχιστων
δαπανών διαβίωσης. Γίνεται λογιστικός προσδιορισµός όλων των
εισοδηµάτων. Φορολογούνται οι εξωχώριες ή, όπως τις ξέρουµε
καλύτερα, off shore εταιρείες. Υλοποιείται ηλεκτρονική διασύνδεση του Υπουργείου Οικονοµικών µε όλα τα Υπουργεία και φορείς και εφαρµόζονται και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.
Συγκροτείται Περιουσιολόγιο όλων των φυσικών προσώπων κατόχων ΑΦΜ.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νέο δίκαιο
φορολογικό νοµοσχέδιο εισάγει αναπτυξιακά κίνητρα για την
ανάπτυξη της χώρας και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, κίνητρα για την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας άρθρο
69, κίνητρα για την ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας άρθρο 90,
φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας άρθρο 71, κίνητρα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας, άρθρο 73, κίνητρα για τη µείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος άρθρο 73, επίσης.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΠΑΣΟΚ και
ο Γεώργιος Παπανδρέου ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της χώρας
σε µία περίοδο µε τεράστια κρίση και παρέλαβαν συντρίµµια από
την προηγούµενη κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας. Βρισκόµαστε ως χώρα, σε µία περίοδο βαθιάς κρίσης και έχουµε καλέσει
όλα τα κόµµατα σε ένα διάλογο και µία συστράτευση µπροστά
στις δυσκολίες.
Αυτό το δίκαιο φορολογικό νοµοσχέδιο είναι µία πολιτική ευκαιρία όλων µας σ’ αυτή την Αίθουσα για τη στήριξη της χώρας
απέναντι στις διεθνείς επιθέσεις κερδοσκοπίας και την εµπέδωση
σχέσης εµπιστοσύνης του πολίτη µε την πολιτική.
Υπερψηφίζω το νοµοσχέδιο µε ευθύνη απέναντι στους Έλληνες πολίτες, µε ευθύνη για τη σταθερότητα, την ανάπτυξη, την
κοινωνική δικαιοσύνη και τη διαφάνεια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαίδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Ιωάννης Βούρος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οµολογώ ότι ανεβαίνοντας στο
Βήµα και έχοντας στη διάθεσή µου οκτώ µόνο λεπτά, αναρωτιέµαι, πώς πρέπει να κατανείµω το χρόνο µου. Να υπερασπιστώ
ένα νοµοσχέδιο το οποίο θεωρώ δίκαιο, ριζοσπαστικό, καινοτόµο, ρηξικέλευθο, που κατευθύνει τη χώρα σε ένα κράτος δικαίου και πρόνοιας ή να σχολιάσω και να απαντήσω σε κάποια
που ακούγονται εκ δεξιών και εξ ευωνύµων, κάποιες τοποθετήσεις που προκαλούν τουλάχιστον θυµηδία αλλά και αγανάκτηση;
∆εν µπορώ να αποφύγω τον πειρασµό να σχολιάσω τουλάχιστον
αυτά που τελευταία ακούστηκαν από τη µεριά της Νέας ∆ηµοκρατίας, από κάποιους συναδέλφους, όπου µας εγκαλούν για τα
απόνερα της οικονοµικής µας πολιτικής.
Ειλικρινά σκέφτοµαι ότι είναι τουλάχιστον αστείο, άνθρωποι
που διοργάνωσαν ένα καταπληκτικό πάρτι και πέρασαν προφανώς καλά, να µας εγκαλούν γιατί δεν κάνουµε καλά τη δουλειά
µας, δεν καθαρίζουµε σωστά τις σερπαντίνες και τα κοµφετί. Να
τελειώσουµε µία και καλή µε αυτό το παιχνιδάκι που παίζεται τελευταία! Υπηρέτες της χώρας µας είµαστε, υπηρέτες του λαού
είµαστε, «Φιλιππινέζες» της δικής σας πολιτικής δεν πρόκειται γίνουµε.
Επί της ουσίας τώρα: Η Ελλάδα µετά από έξι µήνες ατέρµονης
προσπάθειας και µετά από µήνες πολέµου µε συκοφαντίες και
λασπολογίες, µε παγίδες και µε στηµένα παιχνίδια, οικονοµικά
και ειδησεογραφικά, -και αναφέροµαι στον ξένο Τύπο- επανέρχεται σε ένα δρόµο θετικής πορείας, σε ένα δρόµο ενεργητικής
πολιτικής. Έχουν γίνει υπεράνθρωπες προσπάθειες, είναι κατανοητό απ’ όλους, είναι φανερό και µέσα στη χώρα και έξω και
µέσα στη Βουλή, ότι η χώρα βγαίνει από την ακινησία πολλών
ετών.
Απορώ ειλικρινά πώς συνεχίζετε και µιλάτε και κάνετε κριτική
ακόµη και σήµερα, όταν µε τα έργα και τις ηµέρες σας ζήσαµε
ένα φρικτό διάστηµα έξι χρόνων. Το κακό είναι ότι οι περισσότεροι ακόµη και σήµερα παραµένετε αµετανόητοι, επιµένετε και
συνεχίζετε να παίζετε το ίδιο βιολί, αντί να σιωπάτε και να εκλιπαρείτε τη συγγνώµη της κοινωνίας.
Το έχω πει και παλαιότερα απ’ αυτό το Βήµα ότι αυτό που εγώ
προτείνω –και όχι µόνο εγώ, η κοινωνία το λέει έξω- είναι να µείνετε λίγο σε κάποια γωνία χωρίς να µιλάτε, χωρίς να τοποθετείστε και ίσως κάποιοι ξεχάσουν και έτσι να σας επαναφέρουν στο
προσκήνιο. Οφείλετε βέβαια, να γνωρίζετε ότι η κρίση αυτή έχει
ονοµατεπώνυµο και ο πάτος έχει τις δικές σας υπογραφές.
Προχωράµε λοιπόν, σήµερα µε ριζοσπαστικές, καινοτόµες και
ιστορικές αλλαγές που έχουν ανάγκη και οι πολίτες και ο τόπος.
Επιγραµµατικά: Η ελληνική Κυβέρνηση συνεχίζει την υλοποίηση
του Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας. Ο προϋπολογισµός εκτελείται κανονικά
και εντός του στόχου που έχει τεθεί µέχρις στιγµής και έχουν
δροµολογηθεί όλες οι ριζικές αλλαγές.
Με το φορολογικό νοµοσχέδιο σήµερα και µε το ασφαλιστικό
αύριο και τη µεγάλη µεταρρύθµιση του προγράµµατος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» η χώρα παίρνει τις επόµενες ηµέρες τις δυσκολότερες,
ριζοσπαστικότερες και αποφάσεις των τελευταίων δεκαετιών. Αποκαθιστούµε τη φορολογική δικαιοσύνη, αντιµετωπίζουµε τη φοροδιαφυγή, απαντάµε στη δικαιολογηµένη απαίτηση του ελληνικού
λαού, ότι η φορολογική τοµή πρέπει να υποστηρίξει µε τρόπο
χειροπιαστό, κατ’ αρχάς, την αρχή της δικαιοσύνης.
Το φορολογικό νοµοσχέδιο επιχειρεί να βάλει τάξη σε ένα
άναρχο φορολογικό σύστηµα στη χώρα, το οποίο είναι πασιφανές ότι είναι εξαιρετικά άδικο. Και είναι εξαιρετικά άδικο γιατί
έδινε έως σήµερα προνόµια σε διάφορες είτε µεγαλύτερες είτε
µικρότερες κοινωνικές οµάδες ή σε ίδιες περιπτώσεις λειτουργούσε διαφορετικά, ενισχύοντας τη διαφθορά, την αδιαφάνεια,
και µειώνοντας τη φορολογική βάση.
Σε θέµατα δικαιοσύνης, λοιπόν. Στην πράξη είναι η ικανότητα
εφαρµογής του νόµου, δηλαδή των µηχανισµών της χώρας που
θα µπορούν να εντοπίσουν αυτούς που, πράγµατι, φοροδιαφεύγουν, να τους εντάξουν όλους στο φορολογικό σύστηµα, να αποκαταστήσουν, εποµένως, τη δικαιοσύνη και να χτυπήσουν καίρια
τη διαφθορά και κυρίως να χτυπήσουν την επαφή ελεγκτή και
ελεγχόµενου.
Με το φορολογικό νοµοσχέδιο µπαίνει ένα τέλος στο καθεστώς αυθαιρεσίας που ευνοούσε τη διακριτή φορολογική µεταρρύθµιση και µεταχείριση ατόµων και εισοδηµάτων. Εισάγονται
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αρχές, όπως: Ισότιµη µεταχείριση των φορολογουµένων, ισότιµη
µεταχείριση των εισοδηµάτων. Φορολογικές εκπτώσεις που στη
συντριπτική τους πλειοψηφία γίνονται στο φόρο, ώστε να είναι
σύµφωνες µε την αρχή της συνεισφοράς µε βάση τη φοροδοτική ικανότητα. ‘Ελεγχος της φορολογητέας ύλης. Παραβάσεις,
όπως η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή αντιµετωπίζονται αυστηρά µέσα σε ένα πλέγµα µέτρων, συστηµάτων ελέγχου και ποινών µε ελαχιστοποίηση της εξάρτησης από τις υποκειµενικές
κρίσεις των φορολογικών αρχών και µε επιτάχυνση των διαδικασιών.
Όπου είναι δυνατόν αξιοποιείται η τεχνολογία για την υποβοήθηση του έργου των ελεγκτικών και φορολογικών αρχών,
αλλά και για τη µείωση του διοικητικού βάρους και κόστους για
τους φορολογουµένους. Κάτι που µπορεί να σας ενοχλεί βέβαια
και το καταλαβαίνω, γιατί όσα λέγαµε προεκλογικά γίνονται
πράξη, αλλά είµαστε αποφασισµένοι να κάνουµε τοµές, είµαστε
αποφασισµένοι να εφαρµόσουµε το σχέδιο διάσωσης της
χώρας.
Επιτρέψτε µου τώρα, κύριε Υπουργέ, τρεις παρατηρήσεις που
νοµίζω θα βοηθήσουν ακόµη περισσότερο προς την κατεύθυνση
του κράτους-δικαίου και πρόνοιας, που θέλουµε να χτίσουµε.
Έχουν να κάνουν, κυρίως, µε την έκπτωση των δαπανών που καταβάλει ο διαζευγµένος σύζυγος για τα τέκνα, που δεν κατοικούν
µαζί του.
Έχω στη διάθεσή µου ένα πόρισµα από τον Συνήγορο του Πολίτη. Ξέρουµε πάρα πολύ καλά τόσο εµείς όσο και ο Πρωθυπουργός πόσο µεγάλη σηµασία δίνει σε αυτόν τον συγκεκριµένο
φορέα, τον Συνήγορο του Πολίτη. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
Είναι µια παρατήρηση για να αποφύγουµε τη βασική ανισότητα
στο οικογενειακό δίκαιο, σχετικά µε τους διαζευγµένους γονείς
που σύµφωνα µε απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου κρίνει
απαράδεκτες τις διακρίσεις µεταξύ γονέων ως προς τη συνταξιοδότηση της µητέρας, καθώς και κατ’ επέκταση στις διακρίσεις
στα φορολογικά, επιδοµατικά και άλλα δικαιώµατα των γονέων.
Το καταθέτω αυτό και νοµίζω πως θα µας βοηθήσει ακόµη περισσότερο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βούρος καταθέτει
για τα Πρακτικά της Βουλής το προαναφερθέν έγγραφο το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μία δεύτερη παρατήρηση επίσης, κύριε Υπουργέ, σε σχέση
µε τον πολιτισµό, που ξέρουµε ότι δεν διανύει και τις καλύτερές
του ηµέρες. Ήδη, διατηρήσαµε τη φοροαπαλλαγή για τις ιδιωτικές χορηγίες. Αναφέρω ένα παράδειγµα ότι το 100% της Πινακοθήκης, εκτός από τον προϋπολογισµό που προϋποθέτει
κάποια κονδύλια για τη συντήρηση και τη λειτουργία, οι υπόλοιπες λειτουργίες του και οι οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις συντηρούνται από ιδιωτικές χορηγίες. Θα ήθελα να στραφούµε, λίγο
προς το έµψυχο δυναµικό του πολιτισµού, αυτού που καταγράφεται ως προς το ΦΠΑ, κύριε Υπουργέ. Θέλουµε να διατηρήσουµε το ισχύον καθεστώς ως προς το µπλοκάκι. Καµµία σχέση
µε το ΦΠΑ που προτείνεται τώρα. Να διατηρήσουµε τον φόρο
που κατατίθεται µε το 20% από το περιβόητο µπλοκάκι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
Αφορά συγγραφείς, καλλιτέχνες και ερµηνευτές έργων τέχνης
και προς άλλους υποκείµενους στο φόρο. Το καταθέτω και αυτό
για τον κύριο Υπουργό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βούρος καταθέτει
για τα Πρακτικά της Βουλής το προαναφερθέν έγγραφο το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Βούρο, παρακαλώ ολοκληρώστε. ∆εν υπάρχει ούτε ένα λεπτό. Ολοκληρώστε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ: Και στο άρθρο 10, παράγραφος 4 «το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας
εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2010 των τραπεζών, ανεξάρτητα
µε την νοµική µορφή που λειτουργούν στην Ελλάδα, δεν επιστρέφεται κατά το µέρος που οφείλεται σε φόρο που έχει παρακρατηθεί επί τόκων οµολόγων πάσης φύσεως».
Κύριε Υπουργέ, ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς φόρος του
10%, δεν συνιστά παρά µόνο προκαταβλητέο, όπως υπολογίζε-
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ται για λόγους διευκόλυνσης όχι στα καθαρά, αλλά στα ακαθάριστα έσοδα συγκεκριµένων κατηγοριών εισοδηµάτων. Ο φόρος
αυτός δεν αναλογεί σε καµµία περίπτωση στο κέρδος που προκύπτει από το οµόλογο, δεδοµένου ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί το
κόστος χρηµατοδότησης για την αγορά του οµολόγου.
Το καταθέτω και αυτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βούρος καταθέτει
για τα Πρακτικά της Βουλής το προαναφερθέν έγγραφο το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχει τελειώσει ο χρόνος σας, κύριε συνάδελφε. Σεβαστείτε τους επόµενους οµιλητές.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ: Η επόµενη περίοδος είναι µία δύσκολη
περίοδος για όλους µας. Απαιτεί ακόµη µεγαλύτερη επαφή µε
τον κόσµο. Οι αλλαγές πρέπει να δώσουν την αίσθηση της ελπίδας ότι η χώρα αύριο θα είναι διαφορετική. Και θα είναι.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεχίζουµε µε τον
Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Μιχαήλ Γιαννάκη.
Κύριε Γιαννάκη, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι ξεκινώντας οφείλω
µία απάντηση στον συνάδελφο του ΠΑΣΟΚ, που µόλις τελείωσε,
γιατί αφ’ ενός µίλησε για «πάρτι» και αφ’ ετέρου κατέληξε στο
πιο αντιδηµοκρατικό συµπέρασµα και διαπίστωσε ότι δεν πρέπει
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και δεν δικαιούται να οµιλεί σε αυτή
την Αίθουσα.
Αγαπητέ συνάδελφε, παρότι σας εκτιµώ βαθύτατα, νοµίζω ότι
οι διαπιστώσεις σας είναι πέρα από κάθε δηµοκρατική δεοντολογία. Η Νέα ∆ηµοκρατία κρίθηκε στις προηγούµενες εκλογές
και έχουµε την εντολή από τον ελληνικό λαό και να αντιπολιτευθούµε τη σηµερινή Κυβέρνηση και να ασκήσουµε αυστηρή κριτική, όπου χρειάζεται, και αυτό θα κάνουµε.
Άλλωστε αν µιλάτε για «πάρτι» ρωτήστε τους συναδέλφους
σας που συµµετέχουν στην Επιτροπή για τη «SIEMENS», για παράδειγµα, πώς πραγµατικά γινόντουσαν τα «πάρτι» και ποιο διάστηµα ή ελάτε στην εποχή του Χρηµατιστηρίου, όπου
πραγµατικά τα «πάρτι» είχαν πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις για
τους επιτήδειους, για τους ολίγους, γι’ αυτούς που η παράταξή
σας δεκαετίες τώρα χρησιµοποιούσε τις κατάλληλες στιγµές για
τις κατάλληλες δουλειές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, το ότι τα τελευταία δέκα χρόνια έχουµε συζητήσει πάνω από πενήντα νοµοσχέδια που λίγο ή πολύ αφορούν άµεσα το φορολογικό µας
σύστηµα, αυτό δείχνει ότι σαν πολιτεία έχουµε ένα τεράστιο
κενό. ∆εν µπορούµε να δώσουµε σταθερό, απλουστευµένο φορολογικό σύστηµα και στην οικονοµία, στην αγορά και στους πολίτες. Φανταστείτε έναν υπάλληλο εφορίας, όταν κάθε χρόνο έχει
να µελετήσει τρία ή τέσσερα ή πέντε -κατ’ αναλογία- καινούργια
φορολογικά νοµοσχέδια. Πώς µπορεί να ανταποκριθεί; Πώς µπορεί να ενσωµατώσει στη λειτουργία του αυτές καθ’ αυτές τις αλλαγές;
Πριν λίγες ώρες ανέφεραν στα δελτία ειδήσεων µία τραγική
διαπίστωση, την οποία οφείλω να καταθέσω: Τρεις µόνο εφορίες,
από τις δεκάδες που υπάρχουν στον Νοµό Αττικής, έπιασαν τους
στόχους τους για τα έσοδα και πάνω από είκοσι δεν έχουν δώσει
ακόµη στοιχεία στο Υπουργείο Οικονοµικών. Αυτό δείχνει την τεράστια αδυναµία που υπάρχει την πιο κρίσιµη στιγµή που περνάει
η οικονοµία της χώρας µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήµασταν εξ’ αρχής εναντίον
αυτής της λογικής και αυτού του νοµοσχεδίου, γιατί πιστεύουµε
ότι ένα φορολογικό νοµοσχέδιο πρέπει να εξυπηρετεί άµεσα δύο
στόχους: Πρώτον, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής και δεύτερον την ανάπτυξη.
Σε ό,τι έχει να κάνει µε την κοινωνική δικαιοσύνη, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο πατάσσει τη φοροδιαφυγή; Ανακουφίζει τα
µικρά και τα µεσαία εισοδήµατα; Πληρώνουν, πράγµατι, περισσότερους φόρους οι έχοντες και κατέχοντες, οι πλούσιοι;
Ήδη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την έµµεση φορολογία, την αυξηµένη, την κατάργηση του αφορολόγητου, την φορολογία στα καύσιµα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην
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ηλεκτρική ενέργεια, ήδη την πιο άδικη φορολογία την έµµεση,
αυτή τη στιγµή την πληρώνει ο χαµηλοσυνταξιούχος, ο µισθωτός, αυτός που πραγµατικά χρειάζεται ανάσες, χρειάζεται την
πολιτεία δίπλα του, για να µπορεί να ανταποκριθεί αυτή τη δύσκολη στιγµή.
Επίσης, στον τοµέα της ανάπτυξης. Είναι βέβαιο ότι ένα φορολογικό νοµοσχέδιο είναι ισχυρό εργαλείο σε µία κυβέρνηση,
για να µπορεί να αναπτύξει την οικονοµία, ιδιαίτερα σήµερα που
βρισκόµαστε σε βαθιά ύφεση. Εµείς δεν βλέπουµε µέσα από το
νοµοσχέδιο καµµία αναπτυξιακή διάσταση, παρά µόνο αλληλοσυγκρουόµενες πολιτικές, µε αποτέλεσµα να έχουµε µία τεράστια φυγή κεφαλαίων και επιχειρήσεων.
Επίσης, επτά µήνες µετά, δεν έχουµε αναπτυξιακό νόµο. Πώς
µπορούµε να αναπτύξουµε την οικονοµία µας, πώς µπορούµε να
δώσουµε µηνύµατα στις διεθνείς αγορές, που µας περνάνε καθηµερινά από το µικροσκόπιο χωρίς αυτά τα εργαλεία, όπως ο
αναπτυξιακός νόµος;
∆εύτερον, στον τοµέα της ενέργειας. Ένας τοµέας από τους
λίγους αυτή τη στιγµή παρ’ όλη την κρίση που προσφέρεται για
επενδύσεις. Χιλιάδες επενδυτές περιµένουν να επενδύσουν.
Υπάρχει µία απαράδεκτη καθυστέρηση. Να σας αναφέρω το
νόµο για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όπου είµαστε στον
έβδοµο µήνα και κάθε εβδοµάδα περιµένουµε να κατατεθεί στη
Βουλή και δυστυχώς, σε αυτόν τον τοµέα που περιµένει η αγορά
να επενδύσει, να υπάρξει ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας,
έχουµε µία Κυβέρνηση η οποία δεν παίρνει καµµία απολύτως
πρωτοβουλία.
∆υστυχώς, η διάταξη του νοµοσχεδίου που προβλέπει φοροαπαλλαγή µόλις 10% και µάλιστα µε πλαφόν τα 600 ευρώ για δαπάνες εξοικονόµησης ενέργειας, είναι ανεπαρκής και δεν
προάγει αυτό που πραγµατικά στοχεύει, την εξοικονόµηση ενέργειας. Επιπλέον, η προϋπόθεση ενεργειακής επιθεώρησης, προκειµένου να ισχύσουν οι επιστροφές φόρου, θα ακυρώσει στην
πράξη την όποια αποτελεσµατικότητα του µέτρου.
Με τη συγκεκριµένη διάταξη αποθαρρύνονται εκατοµµύρια
ιδιοκτήτες από το να επιλέξουν παρεµβάσεις εξοικονόµησης
ενέργειας στα σπίτια τους σταδιακά και ανάλογα µε τις οικονοµικές τους δυνατότητες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελευταία το ΠΑΣΟΚ µας µιλάει
για το όραµα της πράσινης ανάπτυξης, ένα όραµα που δυστυχώς βλέπουµε να εξελίσσεται σε εφιάλτη, γιατί η πράσινη ανάπτυξη µεταλλάσσεται καθηµερινά σε µία «πράσινη» φοροεπιδροµή, σε
βαθιά ύφεση, σε ανεργία, σε φτώχεια.
Το µεγάλο πρόβληµα που έχει σήµερα η Κυβέρνηση είναι να
πείσει τους ίδιους τους Βουλευτές, τα ίδια τα στελέχη του κόµµατος για τη συγκεκριµένη πολιτική που ακολουθεί. Κατά την
άποψή µας είναι µία πολιτική άκρως νεοφιλελεύθερη. Άλλωστε
δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός αλληθωρίζει προς
τέτοια µοντέλα. Να θυµηθούµε ότι ο κ. Μάνος και ο κ. Ανδριανόπουλος ήταν στα ψηφοδέλτια επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.
Επίσης, οι αντιφάσεις είναι τεράστιες. Μία µόνο αξίζει να
πούµε για να δείξουµε το µέγεθος της αλληλοσυγκρουόµενης
πολιτικής που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ. Είναι το παράδειγµα των
28.000.000.000 της ενίσχυσης της ρευστότητας της αγοράς
µέσω των τραπεζών.
Θυµηθείτε τι έλεγε τότε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη του και τι εφαρµόζουν σήµερα. Ούτε λίγο ούτε πολύ είχαν
περάσει ένα µήνυµα στην κοινωνία ότι η Κυβέρνηση της Νέας
∆ηµοκρατίας χαρίζει τα 28.000.000.000 στις τράπεζες. Ακόµη και
κάποια µέσα ενηµέρωσης προσπαθούσαν να πείσουν τον πολίτη,
την ελληνική κοινωνία ότι η πολιτεία χαρίζει 28.000.000.000 στις
τράπεζες.
Και ερχόµαστε στο σήµερα. Τόσο ο κύριος Πρωθυπουργός,
όσο και η κ. Κατσέλη προσπαθούν να πείσουν, να πιέσουν τις
τράπεζες να συνεχίσουν και να εκταµιεύσουν τα υπόλοιπα δισεκατοµµύρια, γιατί µόνο 11.000.000.000 εκταµίευσαν. ∆εν ξέρω
κανέναν που να του χαρίζουν 28.000.000.000 και να µην πηγαίνει
να τα πάρει. Σήµερα το ΠΑΣΟΚ πιέζει τις τράπεζες και τους τραπεζίτες –δηλαδή κάνει αυτό που κατήγγειλε ως Αντιπολίτευση- να
εκταµιεύσουν τα υπόλοιπα χρήµατα.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω το εξής:
Πιστεύω ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο κάθε άλλο παρά απλοποιούµε και διευκολύνουµε την ανάπτυξη και την αγορά, το φορο-
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λογούµενο Έλληνα πολίτη. ∆υστυχώς θα είναι άλλο ένα νοµοσχέδιο που αντί να προσθέσει στην οικονοµία, θα βαθύνει περισσότερο την ύφεση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Οικονοµικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Πολιτισµού και Τουρισµού κατέθεσαν σχέδιο νόµου:
«Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης,
Μητροπολιτικές Αναπλάσεις και άλλες διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Αθανάσιος Χαντάβας για οκτώ λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΝΤΑΒΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την πρώτη στιγµή που η
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ανέλαβε τα καθήκοντά της, διεξάγει µια
καθηµερινή µάχη και µία τιτάνια προσπάθεια για να αντιµετωπίσει τα κακώς κείµενα της ελληνικής οικονοµίας και για να θέσει
τις βάσεις για την επόµενη µέρα στην οικονοµία της πατρίδας
µας.
Ο χρόνος είναι αµείλικτος και µέσα σ’ ένα καθεστώς έντονων
πιέσεων των αγορών και των κερδοσκόπων, αλλά και συνεχών
διαβουλεύσεων η Κυβέρνηση προχωρά στη λήψη µία σειράς ριζοσπαστικών και τολµηρών µέτρων για το νοικοκύρεµα της
χώρας µας.
Μετά τη λήψη των σκληρών µεν, αναγκαίων δε δηµοσιονοµικών µέτρων, η Κυβέρνηση έρχεται να υλοποιήσει όσα υποσχέθηκε και να αποκαταστήσει το αίσθηµα δικαίου που τόσο έχει
ανάγκη η κοινωνία και η οικονοµία της πατρίδας µας.
Αυτό επιτυγχάνεται από την κατάθεση και εφαρµογή ενός δίκαιου φορολογικού νοµοσχεδίου, ενός νοµοσχεδίου που κατανέµει όπως θα έπρεπε τα φορολογικά βάρη στους πολίτες,
προστατεύοντας εκείνες τις οµάδες του πληθυσµού που το
έχουν ανάγκη και στρέφοντας τα βάρη προς τους έχοντες και
κατέχοντες και κυρίως σ’ εκείνους που επί χρόνια φοροδιέφευγαν.
Με άξονα τη διαφάνεια, την κοινωνική και οικονοµική δικαιοσύνη, την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα του φορολογικού συστήµατος, πραγµατοποιήθηκε ευρύτατος
κοινωνικός διάλογος για την αναµόρφωση του φορολογικού νοµοσχεδίου. Είναι η πρώτη φορά που Κυβέρνηση στην Ελλάδα καταθέτει πρόταση για την αναδόµηση και τη ριζική αλλαγή του
φορολογικού συστήµατος µέσα σε λίγους µήνες.
Το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο στοχεύει στην αποκατάσταση
της φορολογικής δικαιοσύνης και στην αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής. Ένας στόχος που αποτέλεσε για την Κυβέρνηση µία
προεκλογική δέσµευση, µία δέσµευση συνολική και ενδεικτική
για το πώς αντιµετωπίζει τα προβλήµατα που υπάρχουν, δηλαδή
µε δικαιοσύνη και διαφάνεια. Είναι µία δέσµευση που παίρνει
πλέον σάρκα και οστά.
Πάνω απ’ όλα η Κυβέρνηση δείχνει ότι τολµά. Τολµά να υλοποιήσει ένα νοµοσχέδιο που επιτέλους βάζει να πληρώνουν και
οι έχοντες και κατέχοντες. Τολµά να βάλει στο στόχαστρο τα µεγάλα εισοδήµατα, τις µεγάλες περιουσίες, τα προνόµια των ολίγων. Τολµά να καταργήσει την αυτοτελή φορολόγηση σε όλους.
Τολµά και υποχρεώνει να πληρώσουν και οι δήθεν άποροι που
κατέχουν και συντηρούν βίλες, κότερα, πισίνες και πολυτελή αυτοκίνητα. Τολµά να ελαφρύνει τα χαµηλά εισοδήµατα, τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους, τα συνήθη υποζύγια του
φορολογικού συστήµατος. Με τη νέα ενιαία φορολογική κλίµακα
ευνοείται το 90% περίπου των φορολογουµένων και επιβαρύνονται µόνο περίπου διακόσιες τριάντα χιλιάδες σε σύνολο οκτώ
εκατοµµυρίων φορολογουµένων.
Τολµά να φορολογήσει όλους, ακόµα και την Εκκλησία για την
ακίνητη περιουσία και τις εµπορικές της δραστηριότητες. Τολµά
να λάβει σοβαρά µέτρα κατά της φοροδιαφυγής, η οποία µαστίζει για πολλά χρόνια τη χώρα και αποτελεί ένα από τα δοµικά
προβλήµατα της οικονοµίας µας. Αυτή είναι και η απάντηση σε
όσους άφησαν να εννοηθεί ότι η κατεύθυνση του φορολογικού
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νοµοσχεδίου έχει φοροεισπρακτικό χαρακτήρα.
Ναι, πρέπει να πληρώσουν και εκείνοι που εδώ και πολλά χρόνια ήξεραν να απολαµβάνουν και να κρύβονται, εκείνοι που θεωρούσαν εξυπνάδα να καταχωρούν την περιουσία τους σε
εξωχώριες offshore εταιρείες και να απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο κράτος, εκείνοι που καταχωρούσαν
τα σκάφη, τα αυτοκίνητα και τα έξοδά τους στις εταιρείες τους,
εµφανίζοντας εισοδήµατα και έναν τρόπο ζωής εντελώς διαφορετικό απ’ αυτόν που έκαναν. Τι πιο φυσιολογικό να δυσαρεστούνται αυτές οι οµάδες. Πλέον ό,τι είναι νόµιµο, είναι και ηθικό.
Όσο για την κριτική που ακούγεται ότι τα περισσότερα µέτρα
είναι ανεφάρµοστα, ένα µόνο πράγµα θέλω να επισηµάνω πάνω
σ’ αυτό. Κάθε φορά που επιχειρείται µία τοµή, αναφορικά µε την
καθιέρωση ελέγχου και την πάταξη της ασυδοσίας σ’ αυτή τη
χώρα, η µόνη κριτική που ασκείται είναι ότι τα µέτρα εντείνουν τη
γραφειοκρατία και είναι ανεφάρµοστα. Κάθε φορά που επιχειρείται να πληρώσουν και οι λίγοι και οι ισχυροί, ασκείται η κριτική
ότι πλήττεται η επιχειρηµατικότητα και η ανταγωνιστικότητα της
ελληνικής οικονοµίας.
Αυτή η Κυβέρνηση, λοιπόν, έχει τη βούληση να εφαρµόσει
αυτά που έχει εξαγγείλει. Είπε ότι θα πατάξει τη φοροδιαφυγή
και αυτό γίνεται. Θέλουν κάποιοι να αλλάξουν σε µια µέρα πάγιες
και χρονίζουσες αντιλήψεις και πρακτικές. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά δεν αλλάζουν σε µία ηµέρα. Το ξέρουµε όλοι και
όποιος υποστηρίζει το αντίθετο, κρύβεται πίσω από το δάχτυλό
του.
Αυτή τη στιγµή επιχειρείται µία µεγάλη αλλαγή. Με το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα εισάγονται οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Εισάγονται περισσότερα κλιµάκια για πιο δίκαιη
κατανοµή των φορολογικών βαρών. Μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση στα ατοµικά εισοδήµατα µέχρι 40.000 ευρώ.
∆ίνονται κίνητρα για την αποκάλυψη της διαφθοράς και της
φοροδιαφυγής. Θεσπίζονται πρόστιµα και αυστηρές διατάξεις
για όσους φοροδιαφεύγουν. Αναδιαρθρώνονται οι φορολογικές
και οικονοµικές υπηρεσίες του τόπου.
Χρησιµοποιείται η τεχνολογία προς όφελος του πολίτη, ενώ
παράλληλα δίνονται αναπτυξιακά κίνητρα για την ενίσχυση της
νεανικής επιχειρηµατικότητας, περιβαλλοντικά κίνητρα, κίνητρα
για την έρευνα και την καινοτοµία και φορολογικά κίνητρα για
επενδύσεις.
Θεσπίζεται τριετές αφορολόγητο για τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων από άτοµα έως 35 ετών.
Μειώνεται σταδιακά ο φόρος στα αδιανέµητα κέρδη των επιχειρήσεων από το 25% στο 20%, ούτως ώστε να δηµιουργηθούν
κίνητρα για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας, ενώ αντίθετα
αυξάνεται η φορολόγηση στα διανεµόµενα κέρδη από το 10%
στο 40%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει αµφιβολία πως το
συγκεκριµένο φορολογικό νοµοσχέδιο κινείται προς τη σωστή
κατεύθυνση. Με τις νέες φορολογικές ρυθµίσεις προστατεύεται
το µικρό εισόδηµα, επιβραβεύεται ο πολίτης που είναι συνεπής
προς τις υποχρεώσεις του και τιµωρείται εκείνος που φοροδιαφεύγει. ∆ιορθώνονται χρόνιες αδικίες. Απλοποιούνται οι διαδικασίες και εισάγεται ένα σύστηµα ελέγχου και διαφάνειας στην
είσπραξη των φορολογικών εσόδων από το κράτος.
Το 2010 είναι ένα κρίσιµο έτος για την πορεία της οικονοµίας
µας. Είναι η χρονιά κατά την οποία η Κυβέρνηση πρέπει να πραγµατοποιήσει µια τεράστια προσπάθεια για το νοικοκύρεµα των
δηµοσίων οικονοµικών και η χώρα να αποδείξει ότι µπορεί να
σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να προστατεύσει την αυτονοµία των οικονοµικών της αποφάσεων και να ανατάξει την οικονοµία της πατρίδας µας µέσα από κανόνες διαφάνειας και
δίκαιης αναδιανοµής του βάρους και των ωφελειών στους πολίτες. Σ’ αυτή την κατεύθυνση έχουµε όλοι µας χρέος να συµβάλλουµε!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Παντελής Οικονόµου.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας µερικούς από µας,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

από το χώρο της Αντιπολίτευσης, αισθάνοµαι ότι είµαι υποχρεωµένος να επαναφέρω τη συζήτηση σ’ ένα συγκεκριµένο πλαίσιο, σ’ ένα πλαίσιο πραγµατικότητας. Είµαστε σε µία χώρα που
είναι ακόµη σε κακή κατάσταση και σ’ ένα διεθνές περιβάλλον
που είναι ρευστό. ∆ηλαδή, έχουµε µια Ευρώπη η οποία είναι σε
ύφεση και αδυνατεί να την αντιµετωπίσει, έχουµε τα αποµεινάρια
των αργυραµοιβών της «LEHMAN BROTHERS» να επιτίθενται
στον ασθενή ευρωπαϊκό γίγαντα µέσω του, επίσης, ασθενούς
κοινού νοµίσµατος κι έχουµε και τον Έλληνα Πρωθυπουργό, το
Γιώργο Παπανδρέου, µε ενεργητικότητα να εξηγεί, µε κατανοητό
τρόπο, σε όλους τους άλλους ποια είναι τα ελληνικά συµφέροντα
και να προσπαθεί να τα προασπίσει µ’ αυτόν τον τρόπο. Αυτή
είναι µία πραγµατικότητα την οποία αν δεν την συνειδητοποιήσουµε και δεν συµφωνήσουµε ότι έτσι έχουν τα πράγµατα, θα
ασκούµε κριτικές εκτός πραγµατικότητας.
Και υπάρχει και µια άλλη πραγµατικότητα βέβαια, ότι υπάρχουν ευρύτατα λαϊκά στρώµατα κάτω από αυξανόµενη πίεση.
Υπάρχει φτώχεια που µεγαλώνει, ανεργία η οποία επεκτείνεται
και διαρκής υποβάθµιση δηµόσιων υπηρεσιών εκπαίδευσης,
υγείας και κοινής ωφέλειας. Και την ίδια στιγµή πάρα πολλά δηµόσια πρόσωπα, τα περισσότερα θα έλεγα, αδυνατούν να ανατρέψουν τη λαϊκή ανασφάλεια µε τα θέµατα που θίγουν και µε
τον τρόπο που τα θίγουν. Και καλά, η συζήτηση για τα spreads
ήταν αναπόφευκτη, δεν µπορούσε να µην γίνει. Ή η καθυστέρηση σε ορισµένες κυβερνητικές δράσεις επίσης ήταν αναπόφευκτη, διότι υπήρχε µια κακή κατάσταση, δεν υπήρχαν σχέδια
κ.λπ. από τους προηγούµενους. Όµως, για να παραµένει ο Βουρλούµης στον ΟΤΕ δεν βλέπω κανένα λόγο, να σας πω την αλήθεια. Και αυτό δηµιουργεί λαϊκή δυσφορία.
Η απραξία του δηµόσιου τοµέα σε πολλούς χώρους επίσης
δεν έχει καµµία εξήγηση. Και αυτή επιτείνει τη λαϊκή δυσφορία.
Επίσης, η καθηµερινή αµφισβήτηση των δυνατοτήτων των
∆ΕΚΟ. Και καλά, άµα προέρχονται από νεοφιλελεύθερες παρατάξεις να το καταλάβω. Αλλά αυτή η αµφισβήτηση γενικώς της
παραγωγικής δυνατότητας των ∆ΕΚΟ κι αυτή αυξάνει τη λαϊκή
ανασφάλεια, όπως επίσης κι η εγκατάλειψη του κοινωνικού
τοµέα.
Τα λέω όλα αυτά διότι αυτή την ηµερήσια διάταξη, που έχει
επιβληθεί και προσπαθεί να επιβιώσει, το ΠΑΣΟΚ έχει το χρέος
να την ανατρέψει και ένα δείγµα αυτού θεωρώ το υπό συζήτηση
σχέδιο νόµου. Το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου µε το όνοµα «αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διάταξεις» είναι ένα πρώτο βήµα σε µια
προσπάθεια ανόρθωσης και οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. ∆ειλό, µικρό, αλλά βήµα. ∆ιότι, πράγµατι, γίνεται αναδιανοµή. ∆εν υπάρχει καµµία αµφιβολία γι’ αυτό. Ο οποιοσδήποτε
καλόπιστος µπορεί να το διαπιστώσει. Ασφαλώς µπορεί να
βρούµε και ατέλειες, αλλά δεν σηµαίνει ότι δεν κινείται προς
αυτή την κατεύθυνση κι αυτό πρέπει να αναγνωριστεί. Και όσον
αφορά αυτό το πρώτο βήµα νοµίζω ότι το καθήκον όλων µας
είναι, αντί να προσπαθούµε να αποδείξουµε ότι δεν είναι βήµα, να
το αξιοποιήσουµε σαν πρώτο βήµα και να βρούµε τη συνέχεια.
Και η συνέχεια δεν πρέπει να είναι η επικοινωνία. Πρέπει να είναι
επιλογές, δηλαδή πολιτική. Και επιτρέψτε µου, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, να προτείνω µερικές.
Το πρώτο που θεωρώ ότι θα πρέπει να επακολουθήσει του νοµοσχεδίου είναι ο επαναπατρισµός κεφαλαίων, βεβαίως µέσω
του ελληνικού πιστωτικού συστήµατος, αλλά πρέπει να αποτρέψουµε οριστικά το ενδεχόµενο του ακριβού δανεισµού της
χώρας. Και σ’ αυτή την προσπάθεια δεν πρέπει να δανειστούµε
µε επιτόκια αγοράς και σ’ αυτή την προσπάθεια πρέπει επίσης η
Ελλάδα να µετρήσει τους φίλους της.
Το δεύτερο αφορά αυτά τα πρόσθετα έσοδα που θα έρθουν
απ’ αυτές τις ρυθµίσεις που γίνονται. Επίσης ακούω κάτι απίθανο
να λέγεται: «Κάνετε φορολογικό νοµοσχέδιο για να εισπράξετε».
Ξέρετε κάποιον να επιβάλει φόρους για να µην εισπράξει; Τι είδους κριτική είναι αυτή; Βεβαίως, να εισπράξουµε. Το θέµα δεν
είναι αυτό. Το θέµα είναι τα πρόσθετα έσοδα, τα οποία επιδιώκει
η Κυβέρνηση να εισπράξει, να αντιστοιχηθούν –κι αυτό είναι κι
ένα βήµα διαφάνειας- µε συγκεκριµένες επενδυτικές δράσεις,
δηµόσιες επενδυτικές δράσεις που θα δηµιουργήσουν δουλειές.
Αυτό θα νοµιµοποιήσει -όχι η ψήφος η δική µας, η ψήφος η δική
µας είναι δεδοµένη- το περιεχόµενο αυτού του νοµοσχεδίου και
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προς το κοινωνικό σώµα, δηλαδή προς τον ελληνικό λαό.
Η τρίτη επιλογή είναι η εξής: Είναι επείγουσα η αναθεώρηση
των διεθνών οικονοµικών σχέσεων της χώρας. Θα σας το πω επιγραµµατικά για να συνεννοηθούµε. Ούτε 1 ευρώ δεν πρέπει να
φύγει από τη χώρα εάν δεν πρέπει και ούτε 1 ευρώ δεν πρέπει να
έρθει στη χώρα µένοντας ανείσπρακτο. Αυτό σηµαίνει ότι µία ρητορεία η οποία υπήρχε, ότι δεν έχει κανένα νόηµα το ισοζύγιο
πληρωµών -διότι τι εισαγωγές και εξαγωγές, αφού είµαστε σε
κοινό οικονοµικό χώρο δεν έχει καµµία σηµασία- αυτό πρέπει να
αναθεωρηθεί πάραυτα και πρέπει να γίνει µία ενεργητική πολιτική
µε κάθε διαθέσιµο µέσο, για να ενισχυθεί η εξαγωγική δραστηριότητα και να περιοριστούν οι εισαγωγές. Είµαστε σε τέτοια κατάσταση. ∆εν είµαστε σε µια άλλη κατάσταση που περιγραφόταν
ότι θα ερχόταν και δεν ήρθε ποτέ.
Και το τέταρτο βήµα είναι ότι θα πρέπει να αρχίσει επιτέλους
ένας σοβαρός διάλογος, πολύµηνος διάλογος -νοµίζω ότι θα
µπορούσε το φθινόπωρο να ολοκληρωθεί- που να αφορά τους
έµµεσους φόρους. ∆ιότι εδώ, το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου
αφορά τους άµεσους φόρους. Το µεγάλο θέµα είναι οι έµµεσοι
φόροι, κατά τη γνώµη µου, και εδώ, υπό το κράτος της οικονοµικής πίεσης που δέχεται η χώρα, έχουµε µια αύξηση του Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας. Όµως και ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
που αυξήθηκε και άλλοι έµµεσοι φόροι που επιβιώνουν νοµίζω
ότι πρέπει να µπουν σ’ έναν σοβαρό κοινωνικό διάλογο από τώρα
µέχρι το φθινόπωρο, για να δούµε ποιοι απ’ αυτούς πρέπει να
µείνουν ως έχουν και ποιοι πρέπει να αλλάξουν, να γίνουν αλλιώς. Και αν, εν πάση περιπτώσει, συµβεί αυτό που όλοι θέλουµε,
δηλαδή δεν χρησιµοποιηθεί κανένα από τα διαθέσιµα µέσα για να
σταθεί η χώρα στα πόδια της, αλλά τα καταφέρουµε µόνοι µας
–αυτό που είναι ο σκοπός της Κυβέρνησης- τότε θα το θεωρούσα
απολύτως εύλογο και λογικό ένας από τους στόχους αυτού του
διαλόγου για τους έµµεσους φόρους να είναι η µείωση του
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και η σταδιακή επαναφορά του εις
τα, προ Αλογοσκούφη, επίπεδα. ∆ιότι από εκεί ξεκίνησε ο φαύλος κύκλος της ανόδου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Τα λέω όλα αυτά διότι εάν δεν προχωρούσαµε σε τέτοιου είδους επιλογές, θα αντιµετωπίζαµε ένα πολύ δυσάρεστο ενδεχόµενο, να εµπλακούµε σ’ έναν φαύλο κύκλο µέτρων, ύφεσης,
µέτρων, ύφεσης, κι όλα αυτά να παρακολουθούνται από την
άνοδο των spreads, των επιτοκίων δανεισµού της χώρας, µέχρι
µια τελική µοιραία κατάληξη, που θέλω να πιστεύω και είµαι σίγουρος ότι µπορούµε να την αποφύγουµε. Και σ’ αυτό παρακαλώ
όλους να βάλουν το λιθαράκι τους.
Εµείς, ως Βουλευτές της Συµπολίτευσης, θα βάλουµε την
ψήφο µας. Πρέπει να υπερψηφίσουµε, και θα το κάνουµε, αλλά
πρέπει κι όλοι µαζί στη συνέχεια να προχωρήσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πάρα πολύ.
Ακολουθεί ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας από το Νοµό
Κιλκίς κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης, ο γνωστός γιατρός και Υπουργός, ο οποίος έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, έχοντας αυτογνωσία και κατά την πατρίδα και τη χώρα που υπηρετούµε και κατά την ταυτότητά µας,
νοµίζω ότι και η παγκόσµια οικονοµική κρίση προήλθε διότι δεν
διδάχθηκε κανένας ούτε κατά τη γνώση ούτε και κατά τη µάθηση
από παράδειγµα.
Η παγκόσµια οικονοµική κρίση είναι µια βαθύτατη πολιτική
πραγµατικότητα. Όχι καν οικονοµική. Και θα σας καταθέσω µια
σκέψη γιατί θέλω να σας κάνω κοινωνούς. Από τον Αριστοτέλη
ακόµη στα «Πολιτικά» του, οµιλεί για την αλληλουχία της οικονοµίας, πώς αυτή εµφανίστηκε στις κοινωνίες. Και θέτει πρώτα
οικιακή οικονοµία, ανταλλακτική, εµπορευµατική, µετά, δε, λέει
χρηµατιστική και ακούστε που καταλήγει ο ογκόλιθος της παγκόσµιας κοινωνιολογίας: «Μετά, δε, ταύτην το καπηλικόν, το
χρήµα πάνω στο χρήµα, το κέρδος πάνω στο χρήµα». Οι ίδιοι κύκλοι, αυτοί επαναλαµβάνονται στην παγκόσµια κοινότητα στις
χώρες. Και κανένας δεν διδάσκεται, από όποια θεώρηση, αναφορά και αφετηρία ιδεολογική και αν βρίσκεται να υπηρετήσει,
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χώρα ή παγκόσµια κοινωνία.
Έτσι και στην πατρίδα µας, αγαπητοί συνάδελφοι, το πρόβληµα δεν είναι οικονοµικό. Το πρόβληµα είναι βαθύτατο θεσµικά
πολιτικό. Αντί της καθοδήγησης, για να µην παρελθοντολογούµε,
φίλτατε κύριε Οικονόµου, που πολύ ορθώς το επισηµάνατε, να
δούµε την πραγµατικότητα -αυτά θα τα κρίνει η ιστορία για όλες
τις κυβερνήσεις που έχουν εναλλακτικά έρθει στην εξουσία- αντί
στην πατρίδα µας να υπηρετείται η πολιτική, δηλαδή, η καθοδήγηση κυριάρχησε ο λαϊκισµός. Και επί σειρά δεκαετιών υπό την
πίεση των πολιτών και του λαού οι κυβερνήσεις ενέδιδαν και φτάσαµε εδώ που φτάσαµε.
Ο λαός χρειάζεται καθοδήγηση και νοµίζω ότι εκεί πρέπει να
σταθεί το ελληνικό Κοινοβούλιο είτε από τους κυβερνώντες είτε
από τους αντιπολιτευόµενους. Να το κάνουµε µε συναίσθηση της
ευθύνης, διότι σήµερα, κύριε Υπουργέ, λαµβάνετε µέτρα φορολογικού χαρακτήρα και είναι δεδοµένο αυτό υπό την πίεση αυτής
της πραγµατικότητας. Πιστεύω, ακράδαντα, ότι άλλα θα ήταν τα
µέτρα εάν καλούσασταν εσείς κατά τη δική σας ιδεολογική αναφορά να πορευθείτε. Σήµερα είστε αναγκασµένοι να δεχθείτε
αυτή την διαστροφή και για εσάς -ας µου επιτραπεί η έκφρασηκαι να λάβετε µέτρα κάτω από την πίεση αυτής της οικονοµικής
κρίσεως.
Και αγαπητοί συνάδελφοι, κατά τη σοσιαλδηµοκρατία, κατά
τον υπαρκτό πλέον τρίτο δρόµο που τον ακολουθούν είτε οι φιλελεύθεροι είτε οι σοσιαλιστές, έχουµε θυµηθεί όλοι και τον
Κέυνς. Να θυµίσω, έτσι, από τα σχολικά µας βιβλία χωρίς οικονοµικές σπουδές ότι ένα είναι το δόγµα του Κέυνς: «Στην οικονοµική κρίση εµφανίζονται οι δηµόσιες επενδύσεις. Και να µην
τις έχεις πρέπει να τις βρεις και να τις εµφανίσεις. ∆ιότι εννοείται ότι στην οικονοµική κρίση δεν υπάρχει και να υπάρχει δεν έρχεται -µόνο εάν σε δει κατεστραµµένο θα έρθει να εκµεταλλευθεί
την καταστροφή σου- το ιδιωτικό κεφάλαιο. Και αν δεν υπήρχαν
έπρεπε να τις εφεύρετε». Και µάλιστα όταν ο Κέυνς µίλησε δεν
ήξερε ότι θα υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα υπάρχει το
ΕΣΠΑ, ότι θα υπάρχουν προγραµµατικές ευρωπαϊκές συµφωνίες,
Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, ότι θα υπάρξει σύµπραξη ιδιωτών
και κράτους.
Τουλάχιστον γι’ αυτούς τους δύο τοµείς σας εγκαλούµε γιατί
αυτό το εξάµηνο έχετε αδρανήσει και µηδενίσει την απορρόφηση
των κονδυλίων από τα Ευρωπαϊκά Πλαίσια Στήριξης, από το ευρωπαϊκό το συγκεκριµένο και από το χρήµα που υπάρχει στους
ιδιώτες. Είναι αδιανόητο να συµβαίνει αυτό.
Και κάτι άλλο. Το είπε ένας πιστεύω θυµόσοφος καλλιτέχνης
και δεν διστάζω να πω και το όνοµά του, που δεν λέει πάντοτε τα
σωστά και δεν συµφωνώ µαζί του πάντα, ο κ. Λαζόπουλος, είπε
κάτι το οποίο πιστεύω λες και ήξερε έναν φιλέλληνα ποιητή το
Ρενέ Σαρ από το ’46 που έλεγε στον «Ύµνο του σε χαµηλή φωνή
προς την Ελλάδα» ότι «η σωτηρία σου είναι µέσα στο λαό σου,
Ελλάδα». Και λέει ότι το σωσίβιο είναι µέσα στη βάρκα. Στη δική
σου τη βάρκα. Αυτό που είπε ο κ. Οικονόµου, πρέπει να καταλάβουµε ότι πρέπει να σωθούµε µόνοι µας ή πρέπει να το επιχειρήσουµε να σωθούµε µόνοι µας, µε γενναιότητα και αν δεν το
πετύχουµε, τότε να παραδεχθούµε την ήττα µας.
Έτσι λοιπόν πιστεύω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ήρθε η ώρα
να δοκιµάσει η Κυβέρνηση -και εµείς πρέπει να τη στηρίξουµε- να
φάµε το λίπος µας και αν χρειαστεί και κάτι από τις σάρκες µας.
Εκδώστε ένα οµόλογο, για τον ελληνικό λαό, για τους Έλληνες
πολίτες µε 4% επιτόκιο. Με 4% επιτόκιο! Όταν µάλιστα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα -για να αντιτείνω σε όλους όσοι θα µου
πουν οικονοµικές θεωρίες περί ρευστότητας- εγγυάται την ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών και ήδη οι πληροφορίες οµιλούν για 60.000.000.000 προς τις ελληνικές τράπεζες. Εφόσον
εγγυάται τη ρευστότητα δεν υφίσταται πλέον αναστολή ούτως
ώστε να πάρετε ό,τι µπορεί να δώσει ο Έλληνας πολίτης από το
ιδιωτικό του κεφάλαιο για τη σωτηρία της πατρίδος, για την ικανοποίηση του δηµοσίου χρέους. Με 4%, όταν οι τράπεζες δίνουν
2% και 2,5%, θα προστρέξουν.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Τα οµόλογα που βγάλαµε, κύριε συνάδελφε, µπορεί να τα αγοράσει ο
Έλληνας πολίτης. Αυτά τα οµόλογα απευθύνονται σε φυσικά
πρόσωπα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: Κοιτάξτε, δεν έχει γίνει τίποτα τέτοιο αντιληπτό και όσοι προσέτρεξαν, αγαπητέ κύριε Υπουργέ,
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να ξέρετε είδαν αυτό που λέει ο λαός στην καθοµιλουµένη, την
πόρτα. Εντάξει; Είδαν την πόρτα! Ξέρουµε πώς γίνεται τέτοιου είδους διάθεση οµολόγων και κατά το παρελθόν νοµίζω το ζήσαµε
και το βιώσαµε όλοι µας.
Έτσι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα σας καταθέσω στα Πρακτικά
µια σηµερινή επισήµανση ενός σοφού αναλυτή του γνωστού Ζακ
Ατταλί…
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Σε βλέπω πολύ προχωρηµένο,
κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: …ο οποίος λέει: «∆εν δέχοµαι να
δίνει µαθήµατα αυτός στην πατρίδα µου». ∆ιότι πήγαµε, αγαπητοί συνάδελφοι, και ξέραµε ότι υπήρχαν δύο δρόµοι, για να θυµηθώ την ιστορία του παρελθόντος, η ατίµωση ή ο πόλεµος.
∆εχθήκαµε την ατίµωση και µας ήρθε και ο πόλεµος. Ήταν µια
ανακούφιση δειλών, όπως λέει και ο Ζακ Ατταλί αυτή που βίωσαν οι Ευρωπαίοι και η απόφαση η ευρωπαϊκή. Και στο τέλος θα
καταλήξουµε στο γνωστό του Τσώρτσιλ, στο αίµα, στον ιδρώτα
και στο δάκρυ του ελληνικού λαού.
Φορολογείτε τις επιχειρήσεις. Αγνοείτε την πραγµατικότητα;
Το αγνοήσαµε το 1991 και µετέπειτα τη δεκαετία ότι δίπλα µας
έχουµε χώρες που η όσµωση η οικονοµική είναι δεδοµένη ότι θα
υπάρχει, η Βουλγαρία, η Κύπρος, χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράδεισοι φορολογικοί. Είναι δυνατόν να αγνοείται αυτή η
παράµετρος από την ελληνική κοινωνία; Είναι δυνατόν να αγνοείται και µια άλλη παράµετρος ότι η φορολογία, η οικονοµική εν
γένει δραστηριότητα, έχει να κάνει µε την ανάπτυξη και µε την
εργασία; Θα ξεχάσουµε την παράµετρο της εργασίας εν ονόµατι
του όποιου εσόδου;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα τελειώσω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Παράκληση να τελειώσετε αµέσως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: Ακίνητη περιουσία. ∆εν µπορεί
να εισπράττεται φόρος από την ακίνητη περιουσία. Από την ακίνητη περιουσία στις ευνοµούµενες πολιτείες δίδεται αυτό το ειδικό τέλος της ακίνητης περιουσίας. Ο φόρος πρέπει να υπάρχει
στο εισόδηµα της ακίνητης περιουσίας.
Και θα σας κάνω µια πρόταση, την έκανα και στην κυβέρνησή
µου τότε. Σύστηµα φορολογικό κατά την ευθύνη του φορολογουµένου και τη συνευθύνη του φοροτέχνη µε δειγµατοληπτικό
τυφλό έλεγχο και ποινές τελεσίδικες.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙ∆ΗΣ: Το κάναµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: Έξω ο ανθρώπινος παράγοντας,
γιατί πολλά ακούστηκαν περί αυτού. Φοβούµαι όµως, αγαπητέ
κύριε Υπουργέ, ότι η Κυβέρνησή σας δεν έχει καταλάβει µια ουσιώδη διάσταση της ελληνικής γλώσσας. Η συναίνεση είναι υπόβαθρο για να συνεννοηθούµε και εσείς δεν τη χρησιµοποιήσατε
για συνεννόηση. Και να είστε βέβαιος ότι το πολίτευµα θα λειτουργήσει, θα σας καταλογίσει τις ευθύνες και υποχρεωτικά θα
λογοδοτήσετε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ωραία µας τα είπατε
από τον Αριστοτέλη µέχρι τον Κέυνς και τον Ζακ Ατταλί και τους
επαίνους στον Οικονόµου µαζί, αλλά δεν φτάνουν επτά λεπτά,
αγαπητέ µου Κώστα.
Ο κ. Ζήσης Τζηκαλάγιας από το Νοµό Καστοριάς, Βουλευτής
της Νέας ∆ηµοκρατίας, έχει το λόγο.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µετά από τέσσερις
πολύωρες συνεδριάσεις µιλούµε ακόµη επί της αρχής του νοµοσχεδίου και θέλω να σας δηλώσω ότι παρά το ότι έχω δηλωθεί ως οµιλητής για να µιλήσω και επί των άρθρων δεν θα κάνω
χρήση αυτής της δυνατότητος. Απλώς, στο τέλος της τοποθέτησής µου –που πιστεύω ότι θα είναι εντός του χρόνου- θα κάνω
δυο αναφορές για κάποια θέµατα που αφορούν στα άρθρα και
σχετίζονται µε την εκλογική µου περιφέρεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον Ιούνιο του 2009 ο ΟΟΣΑ
έκανε µια σηµαντική αλλά δυσάρεστη διαπίστωση για την πα-
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τρίδα µας. Πρώτον, ότι η οικονοµία αγγίζει τα 65.000.000.000,
δηλαδή το 25% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και, δεύτερον, ότι η φοροδιαφυγή αγγίζει τα 24.000.000.000, δηλαδή το
50% των φορολογικών εσόδων.
Κύριε Υφυπουργέ της Οικονοµίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, φέρνετε το φορολογικό νοµοσχέδιο καθυστερηµένα. Κάνατε συνεχώς αλλαγές, στις 9/2, στις 15/3 και σήµερα
που το φέρνετε. Είναι πρόχειρο, είναι κοινωνικά άδικο. Τα τεκµήρια δεν είναι διαβίωσης, αλλά ασφυξίας. Ευνοούν σκανδαλωδώς τα µεγάλα εισοδήµατα. Αυτό γιατί;
Προχωρείτε στην κατάργηση ουσιαστικά του αφορολόγητου
των 12.000 ευρώ που είχε θεσπίσει τόσα χρόνια η προηγούµενη
Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας και πραγµατικά αυτό αποτελεί µια σύγχρονη ντροπή για µισθωτούς που παίρνουν κάτω από
1.000 ευρώ το µήνα, να δέχεστε ουσιαστικά ότι µπορούν να ζήσουν µε 500 ευρώ το µήνα και να πληρώσουν και τους οργανισµούς κοινής ωφέλειας –ρεύµα, νερό και τηλέφωνο- και για τα
υπόλοιπα να παίρνουν αποδείξεις. Είναι δυνατόν να περνά κανείς µε 500 ευρώ το µήνα, για να µπορέσει να καλύψει –όπως
λέτε- τα 6.000-12.000 ευρώ;
Προχωρείτε σε µείωση της έκπτωσης της φορολόγησης των
στεγαστικών δανείων και των ασφαλίστρων. Καταργείτε την εύνοια στη µεταχείριση πολύ επικίνδυνων επαγγελµάτων, όπως
είναι οι πυροτεχνουργοί, οι ναρκαλιευτές, οι πιλότοι, οι βατραχάνθρωποι, οι αλεξιπτωτιστές.
Το φορολογικό νοµοσχέδιο είναι αντιαναπτυξιακό γιατί προχωρεί σε αύξηση της φορολόγησης της αυτοπεραίωσης στο διπλάσιο. Πραγµατικά, ενώ είναι γνωστό πως οι µικροµεσαίες
επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονοµίας,
ουσιαστικά θα οδηγήσετε –δυστυχώς- µε την πολιτική σας σε
λουκέτο πάρα πολλές µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Το φορολογικό νοµοσχέδιο είναι αντιεπιχειρηµατικό και αυτό
γιατί προχωρείτε στη φορολόγηση κατά 40% των µερισµάτων,
των κερδών των επιχειρήσεων, κάτι που είναι πρωτοφανές σε
όλη την ευρωπαϊκή Ζώνη, όταν το φάσµα της φορολόγησης είναι
από 0% στη Βρετανία έως 30% -το µέγιστο- στη Σουηδία και όταν
οι γειτονικές µας χώρες Κύπρος και Βουλγαρία έχουν φόρο 10%.
Το παρόν νοµοσχέδιο πλήττει ανεπανόρθωτα την κτηµαταγορά και τον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό γίνεται µε την αύξηση
των τεκµηρίων ιδιοκατοίκησης, µε το να καταργείτε την απαλλαγή του πόθεν έσχες για την πρώτη κατοικία –αν είναι δυνατόν!µε το να βάζετε ξανά φόρους στις γονικές παροχές, στις δωρεές
και στις κληρονοµιές.
Το νοµοσχέδιο είναι γραφειοκρατικό. Αυξάνει τις υποχρεώσεις
των επιχειρήσεων µε την υποχρεωτική µέσω τραπέζης για πάνω
από 1.500 ευρώ συναλλαγή, µε το να διατηρείτε τον αναχρονιστικό κώδικα βιβλίων και στοιχείων, ενώ ο Υπουργός στις 9 Φεβρουαρίου φέτος δεσµεύτηκε πως θα τον καταργήσετε.
Περιθώριο επιλογής για τις πολύ µικρές επιχειρήσεις είναι ή ο
λογιστικός προσδιορισµός ή το ορθολογικό τεκµαρτό καθεστώς.
Στόχος µας σαν Νέα ∆ηµοκρατία είναι να έχουµε πλατιά φορολογική βάση. Αυτό µπορεί να γίνει µόνο µε χαµηλούς συντελεστές φορολογίας, γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση των
δηµοσίων εσόδων. Θεµελιώδης αρχή, για εµάς στη Νέα ∆ηµοκρατία, είναι ότι ο ιδιωτικός τοµέας είναι πηγή πλούτου κάθε
χώρας γιατί βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο. Το βιοτικό επίπεδο βελτιώνεται µέσα από την εξασφάλιση χιλιάδων θέσεων εργασίας
και εξ αυτού πόρων για να χρηµατοδοτηθεί η ασφάλεια, η περίθαλψη, η παιδεία.
Η κοινή γνώµη, κύριε Υφυπουργέ, δεν εγκρίνει τους χειρισµούς της Κυβέρνησης. Υπάρχουν ποιοτικά στοιχεία από πρόσφατες δηµοσκοπήσεις ότι η κοινή γνώµη σιγά-σιγά δεν σας
εµπιστεύεται και αρχίζει και δυσανασχετεί. ∆εν θέλει άλλο να
βάλει πλάτη στα µέτρα και κυρίως δεν αντιµετωπίζει µε αισιοδοξία το µέλλον.
Η πρόθεση φορολόγησης των καταθέσεων έδιωξε περίπου 8
µε 10 δισεκατοµµύρια ευρώ στο εξωτερικό. Από τα είκοσι τρία
µέτρα-ανάσες που σας πρότεινε η Νέα ∆ηµοκρατία και ο Πρόεδρός µας, δυστυχώς, υιοθετήσατε µόνο τα δυο για το ΤΕΜΠΜΕ
και για τη βιοκλιµατική βελτίωση των σπιτιών. Σας προτείνουµε
να υιοθετήσετε τα περισσότερα.
Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου σας πρότεινε –
και το υιοθετούµε- την ευνοϊκή φορολόγηση της µεταβίβασης
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των επιχειρήσεων. Αντί της παρακράτησης του φόρου των διανεµηµένων, οι επιχειρήσεις να δηµιουργούν αφορολόγητο αποθεµατικό που εφόσον χρησιµοποιηθεί να είναι για παραγωγικές
επενδύσεις.
∆ώστε κίνητρα στη συγχώνευση µικρών και πολύ µικρών και
µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος είναι η µείωση των φορολογικών συντελεστών για πέντε χρόνια.
Θέλω να πω δύο λόγια για την εκλογική µου περιφέρεια. Για
τους γουναράδες ζητάµε την απλοποίηση των διαδικασιών επιστροφής του ΦΠΑ σε όλες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις –όπως
κατ’ εξοχήν εξαγωγικές είναι οι γουνοποιητικές- και να καθιερώσετε το λογιστικό αποτέλεσµα σε όλες τις επιχειρήσεις. Ζητάµε
επίσης την κατάργηση της προκαταβολής του φόρου εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων.
Έρχοµαι σε ένα άλλο θέµα που ίσως δεν έχει ακουστεί καθόλου παρά το ότι –γνωρίζω αυτό που θα σας πω- σας υποβλήθηκε
από τους ενδιαφεροµένους, το θέµα για τα παραδοσιακά και διατηρητέα κτίσµατα.
Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας –και στην ιδιαίτερη πατρίδα
µου την Καστοριά- υπάρχουν εκατοντάδες αρχοντικά και κτίσµατα, τα οποία είναι χαρακτηρισµένα παραδοσιακά και διατηρητέα. Αυτά σιγά-σιγά πέφτουν. ∆εν µπορούν να συντηρηθούν.
Έχουν πολύ µεγάλο κόστος. Οι ιδιοκτήτες δεν µπορούν να τα εκµεταλλευτούν, δεν µπορούν να βάλουν ούτε ένα λιθαράκι επάνω.
Το κόστος είναι πολύ µεγάλο.
Προτείνουµε, λοιπόν, γι’ αυτούς, επειδή από τα κτίσµατα αυτά
δηµιουργείται υπεραξία προσθετική στον πολιτισµό και στον τουρισµό, να απαλλάσσονται από το φόρο κληρονοµιάς, να µη θεωρείται πρώτη κατοικία ένα τέτοιο διατηρητέο κτήριο και να µην
πληρώνει τέλος ακίνητης περιουσίας, εφόσον το έχουν αποκτήσει από κληρονοµιά και όχι φυσικά από αγορά.
Τέλος, θέλω να ξαναθυµίσω πως σήµερα καταψηφίσαµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής γιατί πιστεύουµε ότι αποτελεί ένα φοροµπηχτικό νοµοσχέδιο, επειδή –όπως επανειληµµένα λέει ο
Πρόεδρός µας, Αντώνης Σαµαράς- δηµιουργεί µεγαλύτερη
ασφυξία στις αγορές και δεν δίνει µέτρα-ανάσες στην οικονοµία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Τζηκαλάγια.
Ο συνάδελφος Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Πέλλης κ.
Ηλίας Θεοδωρίδης έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η χώρα περνά µια δύσκολη κατάσταση.
∆εν θα ασχοληθώ µε τα άρθρα και τις διατάξεις του νοµοσχεδίου που έχουν κατά κόρον αναλυθεί. Μερικές επισηµάνσεις
θέλω να κάνω –κατά τη γνώµη µου- κεντρικής σηµασίας που αφορούν σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο είναι ένα µεταβατικό φορολογικό νοµοσχέδιο. Από την κατάσταση ενός συστήµατος φορολογικής ασυδοσίας θέλει να µας οδηγήσει σε ένα σύστηµα
λογιστικού προσδιορισµού των φόρων και των εισοδηµάτων.
Σ’ αυτήν την προσπάθεια είναι απαραίτητα τα δοµικά στοιχεία
του νοµοσχεδίου, δηλαδή ο τεκµαρτός προσδιορισµός των εισοδηµάτων από τη µια και οι φορολογικές αποδείξεις από την
άλλη. Αυτά τα δυο είναι αποτελεσµατικά όπλα, για να περάσουµε
σε µια νέα φορολογική συνείδηση στην Ελλάδα: το να πληρώνουµε όλοι για να πληρώνουµε λιγότερα, το να πληρώνουν αυτοί
που έχουν, για να ελαφρύνονται αυτοί που δεν έχουν. Αυτή είναι
η πορεία.
Είναι γνωστό σε όλους, ότι σήµερα το φορολογικό σύστηµα
στηρίζεται σε µεγάλο ποσοστό στην άντληση των φόρων από
τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους. Αυτή η αδικία πρέπει να
αρθεί σε µια κοινωνία όπου το 80% των φόρων, πληρώνονται από
τις τάξεις των εργαζοµένων. Αυτό είναι παρανοϊκό, είναι εµφανώς
παράλογο, είναι άδικο βαριά και πρέπει να ανατραπεί.
Ο ένας στόχος λοιπόν είναι αυτός. Ο δεύτερος στόχος είναι η
ανατροπή της επίσης βαριά άδικης σχέσης µεταξύ έµµεσων και
άµεσων φόρων, που είναι έντονα υπέρ των πρώτων.
Όσον αφορά τις αναπτυξιακές πλευρές του νοµοσχεδίου, που
γίνεται η κριτική από την Αντιπολίτευση, ότι δεν υπάρχουν, αυτό
που θέλει να κάνει αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο είναι η φο-
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ρολογική σταθερότητα, το σταθερό περιβάλλον, οι σχέσεις διαφάνειας, η διαφορετική φορολόγηση των επενδεδυµένων πόρων
και των µη επενδυοµένων πόρων. Αυτός είναι ένας καινούργιος
τρόπος αντιµετώπισης της επενδυτικότητας.
Ο παλιός τρόπος της Νέας ∆ηµοκρατίας, δηλαδή οι φοροελαφρύνσεις, δηλαδή οι χαριστικές, δηλαδή οι υποφορολογήσεις
έχει αποδειχθεί, για δεκαετίες, παντελώς αναποτελεσµατικός.
Αυτά όλα αποδείχθηκαν ανεπαρκή, ούτε επενδύσεις έφεραν στη
χώρα –η πράξη είναι αυτή- ούτε έβγαλαν τη χώρα από το οικονοµικό αδιέξοδο.
Θα ήθελα να δώσω, επίσης, απάντηση σε µια κυρίαρχη, κεντρική ερώτηση του ελληνικού λαού για το «πού πήγαν τα
λεφτά;». Τα λεφτά πήγαν σε συγκεκριµένες κατευθύνσεις.
Ο πρώτος τοµέας -ο οποίος ανθεί και ακµάζει- είναι ο τεράστιος χώρος της παραοικονοµίας στην Ελλάδα. Εκεί πήγαν τα
λεφτά.
Ο δεύτερος χώρος «πού πήγαν τα λεφτά», είναι ο τοµέας των
υπερτιµηµένων δηµοσίων έργων, από τα κεντρικά δηµόσια έργα
έως τα δηµοτικά. Εκεί πήγαν τα λεφτά.
Ο τρίτος τοµέας «πού πήγαν τα λεφτά», είναι σε όλες τις πολιτικές χρηµατοδότησης του κράτους, οι οποίες οι περισσότερες
έγιναν µε ρουσφετολογικές και διαµεσολαβητικές παρεµβάσεις. Εκεί
πήγαν τα λεφτά.
Ο τέταρτος τοµέας «πού πήγαν τα λεφτά», είναι ο τοµέας των
τραπεζών και φυσικά ο τοµέας της άµυνας. Εκεί πήγαν τα λεφτά.
Αυτοί είναι τοµείς, που απορρόφησαν τον ελληνικό δανεισµό και
το ελληνικό πλεόνασµα.
Υπάρχει ένα βασικό πρόβληµα εδώ. Ποιοι επέτρεψαν να γίνει
αυτό; Ποιοι επέτρεψαν τέτοια διαχείριση στη χώρα; Αυτό είναι
το πολιτικό πρόβληµα. Υπάρχει και ποινικό πρόβληµα. Ποιοι διευκόλυναν µε ίδιον όφελος αυτές τις συναλλαγές µε τις υπογραφές τους; Και αυτό είναι το ποινικό κοµµάτι. Αυτό το ζήτηµα,
όµως, πιστεύω ότι θα απασχολήσει την ελληνική Βουλή στη συνέχεια, αφού περάσει ο φόρτος των µεταρρυθµιστικών νοµοσχεδίων που έχουµε µπροστά µας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα συνεχίζοντας να κάνω µια
εκτίµηση για την κεντρική τοποθέτηση του Αρχηγού της Νέας
∆ηµοκρατίας στην Κεντρική Επιτροπή του κόµµατος για το ζήτηµα της οικονοµικής κατάστασης της χώρας. Είπε ο κ. Σαµαράς ότι: «σας παραδώσαµε ελλείµµατα, αλλά η χώρα δεν
γονάτισε. Εσείς σήµερα δηµιουργείτε κρίση δανεισµού».
Αν αυτή είναι η τοποθέτηση της Νέας ∆ηµοκρατίας για την
εξαετία, τότε αλίµονο δεν έχει καµµία τύχη η πορεία αυτοκάθαρσής της, δεν έχει καµµία τύχη η προσπάθεια ανανέωσης της,
γιατί αυτά είναι άρρηκτα δεµένα µε µια ουσιαστική πορεία αυτοκριτικής. Αυτό το φιάσκο της τοποθέτησης συµπληρώθηκε από
τις αλχηµείες του κ. Κεφαλογιάννη, ότι η Νέα ∆ηµοκρατία ευθύνεται µόνο για τα 12.000.000.000 ευρώ του χρέους της Μεταπολίτευσης.
Θα σας πω, ποια είναι η αλήθεια. Αυτή η αλήθεια είναι εκτίµηση του ελληνικού λαού, την γνωρίζει αυτή την αλήθεια ο ελληνικός λαός. Αγαπητοί φίλοι, είναι γνωστό ότι η κρίση
δανεισµού, είναι η υποθήκευση του µέλλοντος της χώρας και των
επερχόµενων γενεών. Αυτό είναι θεµελιώδες. Η ευθύνη γι’ αυτήν
την κατάσταση είναι τεράστια.
Στα πρώτα δυόµισι χρόνια της διακυβέρνησης της, η Νέα ∆ηµοκρατία παρέλαβε -έστω και µε φθίνουσα πορεία- µια αναπτυσσόµενη χώρα. Αυτή την εξάντλησε στην πρώτη διακυβέρνηση. Στη
συνέχεια έχουµε πρόσθεση πάνω από 60.000.000.000 ευρώ ελλειµµάτων µε την κατακόρυφη αύξηση αυτών το 2008 και
30.000.000.000 ευρώ έλλειµµα µόνο τη χρονιά του 2009.
Η κατάρρευση ερχόταν, την αλήθεια την έκρυβαν από τον ελληνικό λαό, την έκρυβαν φυσικά και από τις πολιτικές δυνάµεις.
Εγώ δεν έχω κανένα πρόβληµα να αναγνωρίσω, ότι ούτε εµείς
δεν είχαµε συναίσθηση και συνείδηση της τραγικότητας της οικονοµικής κατάστασης της χώρας. ∆εν έχω κανένα πρόβληµα να
το αναγνωρίσω αυτό.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το χρέος, τα ελλείµµατα, οι κατρακύλες στην ανταγωνιστικότητα, τα τροµερά ελλείµµατα, το βαθιά
αρνητικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, είναι παράγοντες
που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή, στην κατάρρευση, όχι
απλά στη δηµοσιονοµική χρεοκοπία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Πόσο απέχει αυτή η κατάσταση από την κρίση δανεισµού;
Χρειάζεται να µεσολαβήσει κάποιος για να τη δηµιουργήσει;
Χρειάζεται δηλαδή, η εξάµηνη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ως αιτιολογικός παράγοντας, για να φτάσουµε στα τοκογλυφικά επιτόκια και στην κρίση δανεισµού; ∆εν χρειάζεται, αγαπητοί φίλοι.
∆εν χρειάζεται καθόλου.
Απλά αυτό που χρειάστηκε για να µετατραπεί, έγινε. ∆ηλαδή,
οι απανωτές αξιολογήσεις, υποτιµήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους δύο αµερικανικούς οργανισµούς
και στη συνέχεια η αύξηση των επιτοκίων, αµέσως µετά την κατάδειξη του τραγικού ελλείµµατος της Ελλάδας και της αδυναµίας εξυπηρέτησης του χρέους από τη χώρα. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα.
Εάν σε αυτή την πραγµατικότητα, σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας τα πεντέµισι χρόνια από τη Νέα ∆ηµοκρατία,
προσθέσουµε και το πολιτικο-διοικητικό σύστηµα, τον τρόπο λειτουργίας της εξουσίας, τότε έχουµε ένα µοντέλο το οποίο εξηγείται µε την εξάντληση του γράµµατος «κ», που είναι η
κακοδιαχείριση, που είναι η κατασπατάληση πόρων, που είναι η
κατάχρηση εξουσίας και δηµοσίου χρήµατος, είναι αυτό που µε
µια φράση λέει ο ελληνικός λαός, καθεστώς φαυλότητας για τη
χώρα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα που παραδώσατε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε συνάδελφε,
έχει περάσει ο χρόνος οµιλίας σας κατά δύο λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
που µιλάτε από στήθους πάντα ως υπόδειγµα.
Το λόγο έχει, ο Βουλευτής Φλωρίνης της Νέας ∆ηµοκρατίας κ.
Ευστάθιος Κωνσταντινίδης.
Ορίστε, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά και παρακαλώ τηρήστε
τα, γιατί είναι τεράστιος ο αριθµός των συναδέλφων που περιµένουν να µιλήσουν και µε ιώβεια υποµονή ο Υπουργός υποµένει.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση επιτέλους κατέθεσε το φορολογικό νοµοσχέδιο µετά από µήνες καθυστέρησης
και παραφιλολογίας. Η κατάθεσή του είναι ένα ακόµα δείγµα ότι
δεν ήταν –παρά τα λεγόµενά της- έτοιµη να κυβερνήσει. ∆εν
υπήρχε σαφές σχέδιο, γιατί και σε αυτόν τον τοµέα ήταν µόνο
µεγάλα λόγια.
Είναι αλήθεια -και θα απαντήσω στον κατελθόντα συνάδελφοότι η κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας επιδεινώθηκε τα τελευταία δύο χρόνια. Στο γεγονός αυτό συνέβαλε η παγκόσµια
οικονοµική κρίση, κύριε συνάδελφε, που κάποιοι επί µήνες δεν
την έβλεπαν. Τα ελλείµµατα εκτινάχθηκαν και σε χώρες όπως η
Ελλάδα που είχαν αυξηµένο δηµόσιο χρέος, το πρόβληµα έγινε
εντονότερο.
Στις χώρες της Ευρωζώνης το έλλειµµα ανέβηκε κατά έξι ποσοστιαίες µονάδες, όπως και στη χώρα µας όπου πλησίασε το
9%. Είτε σας αρέσει είτε όχι.
Και αυτό το γνώριζε ο κ. Παπανδρέου και επέµενε να δηλώνει
ότι λεφτά υπάρχουν, να θυµίσω τα 34.000.000.000 της φοροδιαφυγής και ότι το πρόβληµα της Ελλάδος είναι πολιτικό και όχι οικονοµικό. Και µ’ αυτό τον τρόπο υφάρπαξε την ψήφο του
ελληνικού λαού και ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας.
Και την επόµενη µέρα, ενώ θα έπρεπε να ξεκινήσει προσπάθεια συγκράτησης του ελλείµµατος, ξεκίνησε προσπάθεια διόγκωσης του ελλείµµατος, προκειµένου να το φορτώσει στις
πλάτες της Νέας ∆ηµοκρατίας. Πάγωσε τη ρύθµιση για τους
ηµιυπαίθριους, που τη φέρνετε τώρα, ακυρώνοντας έσοδα της
τάξης των 2.000.000.000 για το τρέχον έτος του 2009. Μετέφερε
έσοδα του 2009 στο 2010. Μετέφερε έξοδα του 2010 στο 2009,
έτσι ώστε να φαίνεται διογκωµένο το έλλειµµα. Και κατάφερε γιατί περί άθλου πρόκειται- να πραγµατοποιήσει το τρίµηνο
Οκτωβρίου-∆εκεµβρίου το 64% της συνολικής υστέρησης των
δηµόσιων εσόδων για ολόκληρο το δωδεκάµηνο. Αυτά δεν κρύβονται, είναι δεδοµένα.
Και έτσι, κύριοι συνάδελφοι, οι µέντορες της δηµιουργικής λογιστικής παρουσίασαν έλλειµµα 12,7%, χωρίς να υπολογίζουν τις
συνέπειες για τη χώρα. Και δεν έφθανε µόνο αυτό, ακολούθησε
και σειρά ατυχών δηλώσεων και άστοχων διαρροών. Ο ίδιος ο
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Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται στην εντατική, ο
Υπουργός Οικονοµικών ότι είµαστε ο «Τιτανικός». ∆ιέρρευσε ότι
θα προσφύγουµε για δανεισµό στην Κίνα.
Και αποτέλεσµα ήταν όλα αυτά που είδαµε µε τα spreads που
υπερδιπλασιάστηκαν και το επιτόκιο δανεισµού από το 4,2% µεσοσταθµικά του 2009, έφθασε στο 6,3%.
Εάν οι παραπάνω ατυχείς δηλώσεις και διαρροές είχαν εκλείψει και είχε αποφασίσει η Κυβέρνηση να ληφθούν µέτρα πριν το
2010 και λιγότερο επώδυνα θα ήταν και καλύτερο κλίµα θα
υπήρχε στις αγορές. Τώρα φθάσαµε µέσα στη σύγχυση και στο
πανικό από τις δικές σας παλινωδίες να ακούσουµε από συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ να αναφέρονται στον Γιώργο Αλογοσκούφη
και να ζητούν τα ρέστα γιατί ο τότε Υπουργός δεν προχώρησε
στη λήψη µέτρων που είχαν αποφασισθεί.
Εσείς οι ίδιοι ήσασταν που σηκώνατε γη και ουρανό µε το
άκουσµα και µόνο της λέξης µέτρων. Το είπε το πρωί και ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας, ο συνάδελφος, ο κ. Καράογλου
για τη διγλωσσία σχετικά µε τον επαναπατρισµό κεφαλαίων.
Φθάνει πια η υποκρισία, κύριοι συνάδελφοι! Φθάνει πια το θέατρο του παραλόγου! Το φορολογικό νοµοσχέδιο έπρεπε να κατατεθεί το 2009 για να έχει ισχύ από την 1-1-2010, για να
προλάβουµε τις αγορές, για να βάλουµε φρένο στους κερδοσκόπους.
Αντ’ αυτού, ξεκίνησε µία ατέρµονη διαδικασία διαβούλευσης
του φορολογικού, που, εκ των πραγµάτων, αποδείχθηκε ότι η
πρόθεση της Κυβέρνησης ήταν µόνο τα επικοινωνιακά οφέλη.
Και πέστε µου: Αφού έγινε αυτή η διαβούλευση, ποια µέτρα από
αυτά που πρότεινε η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου
υιοθέτησε το Υπουργείο Οικονοµικών; Κανένα.
Άρα, τα µέτρα είχαν προαποφασισθεί. Και πάλι, όµως, αυτό το
κλίµα των καθυστερήσεων και παλινωδιών, των ήξεων και αφήξεων της Κυβέρνησης, το φορολογικό θα µπορούσε να είναι µια
ευκαιρία για γενναία φορολογική µεταρρύθµιση που θα έδινε
ώθηση στην ανάπτυξη, θα αποκαθιστούσε τη δικαιοσύνη και θα
πάτασσε τη γραφειοκρατία.
∆υστυχώς, ο τίτλος του νοµοσχεδίου που αναφέρεται στην
αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και στην αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής δεν δικαιολογείται. Στραγγαλίζει τη
µεσαία εισοδηµατική τάξη, τους χαµηλόµισθους, τους συνταξιούχους, τους εµπόρους, τους επαγγελµατίες ενώ οι έχοντες και
κατέχοντες απλώς δίνουν τον οβολό τους.
Αναφέρω ενδεικτικά. Με το άρθρο 1 συνδέεται το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ µε τη συλλογή αποδείξεων. Ουσιαστικά καταργείται το αφορολόγητο, αφού εξαιρούνται οι
δαπάνες ύδρευσης, ενοικίων, ρεύµατος, εισιτηρίων, τηλεφωνικών τελών και όλες όσες επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τα χαµηλά εισοδήµατα, τα οποία δεν έχουν περαιτέρω καταναλωτικές
δυνατότητες.
Με το άρθρο 3 προσδιορίζεται το εισόδηµα µε βάση αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες, δηλαδή, τα τεκµήρια. ∆εν εξειδικεύονται, όµως, κατά περίπτωση και λειτουργούν ισοπεδωτικά,
θίγοντας χαµηλά εισοδήµατα. Για παράδειγµα, στην ίδια περιοχή
βαρύνεται µε το ίδιο τεκµήριο αυτός που αγόρασε µια καινούργια κατοικία µε 200.000 ευρώ και αυτός που κληρονόµησε µια
παλιά κατοικία τριάντα ετών χωρίς εισοδήµατα.
Με το άρθρο 9 ορίζεται ως χρόνος κτήσης του εισοδήµατος
των ελευθέρων επαγγελµατιών ο χρόνος που παρέχονται οι υπηρεσίες και όχι ο χρόνος είσπραξης των αµοιβών. Καλούνται, δηλαδή, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες να πληρώσουν για ποσά που
θα εισπράξουν και αν λάβουµε υπ’ όψιν την οικονοµική στενότητα που τους αναγκάζει να δουλεύουν µε τεφτέρια και βερεσέδες, όπως οι ίδιοι λέγατε πριν κάποιους µήνες, καταλαβαίνετε
ότι το µέτρο αυτό τους στραγγαλίζει.
Με το άρθρο 13 φορολογούνται -δικαίως, θα έλεγα- τα µερίσµατα, αλλά µε το υψηλό 40%, το µεγαλύτερο στην Ευρώπη,
αποθαρρύνοντας τους επενδυτές, οι οποίοι αναζητούν σε άλλες
χώρες ευνοϊκότερα φορολογικά καθεστώτα.
Με το άρθρο 19, διευρύνεται ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων,
τον οποίο είχατε υποσχεθεί, κύριε Υπουργέ, ότι θα καταργήσετε.
Στο άρθρο 25, αναφέρονται φόροι δωρεών, κληρονοµιών και
γονικών παροχών, επιβαρύνοντας τη µέση ελληνική οικογένεια.
Με τη φορολογία ακίνητης περιουσίας, στην οποία συµπεριλαµβάνεται ακόµα και η επιβολή τεκµαρτού φόρου ιδιοκατοίκησης,
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σε συνδυασµό µε την αύξηση των αντικειµενικών αξιών, παγώνει
η κτηµαταγορά η οποία είναι, τουλάχιστον, η ατµοµηχανή για
εκατόν πενήντα επαγγέλµατα.
Επιβάλλεται ένα αυστηρό σύστηµα αυτοπεραίωσης σε οκτακόσιες χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, όπου υπερδιπλασιάζεται ο φόρος και τους οδηγεί σε µαρασµό και κλείσιµο. Έστω
και την τελευταία στιγµή κατατέθηκε τροπολογία που εν µέρει
αποκαθιστά τα πράγµατα, σχετικά µε τη φορολόγηση των αγροτών που πουλούν προϊόντα στις λαϊκές αγορές τους οποίους θέλετε να εντάξετε στο καθεστώς της επιβολής ΦΠΑ 10% στις
πωλήσεις και στην τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων Β’ κατηγορίας, πράγµα που η Νέα ∆ηµοκρατία σας είχε ζητήσει να εξαιρεθεί.
Καταργούνται οι απαλλαγές από φόρους δωρεών. Η διάταξη
αυτή, κύριε Υπουργέ, βάζει φρένο στις δράσεις ιδρυµάτων µε
κοινωφελές έργο και χαρακτηρίζεται πρόχειρη, βιαστική και
άδικη, γιατί βάζει στο ίδιο καζάνι περιπτώσεις υπόπτων δωρεών
που πρέπει να ελεγχθούν µε τους πραγµατικούς δωρητές µε φιλάνθρωπα και πατριωτικά κίνητρα προσφοράς.
Εξαιρέθηκαν από την παρακράτηση του 12% των επιδοµάτων
οι ένστολοι των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας και Προστασίας του
Πολίτη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Τέλος χρόνου.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
∆εν συµβαίνει, όµως και µε τους ένστολους του Υπουργείου
σας, τους τελωνειακούς, κύριε Υπουργέ, οι οποίοι δουλεύουν και
αυτοί τριακόσιες εξήντα πέντε µέρες, αργίες, Σαββατοκύριακα.
Η Νέα ∆ηµοκρατία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι παράταξη ευθύνης και χρέους. ∆εν µένουµε στον στείρο αντιπολιτευτικό λόγο, στη διαρκή άρνηση, στην αντιπολίτευση για την
αντιπολίτευση, πράγµα που έκανε το ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια.
Για πρώτη φορά, ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
πρότεινε µέτρα ανάσας για την οικονοµία…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Τέλος χρόνου, κύριε
συνάδελφε.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ: …ανέξοδες ή µε ελάχιστο
δηµοσιονοµικό κόστος. ∆είτε τες, προσπαθήστε να πάρετε µερικές από αυτές, να τις µελετήσετε και να βάλετε στην άκρη τους
πολιτικούς σας...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πολύ.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Έχετε τελειώσει.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστώ
πολύ.
Ο συνάδελφος Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο Νοµό Αχαΐας κ.
Τσούκαλης έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, όταν σας κατηγορούν όλοι ότι το κρίσιµο
αυτό νοµοσχέδιο το έχετε συντάξει µε τη λογική του «ράβε-ξήλωνε», απαντάτε ότι, λόγω της ευαισθησίας σας, τείνετε ευήκοον
ους σε όσους κάνουν εποικοδοµητικές προτάσεις.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, να σας πω, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το εννιασέλιδο κείµενο -προσθήκες, αναδιατυπώσεις σχεδίου νόµου- που πήραµε µόλις πριν λίγο
καταδεικνύει εντελώς το αντίθετο. Και αν αυτήν τη στιγµή, σήµερα, τελείωνε η κατ’ άρθρο ψηφοφορία, σχεδόν κανένας Βουλευτής δεν θα γνώριζε τι ψήφισε. Αυτό είναι δεδοµένο.
Όµως, υπάρχει και ένα άλλο πρόβληµα, κύριε Υφυπουργέ. Εισάγετε αυτό το νοµοσχέδιο για ψηφοφορία, χωρίς να έχετε τη
γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Το ερώτηµα
είναι: Για ποιο λόγο; Θα επιστρέψουµε στην επιχειρηµατολογία
που είχαµε από κοινού στην προηγούµενη περίοδο, που κατηγορούσαµε τη Νέα ∆ηµοκρατία ότι νοµοθετούσε πρόχειρα και
µάλιστα, σε κρίσιµα νοµοσχέδια δεν ζητούσε τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής;
Και µη µου απαντήσετε, βεβαίως, ότι η διαβούλευση ήταν εκτενής και ότι όλοι οι φορείς κατέθεσαν την πρότασή τους, γιατί θα
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σας πω ότι πιθανές ενστάσεις της ΟΚΕ επί του νοµοσχεδίου θα
έδιναν µεγαλύτερο βάρος στα επιχειρήµατα τα δικά µας όσον
αφορά την αντίκρουση των συγκεκριµένων διατάξεων.
∆εν το κάνατε, όµως και όχι µόνο δεν κάνατε αυτό, αλλά ούτε
καν ανατρέξατε και στις βασικές διαπιστώσεις, τις πάγιες, διαχρονικές διαπιστώσεις της ΟΚΕ σε αντίστοιχα νοµοθετήµατα της
Νέας ∆ηµοκρατίας, σ’ αυτό το οποίο, λοιπόν, προκύπτει πάγια
από τις γενικές αρχές της ΟΚΕ.
Θα αναφέρω µόνο ορισµένες απ’ αυτές τις αρχές, προκειµένου να τεκµηριώσουµε, όχι από αριστερή µόνο άποψη, αλλά από
την τρέχουσα διαχειριστική –αν θέλετε- τα προβλήµατα που έχει
το νοµοσχέδιο σας και τα οποία θα τα βρείτε στην πορεία.
Λοιπόν, πρώτη αρχή: ∆ίκαιη κατανοµή του φορολογικού βάρους, ανάλογα µε τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών προς
την κατεύθυνση της ανακατανοµής του εισοδήµατος υπέρ των
ασθενεστέρων στρωµάτων. ∆ιακηρύσσετε και εσείς ότι είναι δίκαιη η κατανοµή του φορολογικού συστήµατος. Αλήθεια, δίκαιη
κατανοµή του φορολογικού συστήµατος, χωρίς να αλλάξει η
βάση στο υπόστρωµα πάνω στο οποίο θα εφαρµοστούν οι συγκεκριµένες διατάξεις, µπορεί να υπάρξει; ∆ηλαδή, το ότι οι
επαγγελµατίες βιοµήχανοι και βιοτέχνες δηλώνουν µέσο ετήσιο
εισόδηµα 13.000 ευρώ και οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι 16.000
ευρώ, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο το αλλάζει; Μπορείτε να το
αποδείξετε ότι το αλλάζει; Η εκτίµησή µας είναι ότι δεν το αλλάζει και θα σας πω και τη συνέχεια για ποιο λόγο δεν έχετε προχωρήσει σε κάποια άλλα πράγµατα.
∆εύτερη αρχή: Επίγνωση της δυνατότητας µετακύλησης του
φόρου και του σηµείου τελικής επίπτωσης του φόρου. Αλήθεια,
ποιος θα πληρώσει αυτά τα επιπλέον φορολογικά βάρη;
Και εδώ, πρέπει να σταθώ στο φόρο προστιθέµενης αξίας που
επιβάλλεται στους δικηγόρους. Παρ’ όλο που είµαι δικηγόρος,
σας λέω ότι δεν µιλώ καθόλου συντεχνιακά. Αλήθεια, που θα µετακυλιστεί αυτός ο ΦΠΑ, τον οποίο εσείς επιβάλλετε στους δικηγόρους αυτήν τη στιγµή; Και για ποιο λόγο δεν ακολουθείτε
την πολύ φυσιολογική, λογική θέση που έχουν οι δικηγορικοί
σύλλογοι και είναι «αυξήστε, διπλασιάστε τις προεισπράξεις των
αµοιβών και θα εισρεύσουν αµέσως µέσω των ίδιων δικηγόρων,
χωρίς µηχανισµούς, χωρίς τίποτα, χωρίς γραφειοκρατικά βάρη,
πολύ µεγάλα έσοδα στα δηµόσια ταµεία»; ∆εν το κάνετε. Γιατί;
Για εµµονή. Λόγω εµµονής! Και αυτό θα το διαπιστώσετε στη συνέχεια.
Τρίτη αρχή: Εξάντληση του παραεµπορίου και της παραοικονοµίας που έχουν µεγάλη έκταση στη χώρα µας. ∆εν χρειάζεται
να επεκταθώ περισσότερο. Εσείς το υποστηρίζετε, εµείς λέµε ότι
σε καµµία περίπτωση δεν αγγίζετε την παραοικονοµία.
Τέταρτη αρχή: Αποτελεσµατική άσκηση της δηµοσιονοµικής
πολιτικής µε στόχο τη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη, την λέξη
«ανάπτυξη» την έχω υπογεγραµµένη. Νοµίζω ότι είναι κοινή διαπίστωση.
Πέµπτη αρχή: Απλότητα και ευκολία κατανόησης µε χαµηλό
κόστος διαχείρισης. Και εδώ, βεβαίως, πρέπει να αναφερθώ σε
µία αναφορά που έκανε ο κ. Παπακωνσταντίνου όταν είπε εδώ
σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι «ξέρετε, είναι πρόθεσή µας να καταργήσουµε τον Κώδικα Στοιχείων».
Όµως, εδώ, κύριε Υφυπουργέ, είστε υποχρεωµένος να απαντήσετε πειστικά για ποιο λόγο φέρνετε ένα τόσο πολύπλοκο νοµοσχέδιο και δεν κάνετε το πάρα πολύ απλό και να φέρετε ένα
νέο κώδικα στοιχείων που να έχει ενσωµατωµένες όλες αυτές τις
διατάξεις, ούτως ώστε µε µία απλή ανάγνωση όλοι µας να είµαστε σε θέση να αξιολογήσουµε αυτές τις διατάξεις. Πρέπει να
περιµένετε στο µέλλον; Τεχνολογικά, είναι δύσκολο να το κάνετε;
Και αυτή είναι βεβαίως, η διαπίστωση της ΟΚΕ, την οποία εσείς
ο ίδιος δεν έχετε λάβει υπ’ όψιν σας, απλοποίηση της φορολογικής νοµοθεσίας. ∆εν είναι τυχαίο ότι τα µεγαλύτερα φαινόµενα
διαφθοράς στη χώρα µας παρατηρούνται στους τοµείς όπου
υπάρχει η πιο εκτεταµένη πολυνοµία. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το ώριµο πια µέτρο της κατάργησης του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και ενσωµάτωσης των απολύτως
απαραιτήτων διατάξεων τους σε ενιαίο νοµοθετικό πλαίσιο. Πόσο
δύσκολο ήταν αυτό να το κάνετε µετά από τετράµηνη, πεντάµηνη κυοφορία του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου; Και, όµως, δεν
το κάνετε.
Υπάρχει και κάτι άλλο, κύριε Υφυπουργέ, το οποίο θα πρέπει
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να απαντήσετε, καθώς σηµειώνεται µια άλλη ανάγκη, την οποία
τη θεωρεί επιτακτική η ΟΚΕ και δεν τη θεωρεί µόνο η ΟΚΕ. Λέει,
λοιπόν, η ΟΚΕ ότι είναι ανάγκη να συνοδεύεται κάθε φορολογικό
σχέδιο νόµου, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί δηµόσια, από µία µελέτη πρακτικών επιπτώσεων -δεν χρειάζεται να αναφέρω τον αγγλικό όρο- η οποία θα συνοδεύει το νοµοσχέδιο και θα µπορεί
στο πλαίσιο της διαβούλευσης να καθιστά σαφές σ’ αυτόν που τα
αξιολογεί τις πρακτικές επιπτώσεις. Μπορείτε αυτήν τη στιγµή
εσείς να µας πείτε ποιες θα είναι οι πρακτικές επιπτώσεις όλων
αυτών των ρυθµίσεων στο µέλλον, στα επόµενα ένα-δύο χρόνια,
όσον αφορά την εφαρµογή τους; Περιλαµβάνει κάποια από αυτά
το παρόν νοµοσχέδιο; Προφανώς όχι. Είναι βέβαιο ότι δεν περιλαµβάνει.
Η κρίση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της ελληνικής οικονοµίας εκδηλώνεται στη δηµοσιονοµική σφαίρα της οικονοµίας που
είναι ένα φαινόµενο ευρωπαϊκό και διεθνές. Στην ελληνική περίπτωση, όµως, αυτό το φαινόµενο εκδηλώνεται βίαια λόγω της
οξυµένης κρίσης του φορολογικού συστήµατος και του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα. ∆εν χρειάζεται να αναφερθούµε στο
δεύτερο, αφορά άλλη συζήτηση εκτεταµένη, όσον αφορά το κοινωνικό κράτος. Όµως, όσον αφορά το πρώτο, δεν µπορεί να
φέρει καινούργια έσοδα χωρίς τις σηµαντικές παρενέργειες.
Αυτές τις σηµαντικές παρενέργειες δεν µπορούµε να τις γνωρίζουµε.
Το ελληνικό φορολογικό σύστηµα είναι το µόνο στην Ευρώπη
όπου η σχέση άµεσων και έµµεσων φόρων παραµένει αντεστραµµένη. Η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν κάνει κάποιες αλλαγές, βεβαίως, προς τη σωστή κατεύθυνση. Μόνο αυτές οι δύο
χώρες είχαν τέτοιο πρόβληµα. Ενώ, δηλαδή, στην Ευρώπη οι
άµεσοι φόροι είναι τα 2/3 και οι έµµεσοι το 1/3, εδώ συµβαίνει
ακριβώς το αντίθετο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, καταληκτικά.
Εµείς, σαν Αριστερά, οι θέσεις µάχης µας δεν µπορούν να είναι
τίποτα άλλο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το να αφορούν
ένα νοµοσχέδιο που να είναι δίκαιο, συλλογικό, καθολικό, και
αναδιανεµητικό. Θα ξεκινούν από τους πολλούς, τους ανίσχυρους, αυτούς που τελικά είναι σήµερα, όπως ήταν και στο παρελθόν, οι αδικηµένοι της κατακερµατισµένης κοινωνίας. Και,
δυστυχώς, αυτό το νοµοσχέδιο εξακολουθεί να διατηρεί την κατακερµατισµένη οικονοµία, χωρίς να εντάσσεται σε µία ενιαία λογική πολιτική. ∆υστυχώς, υποτάσσεται αποκλειστικά και µόνο στη
συγκυρία της διεθνούς κρίσης, και στο υλικό πρόγραµµα του
Υπουργείου Οικονοµικών.
Να είστε καλά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Νίκο Τσούκαλη από το Νοµό Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ.
Η Βουλευτής Πιερίας του ΠΑΣΟΚ, κ. Μαρία Μίχου, έχει το
λόγο από του Βήµατος για οκτώ λεπτά.
Παρακαλώ, κυρία συνάδελφε.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση µετά από έξι µήνες συνεχούς προσπάθειας για ανόρθωση της οικονοµίας και «νοικοκύρεµα» των
δηµοσιονοµικών µεγεθών, καταθέτει το φορολογικό νοµοσχέδιο,
ένα φορολογικό νοµοσχέδιο για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής,
ένα νοµοσχέδιο, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο, το
βασικό όπλο σε µία δύσκολη µάχη που δίνεται για να αλλάξουν
τα οικονοµικά δεδοµένα, να υπάρξει µία δίκαιη αναδιανοµή εισοδήµατος.
Ακούστηκε πολύ συχνά η φράση: «Γιατί αργεί η κατάθεση του
φορολογικού νοµοσχεδίου; Γιατί δεν κατατέθηκε νωρίτερα;»
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο,
όπως το φορολογικό, µε ουσιαστικές τοµές, µε δίκαιο πλαίσιο,
σταθερό και απλό, µε ενιαίους κανόνες, όπως είχε υποσχεθεί
προεκλογικά το ΠΑΣΟΚ, έπρεπε να προετοιµαστεί υπεύθυνα και
τεκµηριωµένα µε στόχο τη δίκαιη κατανοµή των φορολογικών
βαρών.
Η σύνταξη του παρόντος νοµοσχεδίου έγινε µετά από διαβούλευση µε τους πολίτες και τους κοινωνικούς εταίρους, µε σηµαντική συµµετοχή πολιτών, φορέων και εκπροσώπων σε οµάδες
εργασίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρώτη προτεραιότητα είναι η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και η δηµιουργία φορολογικής συνείδησης που στηρίζεται
στην εµπέδωση από τον πολίτη ότι οι φόροι που θα καταβάλει
θα «πιάσουν τόπο». Είναι µία σχέση εµπιστοσύνης που θα πρέπει
να αποκατασταθεί µεταξύ κράτους και πολίτη σε όλα τα επίπεδα.
Η προηγούµενη κυβέρνηση µε την πελατειακή οικονοµική πολιτική και την κατάλυση των ελεγκτικών µηχανισµών που ακολούθησε, κάθε άλλο παρά βοήθησε στη γεφύρωση αυτού του
χάσµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουµε ότι ένα φορολογικό νοµοσχέδιο είναι καταδικασµένο σε αποτυχία, αν δεν καταφέρει να πείσει τον πολίτη ότι είναι προς όφελος της µεγάλης
πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών και όχι των λίγων και ισχυρών.
Αυτός είναι ο µοναδικός τρόπος να µετατρέψουµε τον πολίτη
από αντίπαλο σε σύµµαχο σ’ αυτήν τη δύσκολη προσπάθεια. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η µέχρι στιγµής επιτυχηµένη
εφαρµογή του µέτρου των αποδείξεων. Η συλλογή των αποδείξεων δεν συνιστά ουσιαστικά επιβάρυνση του πολίτη. Αυτός επιλέγει να τις συλλέξει, αφού µ’ αυτόν τον τρόπο αποκοµίζει
πολλαπλά οφέλη και το µεγαλύτερο κατά την άποψή µου είναι η
συµµετοχή του για την πάταξη της φοροδιαφυγής.
Για τους παραπάνω λόγους, η θεµελιώδης αξία που διέπει τις
διατάξεις του σχεδίου αυτού είναι αυτή της δικαιοσύνης. Όλοι
οι πολίτες εισφέρουν ανάλογα µε τις πραγµατικές τους δυνατότητες. Στις βασικές αρχές του νέου φορολογικού νοµοσχεδίου
είναι και ο αναδιανεµητικός του χαρακτήρας, γιατί επιβαρύνει τα
υψηλά εισοδήµατα και τους έχοντες και κατέχοντες, ενώ ταυτόχρονα ελαφρύνει τα µεσαία και χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα.
Είναι και η αποτελεσµατικότητά του, γιατί ενθαρρύνει µε κίνητρα
την αποκάλυψη της φορολογητέας ύλης. Είναι και η αναπτυξιακή
προοπτική του, γιατί παρέχονται ουσιαστικά κίνητρα για την ανάπτυξη της χώρας και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να αναφερθώ
επιγραµµατικά σε τρεις κατά την άποψή µου επί µέρους σηµαντικές κατευθύνσεις του σχεδίου νόµου. Η πρώτη κατεύθυνση
είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης µε κατάργηση αδικαιολόγητων στρεβλώσεων. Η φορολόγηση όλων των εισοδηµάτων από κάθε πηγή µε µία ενιαία προοδευτική τιµαριθµοποιηµένη
φορολογική κλίµακα, θα έπρεπε να είναι καθολική απαίτηση. Μ’
αυτόν τον τρόπο, ο καθένας συµβάλλει ανάλογα µε τη φοροδοτική του ικανότητα. Ο προσδιορισµός του εισοδήµατος θα είναι
πλέον λογιστικός για όλους και, ταυτόχρονα, καταργούνται χαριστικές φοροαπαλλαγές.
Καθορίζονται τα τεκµήρια, οι ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης,
ώστε να εντοπίζεται η φοροδιαφυγή µε αντικειµενικό τρόπο. Με
την κατάργηση του ΕΤΑΚ, η Κυβέρνηση προχωρά στην ελάφρυνση εκατοµµυρίων συµπολιτών. Η φορολογική επιβάρυνση
µεταφέρεται στους µεγάλους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας.
Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά τις νέες τεχνολογίες που θα
αποτελέσουν σύµµαχο στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής.
Γνωρίζουµε όλοι πάρα πολύ καλά ότι χωρίς τη συµβολή των νέων
τεχνολογιών είναι πολύ δύσκολη η πάταξη της φοροδιαφυγής.
Γίνεται πράξη η ηλεκτρονική διασύνδεση του Υπουργείου Οικονοµικών µε όλα τα Υπουργεία και τους φορείς. Αυτό το µέτρο θα
αποδώσει σε συνδυασµό µε το περιουσιολόγιο που θα συνταχθεί
σύντοµα. Από το 2011, σχεδόν όλες οι συναλλαγές θα γίνονται
ηλεκτρονικά. Η πιστοποίηση της ηλεκτρονικής υπογραφής για
επαγγελµατίες που καταθέτουν στοιχεία για λογαριασµό τρίτων,
θα συµβάλει σηµαντικά στην πάταξη της φοροδιαφυγής.
Εδώ, επιτρέψτε µου, κύριε Υπουργέ, να προσθέσω ότι η τροποποίηση του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 θα πρέπει να γίνει
πολύ σύντοµα, γιατί όσον αφορά τους λογιστές φοροτέχνες, η
συγκεκριµένη διάταξη θα έχει περιορισµένη αποτελεσµατικότητα. Από το ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες επιχειρήσεις,
µόνο οι διακόσιες τριάντα χιλιάδες χρειάζονται την υπογραφή
του λογιστή φοροτέχνη για τις οικονοµικές τους καταστάσεις.
Η τρίτη κατεύθυνση αφορά την παροχή φοροαπαλλαγών µε
στόχο την ανάπτυξη. Θεσπίζεται τριετές αφορολόγητο για δηµιουργία και λειτουργία νέων επιχειρήσεων για άτοµα µέχρι τριάντα πέντε ετών. Ενθαρρύνεται η µεταφορά χρηµάτων των
Ελλήνων φορολογουµένων από το εξωτερικό µ’ ένα διττό στόχο,
δηλαδή και για τη δηµιουργία νέων επενδύσεων, αλλά και για τη
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δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ παράλληλα ενισχύεται
η ρευστότητα των τραπεζών. Αυξάνεται σηµαντικά η φορολογία
των µερισµάτων που διανέµουν οι επιχειρήσεις και µ’ αυτόν τον
τρόπο επιχειρείται η ενθάρρυνση για επανεπένδυση των αντίστοιχων κεφαλαίων.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ πως οι παραπάνω ρυθµίσεις δηµιουργούν µία νέα πραγµατικότητα, η
οποία καταδεικνύει µε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη διαφορετική
φιλοσοφία που διέπει τον τρόπο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Στις
έντονες διεθνείς πιέσεις που βιώνει η χώρα, η Κυβέρνηση δεν
επιλέγει την εύκολη λύση φορτώνοντας τα βάρη σε µισθωτούς
και συνταξιούχους. Αντιθέτως, απαντά µε ένα δίκαιο, σταθερό
και βιώσιµο φορολογικό σύστηµα.
Με το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο µπαίνουν γερές βάσεις για
να πάψει να είναι το φορολογικό σύστηµα εχθρός του πολίτη. Ο
κάθε πολίτης αποκτά κίνητρο συµµόρφωσης µε το νόµο, αφού
καλείται να εισφέρει ανάλογα µε τις πραγµατικές του δυνάµεις.
Το µεγάλο στοίχηµα το οποίο θα πρέπει να κερδίσουµε είναι η
εµπιστοσύνη των πολιτών. Και θα την κερδίσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
την κ. Μίχου.
Ο συνάδελφος κ. Αστέριος Ροντούλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, έχει ζητήσει το
λόγο.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά και
εσείς.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είµαι δικηγόρος, άρα θεωρώ ότι θα
µιλήσω αντικειµενικά αναφερόµενος στο ζήτηµα του ΦΠΑ των δικηγόρων.
Έκανα τον κόπο και βρήκα το ν.δ. 3026/1954. Τι λέει, λοιπόν,
αυτό το νοµοθετικό διάταγµα, για να βάζουµε τα πράγµατα σε
µία σειρά και τάξη. Λέει, λοιπόν, αγαπητέ κύριε Υφυπουργέ, ότι
ο δικηγόρος είναι άµισθος –έτσι διαβάζω- δηµόσιος λειτουργός,
δικαιούµενος σεβασµού και τιµής παρά των δικαστηρίων και
πάσης αρχής. Και συνεχίζει στο άρθρο 63 λέγοντας ότι είναι
ασυµβίβαστο προς το λειτούργηµα του δικηγόρου η άσκηση ετέρας επιστήµης, τέχνης ή εµπορίας.
Ο ΦΠΑ, αγαπητοί συνάδελφοι, συνοδεύει την εµπορική δραστηριότητα. Εκεί, η άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος δεν
συνιστά εµπορία. Άρα, λοιπόν, ξέρετε τι θα γίνει; Οι δικηγορικοί
σύλλογοι της χώρας θα προσφύγουν στα δικαστήρια, θα κερδίσουν την υπόθεση και θα καταπέσει η συγκεκριµένη διάταξη
νόµου.
Και ακούω και ένα επιχείρηµα, όταν θέτω το ερώτηµα γιατί δεν
βάζουµε ΦΠΑ και στους γιατρούς, για παράδειγµα. Εµείς είµαστε
αντίθετοι, αλλά για την οικονοµία της συζητήσεως, ας θέσουµε
αυτό το ερώτηµα, δηλαδή γιατί να µη βάζουµε και στο γιατρό.
Και απαντούν οι εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος «µα υπάρχει κοινοτική οδηγία που κάθετα το απαγορεύει».
Ωραία! Το ελληνικό π.δ. του 1954 δεν είναι νοµικό κείµενο που
µας δεσµεύει, κύριε Υφυπουργέ; ∆ηλαδή, γιατί να µας δεσµεύει
η κοινοτική οδηγία και να µη µας δεσµεύει το ν.δ. του 1954; Μπορείτε να µου απαντήσετε σ’ αυτό το τόσο απλό ερώτηµα;
Ο κ. Τζαβάρας, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας
∆ηµοκρατίας, σας τα είπε επιστηµονικά, γιατί είναι και δικηγόρος ο άνθρωπος. Εγώ σας τα λέω απλά και θεσσαλικά, για να µε
καταλαβαίνετε ως Θεσσαλός και καλύτερα. Όµως, περιµένω
απαντήσεις επί των ερωτηµάτων που θέτω. ∆υστυχώς, όµως, κάθεστε, µας ακούτε και δεν απαντάτε. Σας λέµε συγκεκριµένα
πράγµατα. Υπάρχει αντίστοιχη νοµική δέσµευση για την ελληνική
πολιτεία. Γιατί, λοιπόν, βάζουµε µπροστά την κοινοτική οδηγία
για τους γιατρούς και δεν βάζουµε και το παρόν νοµοθετικό διάταγµα; Περιµένω µε µεγάλο ενδιαφέρον να απαντήσετε.
Θα αναφερθώ τώρα σ’ ένα άλλο ζήτηµα που αφορά ανθρώπους της επαρχίας. Αναφέροµαι στο ζήτηµα των ταµειακών µηχανών, στο λογιστικό προσδιορισµό, στα βιβλία εσόδων και
εξόδων που πρέπει να τηρούν οι αγρότες, οι παραγωγοί, οι πωλητές στις λαϊκές αγορές.
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Κοιτάξτε. Ποιος είναι ο ρόλος αυτών των ανθρώπων; Ο ρόλος
αυτών των ανθρώπων είναι να προσφέρουν ασφαλή διατροφικά
προϊόντα στον Έλληνα πολίτη σε προσιτή τιµή. Και, µάλιστα, µιλάµε για προϊόντα καλής ποιότητας, από το χωράφι, στην παραγωγή. Τους αφήνετε ήσυχους αυτούς τους ανθρώπους να
επιτελέσουν αυτό το έργο τους; Όχι! Έρχεστε και λέτε για ταµειακή µηχανή, για βιβλίο εσόδων-εξόδων, για λογιστικό προσδιορισµό.
Ωραία, για να δούµε, λοιπόν, τώρα το εφικτό αυτής της πρόβλεψης. Ακούστε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουµε ανθρώπους χαµηλού µορφωτικού επιπέδου, έχουµε µία γιαγιά από την
Ελασσόνα, ξέρει ο κύριος Υφυπουργός, η οποία έχει αµπέλια και
πουλάει σταφύλια. Αυτή η γιαγιά, λοιπόν, που έχει άδεια και κατεβαίνει στη λαϊκή αγορά να πουλήσει του Τυρνάβου, θα πρέπει
σε άσχηµες καιρικές συνθήκες και χωρίς να έχει τις αντίστοιχες,
κατάλληλες και απαιτούµενες γνώσεις να χτυπάει ταµειακή µηχανή και να έρχεται σε επαφή µε λογιστή για το σύστηµα αυτό,
του λογιστικού προσδιορισµού.
Θέλω να σας πω, ότι υπάρχουν πρώτον τεχνικές δυσκολίες στο
εγχείρηµα. ∆εύτερον, αυτές οι εκµεταλλεύσεις, το επάγγελµα
αυτό του «λαϊκατζή», να σας το πω έτσι, κύριε Υφυπουργέ, είναι
δοµηµένο επάνω σε ένα είδος οικογενειακής επιχείρησης. Υπάρχουν άνθρωποι που κάθονται στο χωράφι και βγάζουν τα προϊόντα ο ένας ο γιος παράδειγµα, ενώ ο άλλος ο γιος είναι στη λαϊκή
µε τον πατέρα του, να σας τα πω έτσι κατανοητά για να µη σας
διαφύγει κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, εργάζονται, πώς θα δικαιολογούνται οι ώρες εργασίας των ανθρώπων αυτών; Θα κόβει
αποδείξεις ο πατέρας στους γιους για να τα βάζει ως έξοδα λογιστικού προσδιορισµού; ∆εν γίνονται αυτά τα πράγµατα.
Προχωράω σε ένα άλλο επιχείρηµα. Τι θα γίνει µε τους εποχικούς παραγωγούς; ∆ηλαδή, αναφέροµαι σε παραγωγούς που
βγαίνουν στη λαϊκή αγορά να πουλήσουν τη µικρή ποσότητα των
αγροτικών τους προϊόντων για ένα µήνα, παράδειγµα, να πουλήσουν τα σταφύλια, να πουλήσουν τα αχλάδια, να πουλήσουν
τα καρύδια κ.λπ.. Τι θα γίνει µε αυτούς τους ανθρώπους κύριε
Υφυπουργέ; Θα πρέπει να αγοράσουν ταµειακή µηχανή και να
χτυπάνε ταµειακή µηχανή και όλα αυτά που λέγαµε.
Αυτά τα πράγµατα προκαλούν τη θυµηδία. Ξέρετε όµως ποιο
θα είναι το αποτέλεσµα; Οι εποχικοί, αγαπητοί συνάδελφοι, «λαϊκατζίδες» θα φύγουν από τις λαϊκές αγορές, θα εγκαταλείψουν
τη λαϊκή αγορά µε αποτέλεσµα, το εµπόριο αγροτικών προϊόντων να συγκεντρωθεί στα χέρια αµιγώς εµπόρων. Αυτό θέλετε,
θέλετε να χτυπήσετε τον παραγωγό, την οικονοµία του αγροτικού χώρου; Γιατί αυτή θα είναι η πραγµατική κατάληξη των πραγµάτων.
Βεβαίως, να σας πω και κάτι άλλο, έναν άλλο κίνδυνο που ελλοχεύει και φοβίζει τους ανθρώπους αυτούς των λαϊκών αγορών.
Λένε ότι, αν µπούµε σ’ ένα τέτοιο σύστηµα λογιστικού προσδιορισµού µε βιβλία εσόδων-εξόδων κ.λπ. ποιος µας εγγυάται ότι
στο µέλλον αυτή η Κυβέρνηση, η παρούσα Κυβέρνηση ή µία
άλλη κυβέρνηση δεν θα έρθει και θα πει: Τώρα ασκείτε µία εµπορική δραστηριότητα εσείς, άρα, λοιπόν, να φύγετε από τον ΟΓΑ
που είστε ασφαλισµένοι και να πάτε στον ΟΑΕΕ µε τριπλασιασµό των ασφαλιστικών εισφορών.
Και µην πείτε ότι δεν υπάρχει αυτή η προοπτική, γιατί η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που τόσο πολύ κόπτεται για το καλό του
αγροτικού χώρου, έχει κάνει κάτι άλλο τώρα. Έχει φύγει µία
εγκύκλιος από τον ΟΑΕΕ και λέει ότι οι άνθρωποι, οι οποίοι
ασκούν µικροεπαγγέλµατα σε χωριά κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων, θα πρέπει να εγκαταλείψουν τον ΟΓΑ και να περάσουν
στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Τόσο µεγάλη είναι η προσοχή που
δίδει στους ανθρώπους της υπαίθρου και του αγροτικού χώρου
το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα και µε τους ανθρώπους αυτούς, θέλει να επανεύρει την ταύτισή του, θέλει να φανεί υπέρµαχο των συµφερόντων των ανθρώπων αυτών. Ουσιαστικά όµως,
στην πραγµατικότητα κατακρεουργεί τα συµφέροντα των ανθρώπων αυτών.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να αναφερθώ σε ένα άλλο
ζήτηµα πάρα πολύ σηµαντικό, αναφέροµαι στους αργυροχρυσοχόους. Κάνατε ένα βήµα οπισθοχώρησης. Είπατε δηλαδή ότι
τα τεµάχια αξίας µέχρι 1000 ευρώ, εξαιρούνται του φόρου πολυτελείας. Πολύ µικρό το ποσοστό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ένα λεπτό, γιατί αναφέροµαι σε ένα επάγγελµα µε χιλιάδες επαγγελµατίες που απασχολεί και χιλιάδες κόσµο. Θα χρειαστώ, λοιπόν, ένα λεπτό µε
την ανοχή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Παρακαλώ, κύριε
Ροντούλη, συνεχίστε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Πολύ µικρό το ποσοστό. Αν το κάνατε 2000 ευρώ το τεµάχιο, κάτι θα γινόταν. Αλλά, επειδή εµείς
δεν είµαστε µπακάληδες να κάνουµε εδώ µπακαλική, κάντε το
1500 ευρώ, κάντε το 2000 ευρώ, κάντε το 5000 ευρώ, θα σας κάνουµε µία θεσµικού περιεχοµένου πρόταση. Να υιοθετήσουµε ως πολιτικό σύστηµα εννοώ και εσείς ως Κυβέρνηση- µία ρήτρα
αξίας πρώτων υλών. Ανεβαίνει ο χρυσός; Ανεβαίνει η πλατίνα;
Ανεβαίνει ένα άλλο πολύτιµο µέταλλο; Να ανεβάζουµε και τα
1000 ευρώ, να τα κάνουµε 1500, να τα κάνουµε 2.000, να τα κάνουµε 2.500. Κατεβαίνει η αξία των πρώτων υλών; Να κατεβαίνει
αντιστοίχως και το όριο αυτό, να φτάνει στα 1000 παράδειγµα
µίνιµουµ, που λέει η Κυβέρνηση στο παρόν νοµοσχέδιο. Γιατί δεν
το υιοθετείτε;
Βεβαίως –µε τη µεγάλη ανοχή του Προεδρείου και ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε- θέλω να πω δύο λόγια για την Εκκλησία.
Η Εκκλησία είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. Ωραία,
ό,τι ισχύει για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, για τους
ΟΤΑ δηλαδή, να ισχύει και για την Εκκλησία. ∆εν εκτελεί η Εκκλησία ένα φιλανθρωπικό και φιλοκοινωνικό έργο; Άρα, λοιπόν,
µε τι συντελεστή φορολογούνται οι ΟΤΑ, αναφέροµαι στην αξία
των ακινήτων, µε 1‰.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ολοκληρώστε παρακαλώ, κύριε Ροντούλη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Γιατί µε 3‰ η Εκκλησία;
∆εύτερο ζήτηµα. Οι ΟΤΑ όταν έχουν ακίνητα εκτός σχεδίου
πόλεως κ.λπ. και τα φυσικά πρόσωπα, δεν φορολογούνται, η Εκκλησία γιατί να φορολογείται;
Τρίτον και πάρα πολύ σηµαντικό και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε,
όταν υπάρχουν ρυµοτοµικά βάρη και υπάρχει τελεσίδικη απόφαση για κάποιο ακίνητο που έχει η Εκκλησία, τελεσίδικη δικαστική απόφαση για την άρση αυτών των ρυµοτοµικών βαρών,
γιατί θα πρέπει να συνεχίσει η Εκκλησία να υποβάλλεται σε αυτήν
την οικονοµική αφαίµαξη τη στιγµή που εκτελεί ένα φιλανθρωπικό έργο;
Για όλους αυτούς τους λόγους, εµείς θα καταψηφίσουµε τη
συντριπτική πλειονότητα των άρθρων ενός νοµοσχεδίου που λειτουργεί αντιαναπτυξιακά, χτυπάει την πραγµατική οικονοµία και
τους ανθρώπους της πραγµατικής οικονοµίας, τους οικονοµικούς αιµοδότες του ελληνικού έθνους.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Ροντούλη, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΛΑΟΣ.
Καλά τα είπατε για τα µπιζού της Κασταφιόρε, αλλά εκείνη η
γιαγιά την κοκκινοσκουφίτσα κάνει πιο πολύ. Κάτι υπαινίσσεστε,
για το λύκο µε το λυκοτόµαρο.
Ο συνάδελφος, Βουλευτής Νοµού Χανίων του ΠΑΣΟΚ, κ. Ευτύχιος ∆αµιανάκης, έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ∆ΑΜΙΑΝΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι για να τοποθετηθεί
κάποιος επί της αρχής για το υπό ψήφιση φορολογικό νοµοσχέδιο πρέπει κατά τρόπο υπεύθυνο να ξεκινήσει από ορισµένες βασικές παραδοχές.
Πρώτη παραδοχή. Υπάρχει έστω ένας πολίτης σε αυτήν τη
χώρα που να πιστεύει ότι τα φορολογικά βάρη κατανέµονται δίκαια; Υπάρχει έστω ένας πολίτης σε αυτήν τη χώρα, που να µην
πιστεύει ότι οργιάζει η φορολογική συναλλαγή κατά τη διεκπεραίωση φορολογικών εκκρεµοτήτων; Είναι αυτό µία πλειοψηφία
ή µία ισχυρή µειοψηφία; Είναι βέβαιο ότι είναι µία ισχυρή µειοψηφία και αυτό το ζείτε, το ζούµε όλοι, το ξέρει το Υπουργείο, το
ξέρει και βοά όλος ο κόσµος.
Υπάρχει έστω ένας πολίτης –τρίτη βασική παραδοχή- που να
µην πιστεύει ότι τα µεγάλα ψάρια τη γλιτώνουν συνεχώς και ότι
το συντριπτικό βάρος των φορολογικών εσόδων το επωµίζονται
στη χώρα µας οι σίγουροι, δηλαδή αυτοί που φορολογούνται
στην πηγή, δηλαδή οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι; Αυτή είναι
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µία τρίτη παραδοχή.
Ουδείς καλόπιστος πιστεύω, ούτε στην Αίθουσα αυτή, ούτε
κανένας πολίτης, αυτές τις παραδοχές δεν τις αµφισβητεί, µε
πρώτους όµως απ’ όλους τους πολίτες, που και τα ξέρουν και τα
βλέπουν και δυστυχώς µας κρίνουν, γιατί όλοι µας στις εκλογικές
µας περιφέρειες βλέπουµε ότι οι πολίτες τελικά είναι κριτές των
πάντων.
Και εγώ, προσωπικά, δεν σας κρύβω ότι πάρα πολλές φορές
γίνοµαι δέκτης παραπόνων πολιτών για παράνοµες συναλλαγές,
κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους και νοµίζω ότι πρέπει να το πούµε σε αυτήν την Αίθουσα ότι µόνο ο ∆ηµήτρης Τσοβόλας τότε, που υιοθέτησε το σύστηµα των αντικειµενικών αξιών
στα ακίνητα περιόρισε κατά ένα µεγάλο ποσοστό, τον όγκο
αυτών των παράνοµων συναλλαγών.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο είναι µία πραγµατική επανάσταση. Και το πιστεύω, γιατί
θεωρώ ότι είναι συγκροτηµένο και ολοκληρωµένο, µε µία άριστη
κατά την προσωπική µου άποψη νοµοτεχνική επεξεργασία. Καθιερώνει σε µεγάλο βαθµό ένα ασφαλές φορολογικό καθεστώς.
Κενά υπάρχουν; Ασφαλώς και υπάρχουν. Εκ της φύσεως των
ρυθµίσεών του ποτέ κανένα φορολογικό νοµοσχέδιο δεν φορολογείται µε άριστα. Όµως, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο κατά την
προσωπική µου εκτίµηση είναι πολύ καλό.
Και, βεβαίως, όπως αποδείχθηκε σ’ αυτήν την Αίθουσα –και
εδώ θα διαφωνήσω µε τον απουσιάζοντα συνάδελφό µου από το
Συνασπισµό- ο Υπουργός Οικονοµικών, η ηγεσία του Υπουργείου
Οικονοµικών έκανε σηµαντικές τροποποιήσεις και αλλαγές σ’
αυτήν την Αίθουσα και µετά από τη διαβούλευση που προηγήθηκε, και µε τη δέσµευση ότι αν στην πορεία υπάρξουν και διαπιστωθούν κενά, θα καλυφθούν και αυτά. Νοµίζω ότι αυτό είναι
αυτονόητο.
Υπάρχει, όµως, πάντα ένα κρίσιµο ερώτηµα που είναι το εξής:
Αρκεί άραγε ένα πλήρες φορολογικό νοµοσχέδιο, προκειµένου
να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά η γάγγραινα της άδικης φορολόγησης, της φορολογικής αµνηστίας και της διακριτικής µεταχείρισης των φορολογουµένων;
Η δική µου άποψη είναι ότι πέραν των σωστών διατάξεών του,
θα κληθεί να τις υλοποιήσει ένα σύστηµα διοίκησης που θα το
χαρακτήριζα, κύριε Υπουργέ, επιεικώς όχι επαρκές. ∆ιότι, δυστυχώς, η σωστή εφαρµογή των σωστών νόµων επαφίεται πάλι
στους ανθρώπους. Αυτοί υλοποιούν τους νόµους.
Άρα, κεντρικό βάρος για την αποτελεσµατική υλοποίηση των
συγκεκριµένων διατάξεων θα πρέπει να καταβληθεί –και να το
δώσετε αυτό το βάρος- στο να µπορέσετε να οργανώσετε τη διαδικασία υλοποίησης µε ουσιαστικές αξιοκρατικές επιλογές προσώπων -πράγµα το οποίο προκύπτει και από τη ρύθµιση του
Υπουργού Εσωτερικών για τις επιλογές προϊσταµένων τµηµάτων,
διευθυντών, γενικών διευθυντών κ.ο.κ κατά τρόπο αντικειµενικόκαι να χρησιµοποιήσετε τα ελεγκτικά όργανα της διοίκησης µε
πολύ σφιχτές διαδικασίες. Επίσης –και διαβλέπω ότι υπάρχει σ’
αυτό το νοµοσχέδιο- θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε ευρέως τις
νέες τεχνολογίες.
Τα επί µέρους ζητήµατα αντιµετωπίζονται άλλωστε και µε επί
µέρους διατάξεις του νοµοσχεδίου που ψηφίζουµε, όπως για παράδειγµα µε την καθιέρωση κινήτρων για την αποκάλυψη της διαφθοράς. Αυτή είναι µία πάρα πολύ σηµαντική διάταξη.
Αντιµετωπίζονται επίσης και µε την επιτάχυνση των διαδικασιών επιβολής προστίµου, γιατί, κύριε Υπουργέ –κύριε Πρόεδρε,
δι’ υµών απευθύνοµαι στον κύριο Υπουργό- ξέρουµε ότι, δυστυχώς, τα πρόστιµα στην Ελλάδα επιβάλλονται, γίνεται µία προσφυγή και ουδέποτε εισπράττονται, κάτι που αποτελεί επίσης
ένα εξόχως σηµαντικό ζήτηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου µε τη στήριξη της ελληνικής
κοινωνίας εφαρµόζει ένα άνευ προηγουµένου, πράγµατι, δηµοσιονοµικό συµµάζεµα τόσο στις δαπάνες όσο και στα έσοδα.
Ταυτόχρονα, ψηφίσαµε και ψηφίζουµε µεγάλες µεταρρυθµιστικές αλλαγές, πρωτόγνωρες για τη χώρα, όπως θεσµούς δικαιοσύνης, αξιοκρατίας, εµπέδωσης αισθήµατος δικαίου και
κυρίως ανατροπής του αρνητικού κλίµατος εις βάρος των Ελλήνων και της χώρας.
Κατά τη διάρκεια των αµέτρητων και πρωτόγνωρων πολιτικών
πρωτοβουλιών του Γιώργου Παπανδρέου, πρώτος στόχος ήταν
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και παραµένει η επανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλέσω να µου δώσετε ακόµα
δύο λεπτά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ∆ΑΜΙΑΝΑΚΗΣ: Και το έκανε απέναντι σε µία Ευρώπη –και σ’ αυτό πρέπει να σταθούµε, κύριοι συνάδελφοι- που
έχει χάσει ένα µεγάλο µέρος της δυναµικής της. Η παγκόσµια οικονοµική κρίση έχει θέσει σε δοκιµασία την Ευρώπη, το βιοτικό
επίπεδο και τα κεκτηµένα των ευρωπαϊκών κοινωνιών.
Ο Γιώργος Παπανδρέου κατάφερε το ακατόρθωτο. Κατάφερε
σε µια τέτοια Ευρώπη και ειδικότερα στις δεκαέξι χώρες της Ευρωζώνης µε δεκαέξι διαφορετικές προσεγγίσεις να είναι ο πρωταγωνιστής της απόφασης της 25ης Μαρτίου για τη δηµιουργία
ενός µηχανισµού στήριξης που αναµφίβολα αποτελεί ένα ιστορικό ορόσηµο όχι µόνο για την Ελλάδα, όπως νοµίζουν κάποιοι,
αλλά ένα ουσιαστικό ορόσηµο και µεγάλο βήµα στην κατεύθυνση
της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, αλλά και της απαιτούµενης και
αναγκαίας εµβάθυνσης της συνεργασίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ να µου δώσετε ένα λεπτό
ακόµα.
Θα κλείσω, κύριοι συνάδελφοι, µε ένα µικρό απόσπασµα από
την τελευταία πρόσφατη συνέντευξη του Γιώργου Παπανδρέου,
Πρωθυπουργού της χώρας, στο «ΒΗΜΑ»: «Η Ελλάδα δεν αντέχει
άλλο να σπαταλά τις δυνάµεις της και τις δυνατότητές της, να
απαξιώνει τον εαυτό της. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο να είναι η
χώρα των πολλαπλών ελλειµµάτων, του ελλείµµατος του κρατικού προϋπολογισµού, του ελλείµµατος ανταγωνιστικότητας, παραγωγής, διαφάνειας, αξιοκρατίας, ευνοµίας και κοινωνικής
δικαιοσύνης. Τη διακυβέρνηση της χώρας την αναλάβαµε πριν
από έξι µήνες. Η χώρα βρισκόταν σε πλήρη παρακµή».
∆εν βλέπω κανέναν από τους συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας σ’ αυτήν την Αίθουσα. Σε µια κοινοβουλευτική δηµοκρατία δεν δικαιούµαι και δεν δικαιούται κανείς να πει «δεν
δικαιούστε διά να οµιλείτε». Θα έλεγα, όµως, αντίστροφα ότι
καλά θα κάνετε, µε βάση τα όσα σωρεύσατε στη χώρα διαχρονικά και ειδικά τα τελευταία πέντε χρόνια να σιωπάτε, γιατί ο κόσµος θυµάται και δεν συγχωρεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και τέλος, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας παρακαλέσω για
ένα θέµα που αφορά τους υπαλλήλους των ∆ΕΥΑ που ετέθη στο
νοµό µου. ∆εν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισµό,
δεν είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εποπτευόµενα από
το δηµόσιο. ∆υστυχώς, τα χρήµατα που θα προέκυπταν αν κρατάγαµε το 7% µε βάση τη ρύθµιση, δεν θα καλύψουν δηµοσιονοµικά οφέλη, γιατί θα παραµείνουν στη ∆ΕΥΑ.
Σας παρακαλώ, λοιπόν, να δείτε περισσότερο αυτό το µέτρο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ∆ΑΜΙΑΝΑΚΗΣ: Και εγώ, κύριε Πρόεδρε, για την
ανοχή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Οφείλω να οµολογήσω ότι αυτοδικαίως πήρατε και το χρόνο που ζητήσατε για την
κοινοβουλευτική σας ευπρέπεια, τα σωστά ελληνικά σας και την
αναφορά σας σε αρετές και λέξεις που εκφράζουν τον Έλληνα.
Εµείς σας ευχαριστούµε πολύ.
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ∆ΑΜΙΑΝΑΚΗΣ: Και εγώ, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το λόγο έχει ο επόµενος συνάδελφος, ο Βουλευτής Ιωαννίνων και Αντιπρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελος Αργύρης.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΩΤΗΣ (Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Αντιπρόεδρος της Βουλής, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Αντιπρόεδρε,
έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Σας
ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχω σκοπό να µιλήσω για τις
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λεπτοµέρειες του νοµοσχεδίου, αλλά όλες αυτές τις µέρες έχουν
ακουστεί πολλά, κάποια εκ των οποίων είναι ενδιαφέροντα και
κάποια αποκαλυπτικά.
Εκτιµώ ότι µέσα σε ένα δύσκολο και ασταθές οικονοµικό περιβάλλον, µέσα στην κρίση που βιώνουµε και µέσα σε µια συγκυρία όπου ζητούνται θυσίες από τους πολίτες, είναι
απαραίτητο να υπάρξουν διαρθρωτικές αλλαγές και τοµές που
θα στείλουν το µήνυµα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισοµερούς αντιµετώπισης όλων των πολιτών.
Είναι απαραίτητο να στείλουµε το µήνυµα στους πολίτες ότι
παίρνουµε αποφάσεις, αρνούµενοι πρακτικές µικροβολέµατος,
εξαιρέσεων και δηµιουργίας ευνοούµενων.
Η φορολογική δικαιοσύνη και οι καθαρές οικονοµικές σχέσεις
ανάµεσα στους πολίτες και την πολιτεία είναι προϋπόθεση για
να ξεπεράσουµε τη δύσκολη οικονοµική κατάσταση και να υπερβούµε το κλίµα µιζέριας, αµφισβήτησης, αναξιοπιστίας και παρακµής.
Η σηµερινή Κυβέρνηση έθεσε το θέµα της αναµόρφωσης του
φορολογικού µας συστήµατος από τα θεµέλιά του εξ αρχής και
υπήρξε ένας ουσιαστικός κοινωνικός διάλογος.
Σίγουρα ένα φορολογικό νοµοσχέδιο που ανατρέπει δεδοµένα
δεκαετιών δεν µπορεί ποτέ να αντιµετωπιστεί µε την απόλυτη
συµφωνία όλων των φορέων, καθώς κάποιοι ξεβολεύονται και
κάποιοι εντάσσονται στον έλεγχο τον οποίο απέφευγαν µε νόµιµο τρόπο ή µε τρόπους που πλαγίως τους έδινε το δικαίωµα ο
νόµος να χρησιµοποιούν.
Ακούω κάποιους να υποστηρίζουν ότι καθυστερήσαµε ή ότι
παρουσιάσαµε εικόνα έλλειψης προετοιµασίας. Αλήθεια, από
πότε ο διάλογος είναι αδυναµία;
Στην Ελλάδα, επειδή τα αυτονόητα έχουν χάσει το νόηµά τους,
η διαδικασία του κοινοβουλευτικού διαλόγου που ακολουθήθηκε
στο φορολογικό νοµοσχέδιο θεωρήθηκε ως προβληµατική και οι
τροποποιήσεις που έγιναν ως αποτέλεσµα αυτού, ως υποχωρήσεις και αρρυθµίες.
Τελικά, θέλουµε διάλογο και ρόλο στο Κοινοβούλιο ή µας αρέσει η επιβολή νόµων προς ψήφιση, προκειµένου να επιβεβαιώνουµε την παρουσία µας µέσα σε κορώνες αντίδρασης και χωρίς
καµµιά ουσιαστική επεξεργασία των νοµοθετηµάτων που κατατίθενται;
Προσωπικά, θεωρώ πως η επιλογή του Υπουργείου να κάνει
ουσιαστικό διάλογο και να ενσωµατώσει αλλαγές που προέκυψαν απ’ αυτόν, είναι απόλυτα σωστή και αποδεικνύεται ότι δεν
υπάρχει αίσθηση του πάνσοφου και ταυτόχρονα, υπάρχει σεβασµός στη δηµοκρατία.
Επιπλέον, θα ήταν εύκολο να τηρήσουµε τη δέσµευσή µας για
νέο φορολογικό νόµο µε µία από τα ίδια, ανακύκλωση διευθετήσεων, χτυπήµατα στην πλάτη και εξαιρέσεις. Εδώ και δεκαετίες
το πολιτικό σύστηµα αντιµετώπισε το φορολογικό είτε ως τιµωρία για κάποιους είτε ως εύκολα έσοδα είτε ως µηχανισµό αυτοσυντήρησής του. Αυτό αρνηθήκαµε και προχωράµε σε ριζική
αλλαγή, η οποία θα κριθεί σε βάθος χρόνου και στην πρακτική
εφαρµογή της.
Η απόφαση της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι ότι
η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Το νοµοσχέδιο εντάσσεται σε
αυτήν την προσπάθεια και σίγουρα δεν µπορεί από µόνο του να
λύσει όλα τα προβλήµατα. Σε συνδυασµό µε τις αλλαγές του µοντέλου λειτουργίας του κράτους, την απαραίτητη ενεργοποίηση
του ΕΣΠΑ, τον αναµενόµενο και αναγκαίο νέο αναπτυξιακό νόµο
και την προσπάθεια για ανάδειξη του ρόλου της παιδείας και της
υγείας ως προτεραιότητες της χώρας µας, συνθέτουν ένα συνολικό πλαίσιο αναµόρφωσής της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο
επιχειρεί να αναµορφώσει το φορολογικό χάρτη της χώρας και
να διαµορφώσει ένα νέο πεδίο λειτουργίας του φορολογικού µας
συστήµατος. Η υλοποίησή του θα δηµιουργήσει µια νέα φορολογητέα βάση στη χώρα, καθιερώνοντας νέους κανόνες και κριτήρια που επιµερίζουν αναλογικά το κόστος, µε βάση τα
πραγµατικά εισοδήµατα. Η δέσµευση για δίκαιη κατανοµή των
φόρων, απλοποίηση των διαδικασιών, αντιµετώπιση των νόµιµων
παραθύρων φοροδιαφυγής, αξιοποίηση των τεχνολογιών για τη
λειτουργία του φορολογικού και ελεγκτικού µηχανισµού και την
αντιµετώπιση της εισροής του κακώς ευνοούµενου παράγοντα
«άνθρωπος» στις συναλλαγές και η πρώτη πράξη της αναπτυ-
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ξιακής προοπτικής µέσων φορολογικών κινήτρων, δροµολογούνται µε την ψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου.
Ακούω µε προσοχή ή αν θέλετε ακούγαµε όλοι αυτές της
µέρες τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης, απ’ όλες τις πλευρές, να βάλλουν εναντίον του νοµοσχεδίου. Τελικά, ποια είναι η
εναλλακτική πρόταση; Η διαιώνιση του χτυπήµατος στην πλάτη
των πολιτών, προκειµένου να νοµίζετε ότι γίνεστε αρεστοί, η άρνηση στη φιλοσοφία της συνολικής αλλαγής του φορολογικού
συστήµατος; Και εδώ που τα λέµε, αν κάνουµε µια αυτοκριτική
όλοι εµείς που είµαστε στην Αίθουσα, είναι σίγουρο ότι κανείς
δεν µπορεί να είναι ευχαριστηµένος από τα ισχύοντα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν γίνεται διεύρυνση εκλογικής
βάσης µε πολιτικές µείωσης φορολογικής βάσης, εξυπηρέτηση
ηµετέρων και φορολόγηση των εύκολων στόχων και σίγουρα η
χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να συνεχίσει πολιτικές που την
οδήγησαν στη σηµερινή κατάσταση, τόσο στην οικονοµία, όσο
και στην κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού µας συστήµατος. Η
χώρα έχει µόνον ένα δρόµο, προκειµένου να βγει σταδιακά από
την σηµερινή πολύπλευρη κρίση. Να πορευτεί µε σχέδιο και βαθιές τοµές, για να µπορέσει να είναι ανταγωνιστική και να δώσει
στους πολίτες της το µέλλον που τους αξίζει, κερδίζοντας ταυτόχρονα τη χαµένη αξιοπιστία της.
Γι’ αυτό, λοιπόν, κάνοντας αυτήν τη µεγάλη τοµή µε αυτό το
νοµοσχέδιο, η Κυβέρνηση πρέπει να αγκαλιαστεί απ’ όλους µας,
για να δροµολογήσουµε τη νέα πορεία, που ούτως ή άλλως περιµένει ο κόσµος για να µας εµπιστευτεί ξανά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ τον κ. Ευάγγελο Αργύρη, Αντιπρόεδρο της Βουλής.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης, Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ στην Α’ Αθηνών, για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι είναι πολύ σηµαντικοί και κρίσιµοι οι καιροί που
ζούµε και πρέπει να µετράµε τα λόγια µας.
∆εν θα µιλήσω για τα spreads, η συζήτηση κατάντησε µονοµανής. ∆εν θα µιλήσω για το ποιος φταίει που φτάσαµε ως εδώ,
η συζήτηση φαντάζει παρωχηµένη και εξάλλου είναι πολύ πρόσφατη η λαϊκή ετυµηγορία.
Ο Έλληνας πολίτης έχει µία ανάγκη να νιώσει στον ωκεανό της
κρίσης αίσθηµα ασφάλεια και δικαίου, αίσθηµα προοπτικής. Είναι
η πρώτη καταλυτική προϋπόθεση για να δηµιουργηθούν συνθήκες εξόδου από την κρίση, µια κρίση µε την οποία έχει συµβιβαστεί ότι θα ζήσει τα επόµενα χρόνια. Πρέπει µε τις πράξεις µας
και τις αποφάσεις µας να του δείξουµε µε καθαρότητα το δρόµο.
Θέλει να δει ένα φως στην άκρη του τούνελ.
Όλοι πια σε αυτόν τον τόπο αποδεχόµαστε την ανάγκη διαρθρωτικών αλλαγών και ριζικών ανατροπών σε όλο το σύστηµα
δοµής, οργάνωσης και λειτουργίας της κοινωνίας µας. Πρέπει
µε παρρησία να αναγνωρίσουµε, ανεξάρτητα από τις επί µέρους
διαφορές, ότι οι θεσµικές αλλαγές που επιχειρούνται από την
Κυβέρνηση αυτήν την εποχή, είναι προοδευτικές και στο πνεύµα
των προγραµµατικών επαγγελιών της. Και στο παρόν σχέδιο
νόµου αυτή η διαπίστωση γίνεται αντιληπτή διά γυµνού οφθαλµού.
Μια προοδευτική πολιτική αποτυπώνεται ανάγλυφα στην είσπραξη των φόρων και στην κατανοµή των διαθέσιµων πόρων. Η
ενιαία και φοροπροοδευτική φορολογική κλίµακα, τα ουσιαστικά
τεκµήρια διαβίωσης, η κατάργηση των φοροαπαλλαγών και της
αυτοτελούς φορολόγησης, η δίκαιη φορολόγηση της µεγάλης
ακίνητης περιουσίας, τα φορολογικά κίνητρα σε νέους επιχειρηµατίες και επιχειρήσεις,δεν αποτελούν µόνο µεγάλες τοµές και
ριζικές ανατροπές. Συµβάλλουν αποφασιστικά, κατά τη γνώµη
µου, στις τρείς κορυφές του προοδευτικού τριγώνου, δηλαδή,
στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, στη δίκαιη κατανοµή των
βαρών, στην κοινωνική προστασία των ασθενέστερων τάξεων και
στρωµάτων του πληθυσµού.
Θα µου επιτρέψετε δύο-τρείς παρατηρήσεις πάνω σε αυτά τα
τρία µεγάλα ζητήµατα. Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης
είναι ένα σηµείο τοµής και αντιπαράθεσης ανάµεσα σε προοδευτικές και σε συντηρητικές πολιτικές. Έπρεπε να περάσουµε
µέσα από τη λαίλαπα του νεοφιλελευθερισµού, για να φτάσουµε
να αντιµετωπίζουµε τον κ. Οµπάµα µ’ ένα δέος, όταν τον βλέ-
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πουµε να διαθέτει 1.800.000.000.000 για να κάνει ΙΚΑ στην Αµερική.
Αυτό σηµαίνει ότι το θέµα δεν είναι αν πρέπει να πληρώνει φόρους ο κόσµος ή να µην πληρώνει. Το θέµα είναι αυτοί που πληρώνουν, να πληρώνουν δίκαια και ο τρόπος που κατανέµονται οι
πόροι µετά στην αναπτυξιακή, στην κοινωνική πολιτική κ.ο.κ., να
είναι ένας τρόπος κοινωνικής δικαιοσύνης και προοδευτικός.
Ποτέ οι αγορές δεν έφτασαν να αποκαταστήσουν αυτό που πίστευαν όλοι οι θιασώτες το ’89, µια κοινωνία δικαιοσύνης, αξιοκρατίας και –αν θέλετε- ισότητας.
Η δίκαιη κατανοµή των βαρών, λιγότεροι φόροι για τα µικρά
και µεσαία εισοδήµατα, περισσότεροι για τους έχοντες και κατέχοντες, άρση των εσωτερικών αντινοµιών και στρεβλώσεων,
είναι, πράγµατι, σωστή και προοδευτική πολιτική. Θα µου πείτε:
Το συνολικό βιοτικό επίπεδο ανεβαίνει µε αυτήν την κατανοµή;
Μέσα στις συνθήκες της κρίσης, µέσα στις συνθήκες µιας αναγκαστικής πολιτικής, όπου µειώνεται το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων, όταν η χώρα περνά µέσα απ’ αυτήν την στενωπό, είναι
φανερό ότι επιχειρείται µια ανακατανοµή, αναδιανοµή, στο µέτρο
του δυνατού και µέσα απ’ όλες τις διατάξεις του νοµοσχεδίου
αυτό γίνεται φανερό.
Υπάρχει ακόµα µια µεγάλη –κατά τη γνώµη µου- τοµή που επιχειρεί
το νοµοσχέδιο, που ουσιαστικά παρεµβαίνει σε µια µόνιµη παθογένεια
της ελληνικής οικονοµίας, που ήταν πάντοτε πηγή αισχροκέρδειας και
παραοικονοµίας, αυτό που λέγαµε στη δεκαετία του ’80, το δίπολο
πλούσιοι επιχειρηµατίες-φτωχές επιχειρήσεις, που σήµερα κατάντησε
πάµπλουτοι επιχειρηµατίες-χρεωκοπηµένες επιχειρήσεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Όταν, λοιπόν, γίνεται η διάκριση στη φορολογία ανάµεσα στα
εισοδήµατα και µερίσµατα από τη µια µεριά και στη φορολογία
των επενδυόµενων πόρων που είναι πολύ πιο χαµηλή, δεν είναι
µόνο ένα στοιχείο κοινωνικής δικαιοσύνης, γιατί ο εργαζόµενος,
ο µισθωτός και τα εισοδήµατα του επιχειρηµατία µετρούνται σε
ενιαία φορολογική κλίµακα, αλλά και γιατί µε κίνητρο αυτό δηµιουργείται η βάση, το θεµέλιο µιας νέας αναπτυξιακής τροχιάς
σε άλλες κατευθύνσεις, γίνεται δυνατή µάλλον –γιατί δεν λύνει τα
αναπτυξιακά προβλήµατα αυτό το νοµοσχέδιο- µια άλλη αναπτυξιακή τροχιά.
Με τις τελευταίες αποφάσεις η χώρα µπαίνει σε κλίµα σχετικής
ασφάλειας. Εµένα δεν µου αρέσουν τα µεγάλα λόγια, ούτε οι πανηγυρισµοί, ούτε τίποτα απ’ όλα αυτά που καταγγέλλονται ή δεν
καταγγέλλονται.
Όµως, ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα διαµορφωθεί στην
πορεία για το αν δανειζόµαστε από τις αγορές ή αν ενεργοποιήσουµε το µηχανισµό στήριξης, ένα είναι γεγονός. ∆ιασφαλίσαµε
για την ερχόµενη τριετία και όσο διαρκεί το Πρόγραµµα Σταθερότητας την απρόσκοπτη ροή χρηµατοδότησης. Τον κίνδυνο της
κατάρρευσης τον ξεπερνάµε και αυτό είναι σηµαντικό.
Όλοι µιλούν για το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και ίσως δεν
έχουν άδικο µακροσκοπικά. Όµως, η απόφαση αυτού του τύπου
της στήριξης δεν έχει επαναληφθεί στο παρελθόν. Παραδείγµατος χάριν, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο δεν µπορεί σε αυτό το
πλαίσιο της στήριξης να ζητήσει υποτίµηση του νοµίσµατος µε
την έννοια του ευρώ. Λέω ένα παράδειγµα. Είναι φανερό για
όλους ότι γύρω από τους όρους θα δοθεί µάχη. ∆εν είναι τόσο
απλό, ούτε την καταστροφή να φέρνουµε, ούτε από την άλλη
πλευρά να πανηγυρίζουµε ότι ξαφνικά άλλαξε δοµές και λειτουργίες το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Θέλω να σηµειώσω εδώ ότι δεν πρέπει να υποτιµήσουµε και
την άλλη µάχη που οι εξελίξεις ξαναφέρνουν στην επιφάνεια,
αυτό που είναι πια επείγον ευρωπαϊκό πρόβληµα. Επανέρχεται
κάτω από διαφορετικές συνθήκες η αντιπαράθεση Βορρά και
Νότου, σε µια Ευρώπη όπου η συνολική της στάση απέναντι στην
Αµερική, στην Κίνα, στη Ρωσία, στην Ινδία είναι να βρει το ρόλο
και το ανάστηµά της. ∆εν είναι η δεκαετία του ’80 που απαντήθηκε µε µια πολιτική σύγκλισης. Είναι µια άλλη εποχή, µε άλλες
αντιθέσεις, πολύ πιο σύνθετες, πολύ πιο πολύπλοκες και θα πρέπει η ευρωπαϊκή µας στρατηγική, χωρίς σε καµµία περίπτωση να
αποστεί από την θεµελιακή της κατεύθυνση, δηλαδή την ένταξη
στην ευρωπαϊκή οικογένεια, να γίνει πιο σύνθετη και πολύπλευρη. Οι εξελίξεις είναι µπροστά µας.
Μην βιάζεστε, αγαπητοί σύντροφοι της άλλης Αριστεράς, να
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καταλήξετε γρήγορα και µέσα από τσιτάτα στο τι είναι σήµερα
προοδευτικό και τι είναι συντηρητικό. Αυτό θα δοκιµαστεί σε ένα
εντελώς καινούργιο φόντο, µε εντελώς καινούργιες αντιθέσεις,
σε µια καινούργια γεωστρατηγική πραγµατικότητα που δεν είναι
της ώρας να την αναλύσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Το µήνυµα του Πρωθυπουργού στους Υπουργούς µας, αν
µπορώ να το ερµηνεύσω σωστά, είναι να στραφούµε στα άλλα
θέµατα της οικονοµίας, επαναφέρει στο τραπέζι το εσωτερικό
σχέδιο εθνικής σωτηρίας. Εγώ θα περιγράψω µε τίτλους τις κρίσιµες προϋποθέσεις του.
Πρώτον, αναζήτηση πρόσθετων πόρων µε εσωτερικό δανεισµό, µε επαναπατρισµό και προσέλκυση νέων κεφαλαίων, µε
αξιοποίηση, µε καθαρότητα και διαφάνεια της δηµόσιας περιουσίας, µε αποφασιστικό χτύπηµα της φοροδιαφυγής και της αισχροκέρδειας.
∆εύτερον, η χώρα έχει ανάγκη από έναν αναπτυξιακό κλυδωνισµό, να αναδείξει τώρα το αναπτυξιακό της πρόσωπο µε προβολή δέσµης νέων µεγάλων έργων, µε διαδικασίες νέου
επιχειρείν, µε κάθετες και άµεσες επενδύσεις, µε οριακή αναδιάρθρωση του ΕΣΠΑ προς την παραγωγή και την πραγµατική
οικονοµία.
Τρίτον, να ηχήσει σειρήνα συναγερµού στο κράτος. Πλάι στις
θεσµικές ανατροπές -που είναι σοβαρές και τις επιβεβαιώνει και
το σηµερινό νοµοσχέδιο- και ως προϋπόθεση γρήγορης αφοµοίωσης τους, χρειάζεται καθηµερινή σκληρή δουλειά. Να πιάσουµε από τα κέρατα τη γραφειοκρατία. Η πολιτική κρίνεται στην
καθαρότητά της σε ό,τι αφορά την σύνθεση της µε τις προεκλογικές µας επαγγελίες και αυτό τα νοµοθετήµατα της Κυβέρνησης το δείχνουν. Η πραγµατικότητα η καθηµερινή, η πράξη,
δηλαδή, που φέρνει το αποτέλεσµα -και επειδή τελικά η πολιτική
κρίνεται εκ του αποτελέσµατος- πρέπει να σηµάνει σειρήνα συναγερµού στο κράτος από την Κυβέρνηση.
Και τέλος, η αδιάπτωτη ανάδειξη της κοινωνικής ευαισθησίας
και της αλληλεγγύης. Ας φύγουµε επιτέλους µέσα στις συνθήκες αυτής της κρίσης από τις ισοπεδωτικές λογικές των καθολικών και ισοπεδωτικών παροχών και ας πάµε στις στοχευµένες
πολιτικές. ∆εν µας περισσεύουν πόροι, όµως, η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι µια πλούσια και ανεπτυγµένη χώρα που µπορεί
από το 40% της παραοικονοµίας της, να υψώσει ένα δίκτυ κοινωνικής προστασίας για τους πολίτες της και να διαµορφώσει το
περιβάλλον µιας νέας αναπτυξιακής τροχιάς που σέβεται τον άνθρωπο, την πράσινη ανάπτυξη και τη ζωή του.
Μετά από όλα αυτά θα µε ρωτήσετε αν είµαι αισιόδοξος. Εγώ
θέλω µέσα στην καταχνιά των ηµερών να δώσω ένα τόνο αισιοδοξίας. Μπορούµε σε αυτό το σχέδιο εθνικής σωτηρίας να συνάψουµε ένα νέο συµβόλαιο εµπιστοσύνης και αξιοπιστίας,
φτάνει να κάνουµε τρία πράγµατα, κύριε Υπουργέ.
Να κρατήσουµε ψηλά τη σηµαία της πανστρατιάς, της νέας
συσπείρωσης, της νέας εθνικής λαϊκής ενότητας, να κρατάµε
σταθερά την πυξίδα των ανατροπών και προς Θεού «µην ξηλώσει πουθενά το πουλόβερ», γιατί τότε θα µας πάρει όλους µαζί ο
διάβολος.
Πρέπει κάθε πράξη µας να γεννά το αίσθηµα της ασφάλειας
και της δικαιοσύνης. Το χρωστάµε στους πολίτες που µας ψήφισαν και ελπίζουν ότι θα βρουν λύση στα µεγάλα προβλήµατα που
σήµερα αντιµετωπίζουν στη ζωή τους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ.
Βαΐτσης Αποστολάτος Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και Αντιπρόεδρος της Βουλής στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Πειραιά.
ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Α’ Πειραιά, λοιπόν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Άµα πούµε Α’ µετά θα
λέµε Β’ και θα παραπονιούνται οι άλλοι που θα λέµε Β’.
ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Στην Β’ δεν έχουν πλούσιους, είπε ο πρώτος Αντιπρόεδρος εχθές
και έχει και δίκιο, µάλλον.
Εγώ θα οµολογήσω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα εκπληκτικό ταλέντο
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να βρίσκει συγκλονιστικούς τίτλους για τα νοµοσχέδια που έχει
φέρει. Όταν διάβασα τον τίτλο «Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής κ.λπ.» φαντάστηκα ότι θα έβλεπα µια υπερπαραγωγή για τον καινούργιο
Ροµπέν των ∆ασών που θα έσωζε τα πράγµατα.
Είµαι από αυτούς που από καρδιάς, µε συνείδηση και µε ενσυνείδητη, κυριολεκτικά, κριτική έχω δει ότι έχουν γίνει πολλά και
σηµαντικά πράγµατα, σαν και αυτά που ο Αντιπρόεδρος που κάθεται στην Έδρα αυτήν την ώρα είπε, ότι µε σχέδιο και µε βαθιές
τοµές χρειάζεται η Κυβέρνηση να χαράξει καινούργιους δρόµους
για να ξαναβρεί τη χαµένη αξιοπιστία της η Ελλάδα. Η πατρίς.
Θα έλεγα ότι αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο αναµένεται
πάντα και παντού µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα έλεγα µεγάλο.
Πόσο, µάλλον, όταν αναφέρεται σε αυτήν την περίοδο της βαθιάς και όχι µόνο οικονοµικής κρίσης που περιµέναµε να έρθει ως
κάποιος τρόπος επίλυσης της κατάστασης, λειτουργώντας σαν
αναπτυξιακό εργαλείο µε την εξασφάλιση εσόδων για το κράτος,
µε τη µείωση του διοικητικού κόστους στο δηµόσιο και ιδιωτικό
τοµέα, µε τη µείωση της φοροδιαφυγής, µε τη συµβολή στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας και στα σηµερινά πράγµατα που
σηµαίνει την έξοδο από το βαθύ λαγούµι της οικονοµικής ύφεσης
στο οποίο έχουµε πέσει. Αυτό, όµως, το σχέδιο νόµου θα έλεγα
ότι δεν βλέπω να πηγαίνει προς τα εκεί.
Θα σας πω ότι εγώ προσωπικά ξεκινώντας από την οικονοµική
κρίση είχα ακούσει από έναν Αµερικανό φίλο από τη Νέα Υόρκη
ότι θα έπρεπε οπωσδήποτε να βρούµε έναν τραπεζίτη γεννηµένο
στο κράτος του Ισραήλ και βεβαίως µεθοδιστές στην πίστη και
προτεστάντες στην εφαρµογή διευθυντές Υπουργείων κ.λπ. για
να µπορέσουν από την πείρα τους και την ικανότητα να µας αποδείξουν κάτι τέτοιο και να σωθεί η πατρίς.
Ένας κονδυλοφόρος σε σηµερινό φύλλο εφηµερίδας γράφει
για εµάς ότι είµαστε το πολιτικό προσωπικό του. Και ένας άλλος
λέει ότι χρειαζόµαστε Υπουργούς σε κρίσιµα πόστα, που να δουλεύουν σκληρά κ.λπ. -κανείς δεν αµφιβάλλει ότι οι Υπουργοί µας
δουλεύουν σκληρά- και κλείνει λέγοντας ότι χρειαζόµαστε
Υπουργούς εκτάκτου ανάγκης και όχι πολιτικούς της σειράς σε
θέσεις κλειδιά.
Εγώ δεν θα το δεχθώ αυτό ως σηµερινός πολιτικός. Θα πω,
όµως, ότι, πραγµατικά, η έκτακτη ανάγκη απαιτεί ειδικές ικανότητες, οι οποίες δεν έχουν φανεί µέχρι τώρα. Γιατί στην ίδια φυλλάδα, θα πω, λέει ότι υπάρχει σήµα κινδύνου που εκπέµπουν
σήµερα οι επιχειρηµατίες για τις επιπτώσεις της κρίσης στην
πραγµατική οικονοµία.
Αυτήν την πραγµατική οικονοµία θα ήθελα και εγώ διαβάζοντας το σχέδιο νόµου αυτό να δω ότι, πράγµατι, µε πολλούς τρόπους και όχι µε έναν ή λίγους εξασφαλίζει ή διασφαλίζει.
Έχω δυο βασικές παρατηρήσεις. Η πρώτη γι’ αυτό το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο είναι η καθυστέρηση της δηµοσιοποίησής
του που συµφωνούν σχεδόν όλοι, η οποία έχει, βεβαίως, µετρήσιµο κόστος. Και θέλω να πω συγκεκριµένα ότι, όταν η Κυβέρνηση γνωρίζει ότι αναλαµβάνει τα ηνία σε τέτοια οικονοµική
συγκυρία, οφείλει να έχει έτοιµο φορολογικό πρόγραµµα και όχι
να φέρνει για τη διαβούλευση, που προφανώς προφασίζεται,
αυτό έξι µήνες µετά. Γιατί σε αυτούς τους έξι µήνες ο επιχειρηµατικός κόσµος, κυρίως, αλλά και οι πολίτες έχουν γίνει, κυρίως,
δέκτες σεναρίων φορολόγησης που άλλοτε επιβεβαιώνονταν και
άλλοτε αναιρούνταν.
Και εδώ δεν φταίνε οι κονδυλοφόροι. Άλλοτε αποτελούσαν
µήλον της έριδος σε εσωκοµµατικό επίπεδο, µε αποτέλεσµα να
εντείνεται το αίσθηµα ανασφάλειας στην ανάληψη οποιασδήποτε
επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας εκ µέρους τους. Με δυο λόγια,
η καθυστέρηση αυτή έχει οδηγήσει στη µείωση των επενδύσεων
δραµατικά και της κατανάλωσης εκ µέρους των επιχειρήσεων,
αλλά και των νοικοκυριών.
Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει ότι προτείνεται -και δεν
φαίνεται- να κινείται στην κατεύθυνση της µείωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών που µπλοκάρουν τις επενδυτικές κινήσεις.
∆ιατηρείται ακέραιη η καθιερωµένη φορολογική πολυπλοκότητα και
κυρίως γραφειοκρατία. ∆ιαιωνίζεται η λογική µιας πολυδαίδαλης
φορολογικής νοµοθεσίας, γεγονός που ευνοεί τη διαφορετική
ερµηνεία και εφαρµογή της και άρα τη διαφθορά, εν τέλει.
Σήµερα, βεβαίως, πάλι πληροφορήθηκα ότι στο Μέγαρο Μαξίµου θα υπάρχει γραφείο για τις µεγάλες επιχειρήσεις.
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Ως προς την ουσία του όµως, το παρόν νοµοσχέδιο στερείται
αναπτυξιακών χαρακτηριστικών που επείγουν για τη χώρα. Αποτελεί µια κατά µέτωπον επίθεση στο επιχειρείν, µη ευνοώντας τις
µεγάλες επενδύσεις και βεβαίως, συµπεριλαµβανοµένης της αύξησης των έµµεσων φόρων, εκτινάσσει τη συνολική φορολογική
επιβάρυνση του ετήσιου εισοδήµατος του µέσου πολίτη στο
61%, πλήττοντας έτσι και την κατανάλωση των νοικοκυριών.
∆εν µπορούµε, λοιπόν, σε καµµία περίπτωση, να µιλάµε για
νέα έσοδα στο κράτος µε την επιβολή της παρούσας φορολόγησης και άρα δεν µπορούµε να κάνουµε λόγο για αναζωογόνηση της ελληνικής οικονοµίας τώρα που χρειάζεται, κατ’ εξοχήν.
Αντιθέτως, µπορούµε να κάνουµε λόγο για φορολογική και οικονοµική εξάντληση των ήδη εξαντληµένων Ελλήνων συµπολιτών µας και ιδιαίτερα της µεσαίας κοινωνικής τάξης. Με τις
φορολογικές ρυθµίσεις που έχουν έρθει µε το νοµοσχέδιο τούτο,
στοχοποιείται κάτι πάρα πολύ σηµαντικό για τον Έλληνα: Η ιδιοκτησία. Και αναρωτιέµαι γιατί, όπως αναρωτιούνται πολλοί. ∆ηλαδή, γιατί δεν φορολογείτε το εισόδηµα που µπορεί να φέρει
κυριολεκτικά και να προσφέρει χρήµατα -δηλαδή η µεγάλη ακίνητη περιουσία- αλλά απλώς την κατοχή και ιδιοκτησία της και
δεν λαµβάνετε υπ’ όψιν την περίπτωση όπου τα ακίνητα είναι
απρόσοδα, όπως συµβαίνει συχνά στα µεσαία στρώµατα.
Στην ουσία δηλαδή, τί γίνεται; Σπρώχνονται τα µεσαία στρώµατα να πουλήσουν την ιδιοκτησία αυτή προς όφελος και πάλι
των υψηλοτέρων κοινωνικά στρωµάτων. Επιβαρύνεται επιπλέον,
η µεσαία κοινωνική τάξη και, βεβαίως, µε αυτόν τον τρόπο πλήττεται σαφώς η αγορά ακινήτων, η οικοδοµή και ό,τι αυτό συνεπάγεται, δεδοµένου του πλήθους των επαγγελµάτων και εργατικών χεριών που τρέφονται απ’ αυτήν και στηρίζονται σε αυτή.
Ως προς την επαναφορά της απαρχαιωµένης µεθόδου επιβολής τεκµηρίων, που µάλιστα αποδείχθηκε άκαρπη στο παρελθόν,
αποτελεί βασικά την οµολογία αποτυχίας του κρατικού ελεγκτικού µηχανισµού και, βεβαίως, πρόκειται για µία πρακτική που δεν
συναντάται σε χώρες µε σοβαρά φορολογικά προγράµµατα.
Σε ό,τι αφορά την πάταξη της φοροδιαφυγής και την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης που µονοπωλούν και τον
τίτλο του νοµοσχεδίου που ξεκίνησα, δεν κινείται στη σωστή κατεύθυνση ο νόµος. Είµαστε όλοι γνώστες της ελληνικής πραγµατικότητας και αντιλαµβανόµαστε ότι η φορολογική πολιτική
που αδικεί είναι εκείνη που ευνοεί τη φοροδιαφυγή και νοµιµοποιεί µε έναν τρόπο την παραοικονοµία. Έτσι φθάνουµε στο σηµείο, που η δηλωµένη οικονοµία δεν παράγει και η παραοικονοµία που
φοροδιαφεύγει και φοροκλέπτει παράγει τελικά.
∆εν πιστεύει κανείς κυριολεκτικά ότι η δικαιοσύνη είναι αυστηρή ή -αν θέλετε- ότι η αυστηρότητα φέρνει δικαιοσύνη. Αντίθετα, η δικαιοσύνη είναι για να µπορούν οι άνθρωποι να ζούνε
καλύτερα. Η επιτυχία, λοιπόν, του εκάστοτε φορολογικού µηχανισµού έγκειται στο κατά πόσο ανταποκρίνεται στο περί δικαίου
αίσθηµα των πολιτών, ώστε να τους πείσει ότι φροντίζει για τη δίκαιη κατανοµή των φορολογικών επιβαρύνσεων. Και αυτό χρειάζεται αυτό που λένε οι Αγγλοσάξωνες και εµείς λέµε σαν
πρόταση «Flexibility» δηλαδή, µια µεγάλη ευελιξία στο πώς θα
κάνουµε τους νόµους αυτούς, για να φέρουµε χρήµατα σαν και
αυτά που ακούσατε από τον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ σήµερα το µεσηµέρι.
Συνοψίζοντας και µε βάση τα παραπάνω, το νέο φορολογικό
νοµοσχέδιο πιστεύω πως δεν µπορεί, ως έχει, να συµβάλει στη
στήριξη της επιχειρηµατικότητας, ως οφείλει, σε µέγεθος της ζήτησης, της ανταγωνιστικότητας και της διαφάνειας, δεν µπορεί
να συµβάλει στην αποκατάσταση της ελληνικής αξιοπιστίας και
να βάλει τη χώρα σε αυτήν την αναπτυξιακή τροχιά, δηµιουργώντας νέες πηγές φορολογικών εσόδων για τη διασφάλιση αυτής
της πολυθρύλητης δηµοσιονοµικής ισορροπίας.
Και για να είµαστε ρεαλιστές, σε τέτοιους χαλεπούς καιρούς,
κολάσιµους από όλες τις απόψεις, δεν µπορούµε να στηριζόµαστε σε deus ex machina. Οι από µηχανής Θεοί δεν είναι µόνιµες
λύσεις, όπως επίσης δεν βοηθάνε και οι µόνιµες κινδυνολογίες.
Απαιτούνται, κυριολεκτικά, τοµές ουσιαστικές –όπως και το
ΠΑΣΟΚ λέει- στρατηγικές υπεύθυνες –και αυτές θέλουµε να
δούµε- και σ’ αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο κρίνω ότι δεν
υπάρχουν, επαρκώς τουλάχιστον, γιατί την καλή πρόθεση δεν
την αµφισβήτησα ποτέ από τους ανθρώπους που δούλεψαν
πάνω σ’ αυτό το πόνηµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε τον Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Αποστολάτο για τα καλά
του τελευταία λόγια προς τους εργαζόµενους Υπουργούς.
ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Είναι δεδοµένα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Χανίων –εδώ και πολλά χρόνια- κ. Εµµανουήλ
Σκουλάκης έχει το λόγο. Είναι ένας πολύ νέος Βουλευτής στην
ψυχή και την ενεργητικότητά του.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μια χαρά είναι και στα άλλα!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακολούθησα τη συζήτηση στην
Ολοµέλεια για το σηµαντικό νοµοσχέδιο που συζητάµε και διαπιστώνω ότι η πλευρά της Νέας ∆ηµοκρατίας απέχει από τη συζήτηση, είναι στα ορεινά και ελάχιστοι Βουλευτές συµµετέχουν
και δεν ξέρω αν αυτό που κάνουν είναι συνειδητή επιλογή…
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Πενήντα άτοµα µίλησαν από τη
Νέα ∆ηµοκρατία.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Αφήστε, κύριε συνάδελφε. Παρακολουθώ τη συζήτηση. Είµαι ώρες εδώ. Εσείς λείπατε. Προηγουµένως, επί δύο ώρες δεν υπήρχε κανένας συνάδελφος της
Νέας ∆ηµοκρατίας στην Αίθουσα.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
Κύριοι συνάδελφοι, αυτό είναι ενδεικτικό ότι δεν έχετε το κουράγιο να ακούσετε τις αλήθειες και να κάνετε εποικοδοµητικές
προτάσεις για..
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Μα κάναµε!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι, ξέρουµε, τί προτάσεις κάνατε. Είπατε ότι συµφωνείτε µε πολλά άρθρα στην επιτροπή και
έρχεστε εδώ και καταψηφίζετε το νοµοσχέδιο. ∆εν αναγνωρίζετε
την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Επί της αρχής.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, η διεθνής οικονοµική κρίση χτύπησε για καλά τη χώρα µας. Και ενώ οι άλλες
χώρες της Ευρώπης αρχίζουν σιγά-σιγά να βγαίνουν από την
κρίση, εµείς τώρα µπαίνουµε βαθιά στην κρίση, απροετοίµαστοι
µε ελλείµµατα 12,7%, µε δηµόσιο χρέος 300.000.000.000 ευρώ
και εδώ έξι µήνες, η υπεύθυνη Κυβέρνηση της χώρας µε Πρωθυπουργό το Γιώργο τον Παπανδρέου δίνει τη µάχη για να σωθεί
η χώρα. Αυτό είναι το σηµαντικό. Το πρώτο µέληµα του Πρωθυπουργού µας, της Κυβέρνησή µας, της Κοινοβουλευτικής µας
Οµάδας -κάτι που συµµερίζεται και ο λαός- είναι πώς θα σώσουµε τη χώρα.
Ο Πρωθυπουργός έχει δώσει, πραγµατικά, σε όλα τα µήκη και
τα πλάτη του κόσµου τον αγώνα του. Καταφέραµε να µετατρέψουµε το ελληνικό πρόβληµα σε ευρωπαϊκό πρόβληµα. Βγήκε
αυτό το σχέδιο στήριξης του EUROGROUP µαζί µε το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο. Ελπίζουµε να µη χρειαστεί να το χρησιµοποιήσουµε. Υπάρχει πάντως ένα δίχτυ προστασίας και όλοι περιµένουµε να µη χρειαστεί να χρησιµοποιηθεί.
∆ώσαµε τη µάχη, φτιάξαµε ένα προϋπολογισµό, µπήκαν τα
έκτακτα µέτρα, περάσαµε το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης και όπως είπα, η Νέα ∆ηµοκρατία είπε στην επιτροπή ότι
επί της αρχής συµφωνεί, αλλά µέσα στην Αίθουσα δεν είπε ότι
συµφωνεί.
Ήθελα να ρωτήσω, αγαπητοί συνάδελφοι: Εµένα µε συγκλόνισε ένα νούµερο που διάβασα στα κείµενα ότι διακόσιες είκοσι
πέντε χιλιάδες Έλληνες φορολογούµενοι θα θιγούν από την αύξηση του φόρου εισοδήµατος. Εννιά στους δέκα ωφελούνται,
γιατί τόσες είναι οι φορολογικές δηλώσεις.
Μέχρι 40.000 ευρώ είναι το 90% των Ελλήνων. Έτσι είναι αγαπητέ συνάδελφε. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί ακούω φοροµπηχτικό νοµοσχέδιο, φοροµπηχτικό νοµοσχέδιο. Εννιά στους δέκα
Έλληνες, που κάνουν φορολογική δήλωση, ωφελούνται. Για να
µη φάω το χρόνο µου, θα σας πω ότι µέχρι 30.000 ευρώ µε το
ισχύον σύστηµα είναι 25% φορολόγηση. Με το νέο σύστηµα είναι
18% φορολόγηση. Και λέµε φοροµπηχτικό. Τι φοροµπηχτικό;
Έχουµε φοροελαφρύνσεις στα χαµηλά εισοδήµατα και βεβαίως
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αύξηση του φόρου στα µεγάλα εισοδήµατα. Τι νοµίζετε ότι είναι
και αυτή η επιβάρυνση;
Θα σας πω ένα παράδειγµα που βλέπω. Ένα άτοµο µε εισοδήµατα 25.000 ευρώ το χρόνο, που είναι ένα σηµαντικό εισόδηµα, µε την κλίµακα που ισχύει για τα εισοδήµατα τώρα θα
πληρώσει 3.250 ευρώ. Με τη νέα κλίµακα του 2010 θα πληρώσει
2.940 ευρώ. Έχουµε µείωση, λοιπόν, φόρου 310 ευρώ. Τώρα
πάω σ’ έναν φορολογούµενο µε 100.000 ευρώ εισόδηµα, που
είπα στην αρχή, θα πληρώσει µε το ισχύον σύστηµα 30.750 ευρώ.
Με την κλίµακα του 2010, του νέου νόµου θα πληρώσει 32.120
ευρώ. Έχουµε αύξηση 4,5% και επιβάρυνση 1.370 ευρώ. Να µην
πληρώσει αυτός δηλαδή; Η πλευρά της Νέας ∆ηµοκρατίας λέει
να µην πληρώσει. Η Αριστερά λέει να µην πληρώσουν οι άλλοι, το
90% που έχει φοροελάφρυνση.
Εν πάση περιπτώσει εµείς θέλουµε από εσάς στα επόµενα βήµατα, που θα είναι δύσκολα, να ξεκινάµε από την ίδια αφετηρία.
Είναι εν κινδύνω η χώρα; Είναι σε κίνδυνο. Εµείς σας προτείνουµε
ως Κυβέρνηση αυτό το σχέδιο. Προτείνετέ µας κάτι διαφορετικό.
∆εν ακούσαµε κάτι...
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Αφού δεν ακούτε τι σας λέµε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Εδώ χρειάζεται πανεθνική στρατιά, πανεθνική προσπάθεια, αλλιώς δεν νοµίζω ότι µπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και να νοµίζει η Νέα ∆ηµοκρατία ή η
Αριστερά, ότι η Κυβέρνηση θα πάρει το πολιτικό κόστος και εσείς
θα έχετε πολιτικά οφέλη. Λάθος κάνετε. Το πολιτικό σύστηµα δοκιµάζεται. Και ο ελληνικός λαός γνωρίζει πώς φτάσαµε εδώ που
φτάσαµε.
Το 2004 δεν κάνατε απογραφή, κύριοι; ∆εν είπατε ότι βρήκατε
ό,τι βρήκατε και το έλλειµµα είναι τόσο; Έκτοτε τι έγινε και φτάσαµε στο σηµείο το έλλειµµα τα αποκαλυφθεί µετά τις εκλογές
ότι είναι 12,7%, το χρέος στα 300.000.000.000 και φτάσαµε στην
αδυναµία να δανειστεί η χώρα µε όλα τα επακόλουθα, µε τα
spreads, κ.λπ. Έχουµε πάθει κατάθλιψη όλοι µε τα spreads, µε τα
επιτόκια. Έχει τρελαθεί ο ελληνικός λαός και ελπίζουµε αυτήν
την περίοδο να βγούµε απ’ αυτήν την περιπέτεια, το φαύλο κύκλο
και να κυβερνήσουµε τη χώρα. Αυτό το νοµοσχέδιο θα συµβάλλει.
Είναι δίκαιο, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι αποτελεσµατικό, δεν
είναι πολύπλοκο. Θα πληρώσουν όλοι οι Έλληνες, ανάλογα µε
το εισόδηµα που έχουν. Αυτό δεν γινόταν και το ξέρουµε όλοι
ότι µέχρι τώρα πλήρωναν οι µισθωτοί, οι συνταξιούχοι αυτοί που
δεν µπορούσαν να διαφύγουν. Όλοι δεν λέµε εδώ µέσα χρόνια,
ότι η φοροδιαφυγή είναι η µεγάλη πληγή του κράτους, η µεγάλη
πληγή της χώρας µας; Ότι είναι 60 και 70.000.000.000 ευρώ η
φοροδιαφυγή; Ελάτε να µας κάνετε µια πρόταση. Πώς θα διευρύνουµε τη φορολογική βάση; Πώς θα συλλάβουµε τους φοροδιαφεύγοντες; Πώς θα τους τιµωρήσουµε; Είναι δυνατόν να είναι
φοροφυγάς και φοροκλέφτης κάποιος και να τον καλύπτουµε;
Ευθύνεστε και έχετε τεράστια ευθύνη, γιατί τις παραµονές των
εκλογών του 2004 είχατε πει ότι θα καταργήσετε το Σ∆ΟΕ. Το είπατε και το ξείπατε.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Το καταργήσαµε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: ∆εν το καταργήσατε, του αλλάξατε όνοµα, το απορυθµίσατε και κάνατε και κάτι άλλο. Αντικαταστήσατε τους εφόρους εν µια νυκτί µε κοµµατικά και µόνο
κριτήρια. Αλώσατε το φορολογικό σύστηµα της χώρας από εφόρους, οι οποίοι το µοναδικό προσόν που παρουσίαζαν ήταν το
πιστοποιητικό της Ρηγίλλης. Αυτή είναι η αλήθεια.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κατέρρευσε το φοροεισπρακτικό σύστηµα µε αποτέλεσµα να
µειωθούν τα έσοδα. ∆ώσατε κι 1.000.000.000 στους έχοντες, µειώνοντας το φορολογικό συντελεστή από 35% στο 25%, φέρατε
και το ΕΤΑΚ, καταργώντας το φόρο µεγάλης ακίνητης περιουσίας και φτάσαµε εδώ που φτάσαµε. Αυτές είναι µεγάλες αλήθειες αγαπητοί συνάδελφοι.
Νοµίζω ότι µε την τακτική που ακολούθησε η Κυβέρνηση και το
Υπουργείο µέχρι τώρα, που έκανε διάλογο δυόµιση, τρεις µήνες,
έκανε καλά και έγιναν πάρα πολλές προτάσεις δεκτές. Ο Υπουργός στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων δέχθηκε περίπου είκοσι πέντε προτάσεις. Σήµερα έδωσε βελτιώσεις. Καλά έκανε.
Εγώ πιστεύω ότι το νοµοσχέδιο αυτό είναι µεγάλη τοµή και πρέπει να το στηρίξουµε όλοι. Το ψηφίζουµε βέβαια, αλλά το µεγάλο
θέµα, κύριε Υπουργέ, είναι να εφαρµοστεί. Έχει µεγάλη σηµα-

5697

σία να δώσετε τη µάχη στη συνέχεια και εσείς και εµείς για να
εφαρµοστεί το νοµοσχέδιο, γιατί τότε θα µπορούµε, πραγµατικά,
να πούµε: «να τα αποτελέσµατα».
Μια που έχετε αυτιά και ακούτε, µου στείλανε οι Χανιώτες το
Σωµατείο Εργαζοµένων στις ∆ΕΥΑΧ των ΟΤΑ του Νοµού Χανίων,
παρατηρήσεις οι οποίες µάλλον αφορούν όλη την Ελλάδα. Τι
λένε οι άνθρωποι; Επειδή εργάζονται σε επιχειρήσεις, που δεν
επιχορηγούνται από το κράτος -αν είναι δυνατόν γιατί ο νόµος
δεν το προβλέπει γι’ αυτούς- εσείς το βάλατε στην υπουργική
απόφαση και το φέρατε ως τροπολογία, σας παρακαλώ πολύ
δείτε το, µήπως έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Εγώ διαβάζοντάς το,
γιατρός ων, έβγαλα τη διάγνωση ότι έχουν δίκιο. Νοµίζω ότι
µέχρι αύριο -θα σας δώσω το υπόµνηµα να το δείτε- θα είναι
καλό για τέσσερις χιλιάδες ανθρώπους περίπου αν εξαιρεθούν
απ’ αυτό το 7%.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Σκουλάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν αρχείο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αγαπητοί συνάδελφοι τελειώνοντας, κρίµα που δεν έχω άλλο
χρόνο, είχα κι άλλα να πω, να πω για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Όχι τώρα. Τώρα θα το
πείτε;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Σας παρακαλώ, βοηθήστε και
ρυθµίστε τα χρέη. Καταρρέουν τα νοσοκοµεία. Είναι τεράστια η
ευθύνη αυτής της παράταξης η οποία ενώ τα χρέη των νοσοκοµείων ήταν 6,5 έστελνε στη EUROSTAT στοιχεία ότι είναι 2,2. Καταθέτω απλώς, το δηµοσίευµα της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ».
Όταν εµένα µου απαντούσε εδώ, ο Υπουργός ότι το χρέος των
νοσοκοµείων είναι 5,2 ∆ΙΣ, την άλλη µέρα –µε διαφορά µίας
µέρας- το Υπουργείο Υγείας, οι ίδιοι άνθρωποι που έδωσαν τα
στοιχεία στη Βουλή, έστελναν χαρτί στην Στατιστική Υπηρεσία
και η Στατιστική Υπηρεσία στη EUROSTAT ότι το χρέος είναι 2,2
∆ΙΣ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Σκουλάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτές είναι οι αλήθειες. Να, γιατί φτάσαµε εκεί που φτάσαµε,
γιατί χάσαµε την αξιοπιστία µας σαν χώρα.
Με αυτές τις σκέψεις υπερψηφίζω το νοµοσχέδιο και θα το
στηρίξω στην εφαρµογή του, γιατί πιστεύω ότι µπορεί να συµβάλλει και αυτό στο να βγούµε από το αδιέξοδο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Έχει τα µπόνους της
πολυετίας, γι’ αυτό και τον άφησα λίγο παραπάνω.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Λένε το εξής: «όπου ευηµερούν οι αριθµοί δυστυχούν οι άνθρωποι.» ∆υστυχώς, το µεγαλύτερο ψέµα που ακούγεται απ’
αυτό το Βήµα, από τη µεριά της Κυβέρνησης σήµερα, είναι ότι οι
εννιά στους δέκα απ’ αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο ωφελούνται. ∆ηλαδή, θα ξεχάσουµε ότι µόλις πριν από είκοσι µέρες αυξήθηκε ο ΦΠΑ 2%;
Αυτό δεν σηµαίνει επιβάρυνση σε όλους; Ακόµα και αυτός που
είναι άνεργος, απολυµένος δεν θα πληρώσει παραπάνω φορολογία; ∆εν βάζουµε µέσα τη φορολογία στα ποτά, τα τσιγάρα,
τα καύσιµα; Ανέβηκε 50% επάνω η φορολογία στα καύσιµα.
Ποιος θα τα πληρώσει αυτά;
∆εν είναι, λοιπόν, φορολογική επιβάρυνση και δεν πρέπει να
συνυπολογίσουµε όλο µαζί το πακέτο, το τι φόρους καταβάΛλει,
άµεσους ή έµµεσους, η λαϊκή οικογένεια; ∆ηλαδή αποσπασµατικά αυτό που µας βολεύει κάθε φορά θα το αναδεικνύουµε για
να παραπλανούµε τον κόσµο; Γιατί, βεβαίως, πρόκειται για άνθρακες η δίκαιη αναδιανοµή του πλούτου.
Αυτό που κάνει µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι αφ’ενός
µεν να επιβαρύνει ακόµη περισσότερο τα λαϊκά εισοδήµατα και
αφ’ετέρου να δίνει νέα κίνητρα και προνόµια στους κεφαλαιοκράτες, οι οποίοι για τη κρίση -που φταίνε λόγω της τεράστιας
κερδοφορίας τους- δεν έχουν βάλει δεκάρα τσακιστή. Μη µου
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πείτε για την έκτακτη εισφορά που πλήρωσαν, γιατί αυτό είναι
το αστείο της ηµέρας. ∆εν έχουν βάλει δεκάρα τσακιστή και τους
παρέχετε µάλιστα νέα κίνητρα και φορολογικά προνόµια, στο
όνοµα ποιου; Της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας.
Και λέµε αυτό, γιατί ακριβώς ο κάθε άνθρωπος, η κάθε λαϊκή
οικογένεια συνυπολογίζει τι έχει να χάσει, όπως επίσης συνυπολογίζει, πέρα από τη φορολογική επιβάρυνση και τη συµπίεση
που υπέστη, την αφαίµαξη που υπέστη µέσα από την εισοδηµατική σας πολιτική, µέσα από τη µείωση των διαφόρων επιδοµάτων. Άρα, λοιπόν, αυτά είναι πολύ συγκεκριµένα.
Μάλιστα, δεν φτάνει µόνο που επιβαρύνεται από την αύξηση
του ΦΠΑ, εδώ εισάγετε το ΦΠΑ και σε νέες υπηρεσίες. ∆ηλαδή
τις νοµικές υπηρεσίες, τους δικηγόρους ποιος θα τους πληρώσει; Οι επιχειρήσεις; Σ’ αυτούς θα εκπέσει ο ΦΠΑ που θα δώσουν
για νοµικές υπηρεσίες. Θα πληρώσει κάθε οικογένεια που έχει
ανάγκη το δικηγόρο. Άρα, αυτό είναι µια νέα φορολογική επιβάρυνση για τη λαϊκή οικογένεια, µε το ΦΠΑ που εισαγάγετε σε µια
σειρά κατηγορίες.
Από την άλλη πλευρά είναι άδικο και παράλογο το γεγονός ότι
εισάγετε ΦΠΑ, για παράδειγµα, στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Εδώ µιλάµε για τους µουσικούς. ∆εν µιλάµε για κάποιους
–πέντε, δέκα- που έχουν τα ψηλά µεροκάµατα. Η συντριπτική
πλειοψηφία παίρνει ελάχιστα, ανασφάλιστα, χωρίς ωράρια. Αυτούς υποχρεώνετε να καταβάλουν ΦΠΑ για το δελτίο παροχής
υπηρεσιών που έκοψαν. Ποιος θα το πληρώσει αυτό; Θα τους
δώσει ο εργοδότης τους; Οι ίδιοι από τη τσέπη θα το βάλουν.
Μιλάµε για τους µουσικούς του ∆ήµου Πάτρας, για παράδειγµα, που για δέκα χρόνια δεν έχουν καµµία σύµβαση εργασίας. Είναι ανασφάλιστοι. Παίρνουν 300 µε 400 ευρώ. Θα τους
πληρώσει το ΦΠΑ ο ∆ήµαρχος της Πάτρας που δεν τους ασφαλίζει, που τόσα χρόνια δεν κάνει συλλογικές συµβάσεις εργασίας; Ποιον χτυπάτε εδώ; Ποιον πλήττετε µ’ αυτές τις
διαδικασίες, µ’ αυτές τις απαράδεκτες επιλογές;
∆εύτερο ζήτηµα είναι η σύνδεση του αφορολόγητου µε τις
αποδείξεις, όταν µάλιστα από τις αποδείξεις αφαιρείτε τα πάγια
έξοδα που έχει µια οικογένεια. ∆εν µπορεί παρά να χρησιµοποιήσει το ρεύµα, το νερό, το τηλέφωνο ή τις µετακινήσεις. Αυτά
όµως είναι απ’ έξω.
Επί της ουσίας, πέρα του ότι µε αυτόν τον τρόπο µειώνετε
κατά 50% έµµεσα το αφορολόγητο, που ήταν ένα δίχτυ ασφαλείας για τα λαϊκά νοικοκυριά, τι άλλο κάνετε ταυτόχρονα; Με
έµµεσο τρόπο επιδοτείτε τα πολυκαταστήµατα. Στρέφετε τον
κόσµο στο να πηγαίνει µια φορά την εβδοµάδα να ψωνίζει, να τα
παίρνει όλα µαζί για να µην κρατάει ένα πάκο αποδείξεων των 3
ή 4 ευρώ και τον σπρώχνετε στα πολυκαταστήµατα. Εκεί έχει
οδηγηθεί ο κόσµος το τελευταίο διάστηµα µετά από αυτήν τη
διαδικασία. Τα µικρά εµπορικά µαγαζιά οδηγούνται σε ραγδαία
συρρίκνωση ακόµα περαιτέρω του κύκλου εργασιών τους, του
τζίρου τους.
Από αυτήν την άποψη η ίδια κατάσταση θα επικρατήσει και την
υπόθεση των λαϊκών αγορών. Βάζετε ταµειακές µηχανές στους
παραγωγούς, στους αγρότες. Αυτοί κάνουν τη φοροδιαφυγή,
αυτοί που θα πουλήσουν τη ρίγανη, το σταφύλι, το φασκόµηλο
στη λαϊκή αγορά; Αυτοί κάνουν τη φοροδιαφυγή και εκεί θα βάλετε ταµειακή µηχανή; Φαίνεται ότι οι σύµβουλοί σας δεν έχουν
πάει ποτέ στη λαϊκή αγορά για να δουν πώς ψωνίζει ο κόσµος
και ποιοι ψωνίζουν εκεί, όπως και τι τζίρο κάνουν εκεί.
Θα σταµατήσει µ’ αυτόν τον τρόπο να λειτουργεί η αγορά. Θα
τους αναγκάσετε να πουλάνε κάτω από εξευτελιστικούς όρους
στους εµπόρους τα προϊόντα τους, από εκεί που έβγαζαν ένα
µισθό για να µπορέσουν να επιβιώσουν. Μιλάµε για εξαθλιωµένα
µικρά αγροτικά νοικοκυριά στη συντριπτική τους πλειοψηφία.
Τρίτο µεγάλο ζήτηµα είναι η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης. Πάγια αντίληψη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας είναι να καταργηθεί η αυτοτελής φορολόγηση. ∆εν µπορεί
να υπάρχουν δύο µέτρα και δύο σταθµά. Πρέπει όµως να πούµε
και κάτι άλλο ταυτόχρονα.
Για παράδειγµα, δεν µπορεί να υπάρχουν τα διάφορα επιδόµατα. Πρέπει όλα αυτά να ενσωµατωθούν στο βασικό µισθό και
να λαµβάνονται και ως συντάξιµες αποδοχές, να συνυπολογίζονται και στα διάφορα δώρα και να µην υπάρχει η λογική του διαίρει και βασίλευε.
Ταυτόχρονα να αυξηθεί και το αφορολόγητο. Για µια τετρα-
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µελή οικογένεια το αφορολόγητο που µπορεί να καλύψει τις ανάγκες είναι 40.000 µε 50.000 ευρώ. ∆εν µπορεί να είναι διαφορετικό. Μ’ αυτήν τη λογική βεβαίως και να καταργηθεί η αυτοτελής
φορολόγηση. Σήµερα τι χτυπάτε; Μαζί µε τα «ξερά» χτυπάτε και
καταστρατεγείτε επιδόµατα ιδιαίτερα βαριών και επικίνδυνων εργασιών, που παίρνουν διάφοροι κλάδοι.
Υπάρχει και το ζήτηµα του επαγγελµατικού αθλητισµού. Εµείς
εδώ διαφωνούµε µε τον επαγγελµατικό αθλητισµό. Μην παίρνετε
όµως µόνο την αφρόκρεµα που φαίνεται µπροστά και το χορό
των εκατοµµύριων. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες παιδιά που
αθλούνται σε µικρότερες επαγγελµατικές κατηγορίες µε περιορισµένο όριο ζωής.
Υπάρχει για αυτούς πρόνοια να ασφαλίζονται; Χτυπούν και
είναι ανασφάλιστοι. Βάζουν από τη τσέπη τους. Υπάρχει για αυτούς πρόνοια ότι µετά τα τριάντα ή τριάντα πέντε χρόνια –όσο
παίξουν ποδόσφαιρο παραδείγµατος χάριν- να έχουν µια επαγγελµατική εξασφάλιση, να µπορούν να συµµετέχουν στον ίδιο
χώρο δραστηριότητας;
Αυτό θέλει κεντρικό σχεδιασµό. Τι πάτε και κάνετε; Καταργείτε
την αυτοτελή φορολόγηση και τους επιβαρύνετε ακόµη περισσότερο. Αυτό γίνεται και στο µπάσκετ και στο βόλεϊ και στο ποδόσφαιρο.
Τέταρτο ζήτηµα είναι τα τεκµήρια. Αυτό το θέµα αποτελεί πρόκληση. Νοµιµοποιείτε τον παράνοµο αθλητισµό µε τα τεκµήρια
και τα όρια που βάζετε. Ταυτόχρονα ποινικοποιείτε µια σειρά κατηγορίες. Για παράδειγµα, βάζετε τεκµήριο πλουτισµού στα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, µε αναπηρίες, είτε είναι κατοικία είτε
είναι το αυτοκίνητο. Είναι προνοµιούχοι; Αυτοί φοροδιαφεύγουν
και τους περιλαµβάνετε όλους;
Το πέµπτο ζήτηµα, που επιβεβαιώνεται, όχι από τις εκτιµήσεις
του ΚΚΕ αλλά της επιτροπής της Νοµικής, είναι ότι σε συνθήκες
ελευθερίας κίνησης του κεφαλαίου δεν µπορείτε να αντιµετωπίσετε τη λειτουργία και τη δράση του µεγάλου κεφαλαίου και να
περιστείλετε την φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή που κάνει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆εν είναι µόνο οι εξωχώριες εταιρείες. Είναι οι εταιρείες της
ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται µε έδρα την Κύπρο τι να τις κάνετε; Απολύτως τίποτα,
ούτε µε τα µερίσµατα, ούτε µε τα ζητήµατα των ακινήτων που
κατέχουν, ούτε µε τις τριγωνικές συναλλαγές.
∆εν µπορείτε να κάνετε απολύτως τίποτα σε αυτούς γιατί είναι
χώρα- µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήδη υπάρχει µεγάλη
κίνηση, δηλαδή όσοι έχουν φτιάξει εξωχώριες εταιρείες να πηγαίνουν στην Κύπρο και να δηµιουργούν αντίστοιχες εταιρείες,
γιατί εκεί απολαµβάνουν τη βασική συνθήκη-στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ελευθερία κίνησης του κεφαλαίου και της
εγκατάστασης. Άρα, λοιπόν, ποια φορολογική επιβάρυνση να
έχουν αυτοί; Καµµία απολύτως.
Ταυτόχρονα, επειδή ακριβώς η πολιτική σας είναι βαθιά αντιλαϊκή, βαθιά ταξική και εξυπηρέτησης του κεφαλαίου, υπάρχουν
δύο µέτρα και δύο σταθµά. Το βασικό παράδειγµα είναι στη φορολογία των ακινήτων. Γιατί να έχει διαφορετική κλίµακα η φορολογία ακινήτων φυσικών προσώπων και η φορολογία
επιχειρήσεων που διαχειρίζεται τα ακίνητα; Γιατί αυτή η διαφορετικότητα; Είναι διαφορετικά τα ακίνητα που θα δώσει ο γονιός
στο παιδί του από αυτόν που θα τα δώσει σε µορφή µετοχών;
Είναι διαφορετικό ζήτηµα για να έχει υποπολλαπλάσια φορολογική επιβάρυνση;
Αφού βάζετε σωστά τη λογική της κλίµακας στις γονικές µεταβιβάσεις γιατί δεν το βάζετε και στα µετρητά και έχετε 10%
φορολόγηση των µετρητών που θέλει να δώσει ένας γονιός για
να βοηθήσει το παιδί του; ∆εν έχετε την ευθιξία να βάζετε αντίστοιχο ποσοστό στη µεταβίβαση µετοχών. Στο κάτω-κάτω βάλτε
10% και στη µεταβίβαση των µετοχών. Αν θέλετε να είστε δίκαιοι,
να είστε τίµιοι µε όλους. Κακώς εφαρµόζετε πολλαπλά µέτρα και
σταθµά.
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, µε την ανοχή σας και σας ευχαριστώ πολύ. Η κριτική που σας κάνουµε, κύριε Υπουργέ, είναι
στην αντίπερα όχθη της κριτικής που σας κάνουν άλλα κόµµατα,
γιατί εµείς δεν συµφωνούµε µε τη λογική της ανταγωνιστικότητας. Όσο υπηρετείς τη λογική της ανταγωνιστικότητας και της
ανάγκης του κεφαλαίου, τα µέτρα που θα προτείνεις και η κριτική
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που θα κάνεις είναι φοροαπαλλαγή στο όνοµα της ανάπτυξης
στο µεγάλο κεφάλαιο.
Και αυτό είναι προκλητικό, δηλαδή το εφοπλιστικό κεφάλαιο
να µην πληρώνει δεκάρα τσακιστή και να αυξάνετε διαρκώς τη
φορολογία του κατώτερου πληρώµατος, των ναυτικών, των ναυτεργατών, µε την τεράστια ανεργία η οποία υπάρχει.
Γι’ αυτό ακριβώς εµείς το λέµε καθαρά, σ’ αυτήν τη βάση κάνουµε κριτική. Οι προτάσεις τις οποίες κάνουµε βγαίνουν έξω
από το πλαίσιο, έξω από την οπτική σας γωνία, δεν µπορούν να
ενταχθούν στη δική σας λογική και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο µε
τις όποιες διαδικασίες και παρεµβάσεις, τις οποίες κάνουµε, θέλουµε να αποδείξουµε ότι υπάρχει άλλος δρόµος, άλλη διέξοδος, ότι δεν είναι µονόδροµος αυτό. Και αν είναι µονόδροµος,
είναι µονόδροµος αδιέξοδος, γιατί ποτέ δεν πρόκειται να δουν
άσπρη µέρα, ποτέ δεν πρόκειται να βγουν από το τούνελ.
Χθες ήταν το ζήτηµα της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης, των «εθνικών στόχων» των Ολυµπιακών Αγώνων, της ένταξης στην ΟΝΕ. Σήµερα είναι ο εθνικός στόχος, ταξικός πάλι
στόχος, να βγούµε από την κρίση. Και µια ζωή θα χτυπιούνται οι
εργαζόµενοι, θα αφαιρούνται εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, για να µπορεί το κεφάλαιο να δραστηριοποιείται ανενόχλητο σ’ αυτήν τη λογική!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας στο Νοµό Αχαΐας κ. Νικόλαος Νικολόπουλος. Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, να τηρείτε το
χρόνο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, άκουσα ότι
υπάρχουν και κριτήρια στο χρόνο των οµιλητών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Πολυετίας!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι µπορώ να κάνω χρήση
αυτών.
Πραγµατικά ήθελα να πω στον προηγούµενο κυβερνητικό οµιλητή, στο Μανώλη Σκουλάκη, το εξής. Μα δεν βλέπει το ενδιαφέρον για το παρόν νοµοσχέδιο από τα κυβερνητικά έδρανα; ∆εν
βλέπει µε το ίδιο µάτι που βλέπει όλες τις πτέρυγες της Αίθουσας, εδώ τώρα την πτέρυγα της Συµπολίτευσης; ∆ύο συνάδελφοι έχουν µείνει! Και το λέω γιατί είναι άδικο να υποτιµούµε µια
πολύ σοβαρή νοµοθετική διαδικασία, πολύ δε περισσότερο όταν
και από τους δέκτες, αλλά και από τα θεωρεία µας βλέπει το πανελλήνιο. Όταν υπάρχουν συνδικαλιστές των επαγγελµατοβιοτεχνών, όταν υπάρχουν πρόεδροι οµοσπονδιών και ακούνε ότι,
πράγµατι, µε αυτό εδώ το φορολογικό νοµοσχέδιο δεν θίγονται
οι µικροµεσαίοι, αναρωτιέµαι: Αυτοί που µας ακούνε τι θα είχαν
να πουν και να σχολιάσουν;
Τώρα, όσον αφορά το ότι σκέφτεται τους κόπους του Πρωθυπουργού, άκουσα -και θα το επαναλάβω επισήµως- ότι «αµαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα». Ακούστηκε εκεί, από τα ορεινά,
και πιστεύω ότι, πράγµατι, άξιζε να επαναληφθεί κι από εµένα
εδώ, γιατί αυτή η λαϊκή ρήση αποδίδει τα του Καίσαρος τω Καίσαρι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα είκοσι χρόνια που συµµετέχω στο Κοινοβούλιο πρώτη φορά, αληθινά, βλέπω νοµοσχέδιο
µε δόσεις και συνεχείς αλλαγές. Άλλα ανακοινώθηκαν στις 9 Φεβρουαρίου, άλλα στις 15 Μαρτίου και άλλα ακόµα και σήµερα
από τον Υπουργό πριν από µερικές ώρες. Και αυτό από κάποιους
θεωρείται θετικό και ότι δεν είναι από µόνο του αποδεικτικό πως
τούτο το νοµοσχέδιο γράφτηκε στο γόνατο. Οι αλλαγές που καταγράφονται όµως είναι άτολµες, ανεπαρκείς, γραφειοκρατικές.
Είναι απλές αλλαγές, µε παντελή έλλειψη της αναπτυξιακής διάστασης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές, τόσο στα φυσικά όσο και στα νοµικά πρόσωπα, θα δηµιουργήσουν σίγουρα προβλήµατα ασφυξίας στην αγορά. Θα
επιφέρουν την ουσιαστική κατάργηση του αφορολόγητου των
12.000 ευρώ. Ασφαλώς και πρέπει οι αποδείξεις να µετρούν για
την έκπτωση. ∆εν πρέπει όµως να είναι σε συνάρτηση µε το αφορολόγητο, γιατί έτσι στην πράξη θα ισχύει µόνο για εισοδήµατα
έως 6.000 ευρώ.
Τα τεκµήρια διαβίωσης είναι πέρα για πέρα τεκµήρια ασφυξίας, που οδηγούν σε φορολογική αφαίµαξη της µεσαίας τάξης.
Στην ουσία όµως θέτουν και όριο, πλαφόν για τα υψηλότερα εισοδήµατα κι έτσι οι «έχοντες και κατέχοντες» θα µπορούν να δηλώνουν µικρότερο εισόδηµα και φυσικά να πληρώνουν και
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λιγότερο φόρο.
Η φορολογική επιδροµή που κηρύσσει από τη µια σε βάρος
της ιδιοκτησίας και η κατάργηση της απαλλαγής της πρώτης κατοικίας θα καταφέρουν ισχυρό κτύπηµα σ’ έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονοµίας, τον κατασκευαστικό
κλάδο.
Έχουµε υπό ψήφιση ένα νοµοσχέδιο που οι ρυθµίσεις του
είναι γραφειοκρατικές, ανεφάρµοστες, ηµιτελείς, ασαφείς, άρα
και αναποτελεσµατικές, γιατί είναι της εισπρακτικής λογικής και
της συρρίκνωσης των εισοδηµάτων, ρυθµίσεις µε κρυφές φορολογικές ελαφρύνσεις σε βάρος των µικρών και των µεσαίων εισοδηµάτων, που εισάγουν αδικίες για τα µεσαία εισοδήµατα, ενώ
ευνοούν σκανδαλωδώς τα πολύ µεγάλα εισοδήµατα, παράλογες
και κοινωνικά άδικες ρυθµίσεις, όπως ο φόρος σε αποζηµιώσεις
λόγω απόλυσης, καθώς επίσης και η δραστική µείωση έκπτωσης
των τόκων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, που ανατρέπουν οικογενειακούς σχεδιασµούς. Τέλος, ρυθµίσεις που δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό
και πλήττουν την πραγµατική οικονοµία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σαφές ότι ο χαρακτήρας
του νοµοσχεδίου είναι καθαρά εισπρακτικός και όχι αναδιανεµητικός, παρ’ότι στην εισηγητική έκθεση αναγράφεται ότι οι αλλαγές δεν πρόκειται να δηµιουργήσουν πρόσθετο βάρος στα
χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα, αλλά αντίθετα αποσκοπούν στη
δίκαιη ανακατανοµή των φορολογικών υποχρεώσεων. Είναι µια
γεύση αλά ΠΑΣΟΚ δίκαιης κατανοµής υποχρεώσεων, σαν κι
αυτήν που διαπιστώσαµε όλοι από την αύξηση των συντελεστών
του ΦΠΑ ή ακόµα και την αύξηση των εµµέσων φόρων, που είναι
η πλέον άδικη και αντιλαϊκή.
Με το νοµοσχέδιο αυτό εκείνο που θα καταφέρετε είναι να
«σπάσετε», κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, τη «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής µεσαίας τάξης, αφού δεν της αφήνετε περιθώρια να δηµιουργήσει και να διατηρήσει περιουσία κι έτσι δεν
της επιτρέπετε και να επενδύσει. Όπως τότε, πριν από έντεκα
χρόνια, το 1999, που οι δικές σας κυβερνήσεις µεθόδευσαν µέσω
του Χρηµατιστηρίου τη µεγαλύτερη αναδιανοµή πλούτου στη
σύγχρονη ελληνική ιστορία και που εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες είδαν τις αποταµιεύσεις τους να εξαφανίζονται κι ούτε
ένας υπεύθυνος από τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς να
τιµωρείται, έτσι και σήµερα θέλετε να τους αποκάµετε ή να τους
εξαναγκάσετε να δεχθούν το κράτος-συνέταιρο.
Η Κυβέρνηση όµως επαίρεται ότι επέλεξε το δρόµο της διαβούλευσης. Όµως αναρωτιέµαι: Με ποιους διαβουλεύθηκε, αφού
κανείς δεν συµφώνησε και τούτο καταδείχθηκε στην ακρόαση
φορέων στην αρµόδια επιτροπή; Εκτός και αν απλώς µας κορόιδευε ενσυνείδητα, όπως κι όταν υποσχόταν αυξήσεις σε µισθούς
και συντάξεις από τα λεφτά που υπάρχουν, όπως µας έλεγε ο κ.
Παπανδρέου.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, πανηγυρίζετε και κοµπάζετε ότι διαχειρίζεστε µε επιτυχία την κρίση στο εξωτερικό και
στις αγορές. Μα η αξιοπιστία είναι µετρήσιµο µέγεθος και στην
περίπτωσή µας η αριθµητική τιµή της εκφράζεται από τα
spreads. Πού βρίσκονται αυτά τώρα, µετά από τις τόσες διαφηµιζόµενες επιτυχίες σας; Ποιος έλεγε δηµόσια ότι κυβερνά τον
«Τιτανικό»; Ποιος πρόθυµα σε συνεντεύξεις αποκάλυπτε, ανώνυµα, το λεπτοµερή σχεδιασµό και τα πλάνα της χρηµατοδότησης της χώρας, µε αποτέλεσµα να κερδοσκοπούν ασύστολα σε
βάρος όχι δικό σας, αλλά του ελληνικού λαού; Ποιος πέτυχε µετά
από κάθε οµιλία του να ανεβάζει το κόστος δανεισµού της
χώρας; Ποιοι ήθελαν σε Κινέζους επενδυτές -και στη συνέχεια
δεν ήθελαν- να πουλήσουν το εθνικό χρέος; Ποιοι δηµόσια δεν
µπορούσαν να αποφασίσουν αν ήθελαν το ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο ή όχι;
Κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, ό,τι θετικό για τη χώρα
µας υπήρξε τον τελευταίο καιρό έγινε όχι γιατί εσείς το πετύχατε. Αντίθετα, χρεώνεστε µε την καθυστέρηση των απαραίτητων ενεργειών. Έγινε όµως γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να
προστατεύσει την ύπαρξή της. Αυτό όλοι το ήξεραν από την
αρχή. Η δική σας ανικανότητα και η απόλυτη έλλειψη συντονισµού της Κυβέρνησής σας ήταν αυτή που τρόµαξε τους υπεύθυνους και καθυστέρησε τόσο δραµατικά τις εξελίξεις, µε τις
γνωστές συνέπειες.
Εµείς σαν Κυβέρνηση κριθήκαµε για τα λάθη και τις παραλεί-
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ψεις της δικής µας περιόδου. Όπως είχατε κριθεί και εσείς άλλωστε στο παρελθόν αλλά και πάλι θα κριθείτε στο σύντοµο µέλλον και πρόσωπα κρίθηκαν από την πλευρά µας, όπως και από τη
δική σας πλευρά. Όποιος έφταιξε πλήρωσε και αν δεν πλήρωσε,
πρέπει να πληρώσει. Το κοινό περί δικαίου αίσθηµα επιβάλλει να
τιµωρηθούν παραδειγµατικά άτοµα που άµεσα ή έµµεσα έβλαψαν το δηµόσιο συµφέρον, που κακοδιαχειρίστηκαν τους δηµόσιους πόρους, που ήσαν υποκείµενα και φορείς διαφθοράς.
Οφείλετε αυτό να το κάνετε άµεσα και αποτελεσµατικά, τώρα είσαστε εσείς Κυβέρνηση, είναι δική σας ευθύνη. Ο ελληνικός λαός
εάν δεν δει ενόχους να τιµωρούνται δεν θα ανεχθεί τίποτα πια
ούτε από εσάς ούτε από εµάς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εν κατακλείδι έχουµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο προφανώς συνετάχθη εν σπουδή και προχείρως στο γόνατο, όπως σας είπα και στην αρχή. Για το
υφιστάµενο µη αποτελεσµατικό φορολογικό µας σύστηµα, η Κυβέρνηση προεκλογικά σας θυµίζω ότι κατηγορούσε τη Νέα ∆ηµοκρατία, όχι για τον κακό νόµο, αλλά γιατί όπως έλεγε διέλυσε
το φορολογικό µηχανισµό. Τώρα ο φοροεισπρακτικός µηχανισµός αγνοείται και δεν γίνεται καµµία τοµή και ρήξη, καµµία αναδιαρθρωτική παρέµβαση, καµµία αναδιοργάνωση των φορολογικών
υπηρεσιών, τουλάχιστον, από το παρόν νοµοσχέδιο, ενώ απουσιάζει τελείως ο αναπτυξιακός χαρακτήρας.
Θα κλείσω µε ό,τι πιο επίµονα τονίζει ο Πρόεδρός µας ο Αντώνης Σαµαράς εντός και εκτός της Βουλής, ότι η οικονοµική και
φορολογική πολιτική της Κυβέρνησης πλήττει την ψυχολογία της
αγοράς, η οποία είναι άκρως απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία της.
Τέλος, ότι είναι οικονοµικής, κοινωνικής και εθνικής η αντιµετώπιση της πολύτεκνης οικογένειας, ανάγκη. Προφανώς, σας
διαφεύγει το σηµαντικό του δηµογραφικού θέµατος. Η Κυβέρνηση θα µπορούσε µε ελάχιστο κόστος, σε σχέση µε τα κοινωνικά και εθνικά οφέλη που θα προκύψουν, να αντιµετώπιζε
δικαιότερα και ορθολογικότερα την κατηγορία αυτή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο είναι κατώτερο των περιστάσεων. Είναι ένα νοµοσχέδιο µε
πολλά αρνητικά σηµεία που δεν δικαιούται τον τίτλο του µεταρρυθµιστικού.
Καλούµαστε, σήµερα, λοιπόν, να ψηφίσουµε επί της αρχής ένα
νοµοσχέδιο το οποίο έχει άλλους στόχους απ’ αυτούς που αναφέρονται, που δίνει τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση να αφαιρέσει πόρους από την οικονοµία, επιδεινώνοντας την ύφεση, που
δεν θεραπεύει ανισότητες και αδικίες, που επιβαρύνει αυτούς
που πάντα πλήρωναν φόρους.
Γι’ αυτόν το λόγο η Νέα ∆ηµοκρατία το καταψηφίζει. Το θέµα
µιας φορολογικής µεταρρύθµισης κοινωνικά δίκαιης και αποδοτικής για την οικονοµία παραµένει ανοικτό. Την ανικανότητα, την
προχειρότητα και την αναποτελεσµατικότητα της Κυβέρνησης
ας την επικροτήσει η Αντιπολίτευση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κ. Μανώλης Στρατάκης, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, στο Νοµό Ηρακλείου, έχει το
λόγο.
Κύριοι συνάδελφοι, η ανοχή σε κάποιο συνάδελφο δεν σηµαίνει ότι γεννά δικαίωµα ότι όλοι πρέπει να παραβιάζουµε έτσι, το
χρόνο. Είναι πάρα πολλοί οι οµιλητές, είναι πάνω από σαράντα
και έχουµε άλλη µια ενότητα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα
προσπαθήσω να είµαι µέσα στο χρόνο για να µη σας χαλάσω το
χατίρι.
Θέλω να πω, όµως, στον µόλις κατελθόντα συνάδελφο της
Νέας ∆ηµοκρατίας ότι καλά θα είναι η Νέα ∆ηµοκρατία να µη µιλάει για αξιοπιστία. Γιατί θα πρέπει να αναλογίζεται ότι τα µεγάλα προβλήµατα της αξιοπιστίας δηµιουργήθηκαν από τις
πολιτικές της παράταξής του και, βεβαίως, δεν τρόµαξαν τους
υπεύθυνους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων διεθνών οργανισµών οι δηλώσεις. Τους τρόµαξαν τα πραγµατικά στοιχεία
τα οποία µέχρι τότε υποκρύπτοντο και, βεβαίως, έφεραν τα
πράγµατα εδώ που τα έφεραν.
Καλό θα ήταν, λοιπόν, να µη γίνονται τέτοιες αναφορές γιατί
στην πράξη ο ελληνικός λαός αντιλαµβάνεται τι έχει συµβεί και
βεβαίως, καταδικάζει ή επαινεί. Γιατί σίγουρα καταδικάζει τις πο-
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λιτικές της Νέας ∆ηµοκρατίας που ακολουθήθηκαν µέχρι σήµερα
τα τελευταία χρόνια, µέχρι τότε που ήταν στην κυβέρνηση και
βεβαίως επαινεί τις προσπάθειες της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ
και του Προέδρου και του Πρωθυπουργού της χώρας, του Γιώργου Παπανδρέου για ό,τι έχει καταφέρει µέσα σε ένα εξάµηνο.
Γιατί ενώ λέγεται ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να γκρεµίσεις κάτι
και είναι δύσκολο να το κτίσεις, εσείς γκρεµίζατε πεντέµισι χρόνια και εµείς καταφέραµε στους πεντέµιση µήνες να αλλάξουµε
αυτήν την κατάσταση.
Και, βεβαίως, τα ευφυολογήµατα δεν πρέπει να χωρούν σ’
αυτήν την Αίθουσα, γιατί αν γονέας στο επίπεδο των κυβερνήσεων για κάθε νέα κυβέρνηση είναι η προηγούµενη κυβέρνηση,
βεβαίως, έχετε δίκιο όταν επικαλείστε την παροιµία που λέει
«αµαρτίες γονέων, παιδεύουσι τέκνα». ∆ιότι µας παιδεύουν οι
δικές σας αµαρτίες και δεν παιδεύουν µόνο τη νέα Κυβέρνηση
της χώρας, αλλά παιδεύουν σύσσωµο τον ελληνικό λαό.
Και θα έλεγα ότι καλό είναι που αντιλαµβάνεστε ότι υπάρχουν
ευθύνες και χαίροµαι που µε τις τοποθετήσεις κάποιων, τουλάχιστον, συναδέλφων της Νέας ∆ηµοκρατίας παγιώνεται η αντίληψη ότι και η δικιά τους παράταξη θα πρέπει να συναινέσει στην
εξεταστική επιτροπή για την οικονοµία και για ό,τι άλλο θα πρέπει να κάνουµε σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα, προκειµένου να
εµπνεύσουµε τον ελληνικό λαό, ότι ναι, υπηρετούµε τη δικαιοσύνη, ότι ναι, θέλουµε να µην υπάρχουν ξανά προηγούµενα,
όπως αυτά που δηµιουργήσατε εσείς σ’ αυτήν τη χώρα. Και αυτή
είναι η κατάσταση και το πρόβληµα που πρέπει να λύσουµε σήµερα και που αφορά το πολιτικό σύστηµα.
Βέβαια, έρχοµαι και στην άλλη πλευρά και στον προηγούµενο
οµιλητή, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, γιατί θέλω να τονίσω ότι κάπου µπερδεύονται τα πράγµατα, συγχέονται καταστάσεις. ∆εν είναι δυνατόν
µέτρα που υποχρεωθήκαµε να πάρουµε –που, βεβαίως, εµείς θεωρούµε ότι δεν είναι τα σωστά, το είπε και σήµερα ο Πρόεδρός
µας, το είπε και από την πρώτη στιγµή- που µας επιβλήθηκαν
εξαιτίας ακριβώς αυτής της κατάστασης, όπως προηγούµενα την
ανέφερα, δεν είναι δυνατόν να συγχέονται αυτά τα µέτρα µε
αυτά που, πραγµατικά, αποδεικνύουµε ότι θέλουµε να πετύχουµε
µέσα από το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Γιατί εδώ κρινόµαστε ως
παράταξη και ως Κυβέρνηση, από αυτά που προβλέπουµε εδώ
και από αυτά που θέλουµε να επιτύχουµε. Και αυτό που γίνεται,
ότι δήθεν επειδή αυξήσαµε το ΦΠΑ που µας επιβλήθηκε να το
κάνουµε, δεν είµαστε στη σωστή κατεύθυνση, από αυτό το νοµοσχέδιο φαίνεται καθαρά πού θέλουµε να πάµε τα πράγµατα.
Βεβαίως, δεν αµφισβητεί κανείς ότι η χώρα διέρχεται µια κρίση
και αυτή η κρίση που διέρχεται είναι ανάγκη να την αντιµετωπίσουµε µε ό,τι καλύτερο µπορούµε να διαθέσουµε. Και θα ήταν
χρήσιµο και ωφέλιµο ταυτόχρονα να µπορεί το σύνολο της ελληνικής Βουλής να συµβάλει προς αυτήν την κατεύθυνση, όταν
µάλιστα -και θα πρέπει να το τονίσουµε αυτό και να ευχαριστήσουµε την Κυβέρνηση γι’ αυτό το πράγµα, για τη νέα αντίληψη
που προσπαθεί να περάσει στην πολιτική ζωή του τόπου- είναι
ανοικτή σε όποιες προτάσεις. ∆εν είναι τυχαίο ότι στην επιτροπή
δέχθηκε είκοσι τρεις αλλαγές και σήµερα έφερε σαράντα νέες
αλλαγές, επί µέρους βέβαια, αλλά έχει σηµασία, γιατί δείχνει, ότι
µας άκουσε στην επιτροπή. ∆είχνει ότι θέλει να συνδιαλεχθεί, ότι
αυτό που λέµε «δηµόσια διαβούλευση» γίνεται πραγµατικότητα.
Όλα αυτά είναι ζητήµατα τα οποία για κάποιους µπορεί να φαίνονται πρωτόγνωρα και µάλιστα να τα επικρίνουν επειδή δήθεν
αλλάζει η Κυβέρνηση αλλά, όµως, σε καµµία περίπτωση δεν άλλαξε και η φιλοσοφία της. ∆εν άλλαξε αυτό που θέλει να περάσει µε το νοµοσχέδιο. Απόδειξη, αυτό που έκανε µε τις λαϊκές
αγορές. Αποδέχθηκε αυτά που ζητούν οι πρόεδροι και οι σύλλογοι των παραγωγών των λαϊκών αγορών, χωρίς να σταµατήσει
και να δεχθεί ότι δεν πρέπει να κόβουν αποδείξεις, κάτι που ζητούσαν εξάλλου και οι ίδιοι. Και διερωτώµαι, γιατί εµείς εδώ να
προβληµατιζόµαστε προς αυτήν την κατεύθυνση, αφού οι ίδιοι,
αυτοί οι οποίοι εµπλέκονται στη διαδικασία, είναι ευχαριστηµένοι
απ’ αυτήν την αλλαγή;
Νοµίζω ότι είναι κάποια πράγµατα που θα έπρεπε να τα βλέπουµε µε διαφορετικό βλέµµα, διότι εάν τα βλέπουµε µόνο µε µικροκοµµατικές σκοπιµότητες, ασφαλώς, δεν υπηρετούµε το
καλώς εννοούµενο συµφέρον του ελληνικού λαού.
Είναι όµως και κάτι άλλο µια αντίθετη πραγµατικότητα. Περ-
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νάµε µια κρίση. Αλλά ανεξάρτητα και από την κρίση, είναι γεγονός ότι το νέο παγκόσµιο περιβάλλον, όπως διαµορφώνεται, διαµορφώνει νέα δεδοµένα. Και δεν χωράει καµµία αµφισβήτηση
ότι οι πολιτικές δυνάµεις σε παγκόσµιο επίπεδο θέλουν να συµµετέχουν και µάλιστα, έχουµε διαπιστώσει ότι αυτές οι πολιτικές
δυνάµεις που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν κοµµουνιστικές
χώρες ή άλλες περιοχές της γης, θέλουν να µπουν µε µεγαλύτερη έµφαση µέσα σ’ αυτό το σύστηµα που είναι παγκόσµιο
πλέον.
∆ιαµορφώνει, λοιπόν, νέα δεδοµένα και αυτά τα νέα δεδοµένα
πρέπει να τα λάβουµε υπ’ όψιν µας και στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Πρέπει να τα λάβουµε υπ’ όψιν µας και ως χώρα, πρέπει να τα
λάβει υπ’ όψιν του ο ελληνικός λαός, συνολικά. Αυτά τα δεδοµένα απαιτούν να διαµορφωθεί ένα καινούργιο νοµικό και θεσµικό πλαίσιο, αν θέλουµε, πραγµατικά, να λειτουργήσει η χώρα
και η οικονοµία.
Εµείς ως ΠΑΣΟΚ είµαστε υπερήφανοι γιατί ουσιαστικά µε
πρώτο αυτό το νοµοσχέδιο υλοποιούµε το πρόγραµµά µας και
κάνουµε το πρώτο βήµα των επαναστατικών αλλαγών που θέλουµε να κάνουµε ως παράταξη, για τις οποίες δεσµευτήκαµε
προεκλογικά, τις έχουµε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό και πιστεύουµε ότι θα αλλάξουµε τα δεδοµένα στη χώρα: φορολογικό
νοµοσχέδιο, «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» µεθαύριο, «πράσινη» ανάπτυξη από
την άλλη, για να διαµορφώσουµε εκείνο το περιβάλλον που έχει
στην εποχή µας ανάγκη η χώρα. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό
πέρα για πέρα, γιατί πρέπει αφού κατανοηθεί από τον ελληνικό
λαό όλοι µαζί να συνδράµουµε µια τέτοια προσπάθεια και να ανατάξουµε τη χώρα.
Το νοµοσχέδιο αυτό που αφορά το φορολογικό σύστηµα της
χώρας, θέλει να διαµορφώσει ένα κράτος δικαίου και όχι ένα
κράτος των ισχυρών, όπως δυστυχώς είχαµε καταφέρει µέχρι
σήµερα.
Και, βεβαίως, όταν η λογική της φορολόγησης της όποιας απόδοσης όλων των συντελεστών της παραγωγής –γιατί ο ένας συντελεστής της παραγωγής είναι η εργασία, ο άλλος είναι το
κεφάλαιο και ο άλλος είναι τα περιουσιακά στοιχεία- µπαίνει στην
ίδια βάση, γιατί, δηλαδή, να παραπονούµαστε και να παραπονείται η Νέα ∆ηµοκρατία ότι φορολογούµε την ακίνητη περιουσία ή
να παραπονούνται κάποιοι άλλοι ενδεχοµένως ότι υπάρχουν
άλλες πτυχές που δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν;
Εµείς θεωρούµε ότι σε αυτήν την κατεύθυνση πρέπει το εισόδηµα από όποια πηγή και αν προέρχεται, όποιος συντελεστής
και να συµµετέχει περισσότερο ή λιγότερο στην παραγωγή του,
να φορολογείται κατά το ίδιο ποσοστό και θεωρούµε ότι αυτό το
πετυχαίνει σε πολύ µεγάλο βαθµό το σχέδιο νόµου που εµείς βεβαίως στηρίζουµε και θα κληθούµε να το ψηφίσουµε.
Θέλω να πω και κάτι ακόµη που θεωρώ ότι είναι πολύ σηµαντικό. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να κατανοήσουµε ότι τα αναπτυξιακά κίνητρα που δίνονται από το νοµοσχέδιο είναι τα
περισσότερα δυνατά που θα µπορούσαν να δοθούν ως κίνητρα
µέσω της φορολόγησης. Γιατί έχουµε πει και έχουµε ξεκαθαρίσει ότι τα κίνητρα τα σχετικά µε την ανάπτυξη θα δοθούν µε άλλα
σχέδια νόµου που αφορούν την πράσινη ανάπτυξη, που αφορούν
το Υπουργείο Οικονοµίας και εν πάση περιπτώσει θα έχουν τη
λογική των κινήτρων.
Εδώ τα κίνητρα αφορούν ό,τι έχει σχέση µε τη φορολογία και,
βεβαίως, η νεανική επιχειρηµατικότητα και η µείωση της φορολογίας στα µη διανεµόµενα κέρδη, όταν µάλιστα προορίζονται
για επενδύσεις, είναι κίνητρα σοβαρά από πλευράς φορολόγησης.
Βεβαίως, οι ευνοϊκές ρυθµίσεις για την ευρυζωνικότητα και την
ευρεσιτεχνία, η οικονοµική ενίσχυση και όλα αυτά που προβλέπονται για τη µείωση του ελλείµµατος της χώρας και όλα αυτά
που γίνονται για τους αγρότες –όπου εκεί είπαµε ακριβώς τι γίνεται, προκειµένου να µπορούν να ενεργοποιήσουν τα δικαιώµατα που έχουν, όσον αφορά την ενιαία ενίσχυση κ.λπ.- είναι
ζητήµατα, τα οποία λειτουργούν προς θετική κατεύθυνση.
Αυτά, ασφαλώς, δεν είναι τα πάντα. ∆εν υποστηρίζει κανείς ότι
µέσα από αυτές τις διευκολύνσεις δηµιουργείται ολόκληρο το
περιβάλλον που πρέπει να δηµιουργηθεί, προκειµένου να πάρει
η χώρα την αναπτυξιακή τροχιά που πρέπει να πάρει. Όµως, βάζουµε βάσεις, σε ό,τι αφορά το φορολογικό νοµοσχέδιο και οι
κατηγορίες που απευθύνονται στην Κυβέρνηση από τις άλλες
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πλευρές θεωρώ ότι δεν ευσταθούν.
Καλό θα ήταν, λοιπόν, όλες οι υγιείς δυνάµεις που αντιλαµβάνονται τις καταστάσεις, όπως ακριβώς έχουν διαµορφωθεί σήµερα, να στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια, γιατί το νοµοσχέδιο
αυτό πρέπει να αποδώσει και θα αποδώσει, αν πραγµατικά έχει
τη στήριξη όσο γίνεται ευρύτερων δυνάµεων.
Μπορεί τα κόµµατα να µην τη στηρίζουν. Είναι γεγονός όµως
ότι αυτές τις απόψεις και θέσεις τις στηρίζει η µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού και γι’ αυτό ακριβώς είµαστε σίγουροι
ότι θα πετύχουν και θα πετύχουν προς την κατεύθυνση ώστε και
η χώρα να ξεφύγει από τα αδιέξοδα, στα οποία έχει περιέλθει,
αλλά και ο ελληνικός λαός να δει ένα καλύτερο αύριο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Αργύρης Ντινόπουλος, Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας στη Β’
Περιφέρεια Αθηνών.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό για την πράσινη ανάπτυξη,
αγαπητέ κύριε συνάδελφε, το θυµηθήκατε και το ακούγαµε προεκλογικά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Εµείς το κάνουµε και µετεκλογικά.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ξέρετε όµως τι λέει ο κόσµος έξω;
Ότι µέχρι τώρα το µόνο πράγµα που έχει γίνει, όσον αφορά την
πράσινη ανάπτυξη, είναι ότι πήρε το πρωτάθληµα ο Παναθηναϊκός.
Θέλω να σας πω, αγαπητέ Υπουργέ, ότι δεν έχετε αντιληφθεί
πόσο οργισµένη είναι η κοινωνία απέναντί σας. Και θα σας πω
γιατί δεν το έχετε αντιληφθεί: Επειδή έχετε εξασφαλίσει µια
πραγµατικά πρωτόγνωρη για τα τελευταία είκοσι χρόνια µιντιακή
ανοχή.
Εγώ είµαι δηµοσιογράφος από το 1984. ∆εν θυµάµαι ποτέ κυβέρνηση νεοεκλεγείσα να είχε τόσο ευνοϊκή µεταχείριση από τα
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Είναι πρωτοφανές, εκποµπές να καλούν µόνο τον Υπουργό και να µην υπάρχει αντίλογος από τη
µεριά της Αντιπολίτευσης.
Επειδή, λοιπόν, έχετε αυτήν τη µιντιακή ανοχή, επειδή µπορεί
να βγαίνετε µε όλη αυτήν την άνεση –και δεν εννοώ προσωπικά
µόνο εσείς, γιατί εσείς είναι αλήθεια ότι όταν βγαίνετε λέτε και
µερικές αλήθειες- όπως πολλοί συνάδελφοί σας βγαίνουν και
έχουν αυτήν την εξαιρετική µεταχείριση, νοµίζουν ότι επειδή πείθετε τους συνδαιτυµόνες σας στα τηλεοπτικά τραπέζια, έχετε
πείσει και την ελληνική κοινωνία.
Θα δείτε τις αντιδράσεις, οι οποίες θα υπάρξουν το 2011, όταν
θα αρχίσουν να πηγαίνουν τα εκκαθαριστικά από ένα τέτοιο φοροµπηχτικό νοµοσχέδιο. Και αναρωτιέµαι σε µια περίοδο ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας, όταν θέλετε να µειώσετε το
έλλειµµα –που πράγµατι είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβληµα- πώς
θα το µειώσετε, κύριε Υπουργέ; Πώς θα πάρετε φόρους, όταν
δεν υπάρχει εισόδηµα;
Βγείτε έξω και δείτε ότι η αγορά έχει στεγνώσει. Τον Ιανουάριο, πριν αυξήσετε τους συντελεστές του φόρου προστιθέµενης
αξίας είχατε µείωση στις εισπράξεις του ΦΠΑ σε σχέση µε τον Ιανουάριο της προηγούµενης χρονιάς κατά 10%. Πιστεύετε, λοιπόν, ότι θα πείσετε τους Έλληνες να σας δώσουν και να
µοιραστούν το εισόδηµά τους µε το κράτος;
Αφού κατ’αρχάς σ’ αυτόν εδώ τον τόπο –και βεβαίως εδώ δεν
ευθύνεστε µόνο εσείς, είναι µια διαχρονική αδυναµία του πολιτικού συστήµατος- δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα των φόρων,
γιατί ο άλλος να έλθει να πληρώσει και να είναι συνεπής φορολογούµενος, όταν ξέρει ότι η φοροδιαφυγή είναι περίπου στο 1/3
του συνολικού εισοδήµατος και όταν ο ίδιος αισθάνεται κορόιδο;
Πώς θα πείσετε τον Έλληνα να πληρώσει φόρους, όταν ξέρει ότι
θα πάει στο νοσοκοµείο –και εδώ δεν λέω ότι φταίτε µόνο εσείςκαι θα χρειαστεί να πληρώσει φακελάκι, για να κάνει µια εξέταση;
Πώς θα πείσετε τους Έλληνες να πληρώσουν φόρους, όταν
ξέρουν ότι για να πάνε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη πρέπει
να κάνουν κι εγώ δεν ξέρω πόσες παρακάµψεις από τα Τέµπη;
Εδώ θα ήθελα να σας πω, κύριοι συνάδελφοι –για να δείτε
αυτήν τη χρονική αδυναµία του πολιτικού µας συστήµατος- ότι η
πρώτη φορά που έπεσε η ιδέα για να γίνει ένας εθνικός δρόµος
Αθήνας-Θεσσαλονίκης ήταν το 1927 από την οικουµενική κυβέρνηση του Ζαΐµη, µετά την ανατροπή του Πάγκαλου. Και πέ-
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ρασαν πάνω από ογδόντα χρόνια και ένα δρόµο Αθήνα-Θεσσαλονίκη ακόµα δεν µπορούµε να έχουµε!
Άρα, λοιπόν, πώς να πείσουµε τους φορολογούµενους; Χρειάζεται µια ειλικρίνεια απέναντί τους. Χρειάζεται να τους πούµε
την αλήθεια και να µην τους παρουσιάζετε ένα φοροµπηχτικό νοµοσχέδιο και να προσπαθείτε να τους πείσετε ότι θα πληρώσουν
και λιγότερους φόρους.
Να σας πω και κάτι άλλο, αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ.
Βγείτε αύριο το πρωί έξω στο δρόµο και ρωτήστε όποιον Έλληνα
θέλετε, ασχέτως τι ψηφίζει –ΠΑΣΟΚ, Νέα ∆ηµοκρατία, Αριστεράτο εξής: «Ξέρεις πόσο φόρο θα πληρώσεις για το τρέχον έτος;»
Κάποιος να σας πει που να έχει µια ιδέα περίπου τι φόρο θα πληρώσει. Κανείς δεν ξέρει!
Και δεν είναι ότι το φορολογικό νοµοσχέδιο συζητείται σήµερα
και δεν το έχει µάθει ακόµα η κοινωνία. Εδώ και τέσσερις-πέντε
µήνες όλο και υπάρχουν πληροφορίες, όλο και υπάρχουν διαρροές. Όλος ο κόσµος ακούει για φορολογικό νοµοσχέδιο. Πείτε
µου εσείς έναν Έλληνα που να ξέρει το 2011 τι φόρο θα πληρώσει για το εισόδηµα του 2010.
Εγώ θυµάµαι ότι όταν ήµουν φοιτητής της Νοµικής πριν από
πολλά χρόνια και κάναµε Φορολογικό ∆ίκαιο αυτό που µας έλεγαν οι καθηγητές είναι ότι βασικό στοιχείο ενός φορολογικού συστήµατος, για να µπορεί να καταπολεµά τη φοροδιαφυγή είναι να
είναι ένα απλό σύστηµα. Και εσείς παρουσιάσατε ένα φορολογικό νοµοσχέδιο µε εκατόν εξήντα οκτώ σελίδες. Πιστεύετε ότι
αυτός ο οποίος θέλει να γλιτώσει από την καταβολή του φόρου
δεν θα το καταφέρει µέσα από µία τόσο δαιδαλώδη νοµοθεσία;
Για να σας αποδείξω και πόσο µακριά από την κοινωνία είστε
–και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο- να σας πω τι κάνατε µε
τους ταξιτζήδες. Έχετε προσπαθήσει να πείσετε ολόκληρη την
ελληνική κοινωνία ότι δήθεν είναι ο κλάδος, ο οποίος φοροδιαφεύγει.
Αυξάνετε το τεκµαρτό τους εισόδηµα για το 2010 κατά 50%.
Πηγαίνετε στις πιάτσες των ταξί, για να δείτε ότι τα αυτοκίνητα
εκεί πέρα είναι ατελείωτα. Έχει µειωθεί κατά 50% η δουλειά
τους. Και µετά βάζετε τους ταξιτζήδες που είναι όλη µέρα στο τιµόνι –εν πάση περιπτώσει είναι ένα επάγγελµα, αυτό που είναινα γυρνούν το βράδυ σπίτι τους και να κάθονται να συµπληρώνουν τα βιβλία, διότι θα τους φορολογήσετε διά της λογιστικής
µεθόδου.
Πηγαίνετε ρωτήστε κανέναν ταξιτζή. Πηγαίνετε σε καµµιά πιάτσα. Ξέρετε τι λένε; «Μα, εµείς έχουµε ένα ταξί που το έχουµε
µισό-µισό. Αλλιώς το δουλεύει ο ένας, αλλιώς το δουλεύει ο
άλλος. Βγάζω εγώ ένα µεροκάµατο 50, 60, 70 ευρώ, ο άλλος
µπορεί να µη θέλει να δουλέψει. Γιατί µε βάζεις τώρα να κάνω
εταιρεία και να τσακώνοµαι µε το συνέταιρο; ∆ιότι θα πρέπει να
τα µοιράζοµαι. Και ο ένας µπορεί να θέλει να δουλεύει και ο
άλλος µπορεί να µη θέλει.»
Αναρωτηθήκατε ποτέ τι συνέπειες θα έχει όλη αυτή η φορολογική σας - πώς να το πει κανείς- εµµονή να τους εντάξετε σ’
αυτό το φορολογικό καθεστώς, ότι θα αφανίσετε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν µισό ή ένα τέταρτο του ταξί και θα
τους υποχρεώσετε να ξεπουλήσουν τα µερίδιά τους και ό,τι περιουσιακό στοιχείο έχουν και να έρθουν οι µεγάλες εταιρείες των
ταξί, να έρθουν τα καρτέλ και να αφανιστεί και αυτή η µικρή,
τέλος πάντων, επιχειρηµατική δραστηριότητα, που σε τελική ανάλυση εκφράζει και µία φιλοσοφία του Έλληνα που θέλει να έχει
µία δική του δουλειά και να µην έχει αφεντικό πάνω από το κεφάλι του. Τα λέω αυτά για να προσπαθήσω να σας δώσω να καταλάβετε πόσο εκτός κοινωνικής πραγµατικότητας είναι το
συγκεκριµένο φορολογικό νοµοσχέδιο και εδώ και για αλλού.
Και θα σας πω εδώ και κάτι τελευταίο και να το έχετε υπ’ όψιν
σας. Μην περιµένετε οι Έλληνες να γίνουν συνεπείς φορολογούµενοι, όταν έχουν καθηµερινά απτά δείγµατα της κρατικής
σπατάλης. ∆εν είναι δυνατόν, αγαπητέ Υπουργέ, να πείσετε τον
απλό Έλληνα να κάνει και να στερηθεί και να συνεισφέρει σε
αυτήν την εθνική προσπάθεια, όταν βλέπει κάθε Σαββατόβραδο
στην κρατική τηλεόραση πανάκριβες εκποµπές και να πίνουν κάποιοι εις υγείαν των κορόιδων και να αµείβονται µε 20.000 ευρώ.
∆εν ξέρετε τι κακό προκαλεί αυτό και πόσο, εν πάση περιπτώσει,
αποθαρρύνει και αυτόν ο οποίος θέλει να είναι συνεπής φορολογούµενος.
Κοιτάξτε δύο οργανισµούς, τους οποίους και επί των δικών

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µας ηµερών –είναι αλήθεια- δεν τους διαχειριστήκαµε όπως
έπρεπε, δηλαδή, την κρατική τηλεόραση και τον ΟΠΑΠ. Έχουµε
τη γενική συνέλευση του ΟΠΑΠ στις 10 Μαΐου νοµίζω, να δούµε
τι µισθούς θα εγκρίνουν οι ίδιοι για τους εαυτούς τους.
Εν πάση περιπτώσει, είναι νοµοσχέδιο το οποίο η Νέα ∆ηµοκρατία για όλους αυτούς τους λόγους το καταψηφίζει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει, ο κ. Νικόλαος Καντερές, Βουλευτής Αττικής της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Ορίστε, κύριε Καντερέ, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έξι µήνες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και η Κυβέρνηση κατάφερε να φέρει τη
χώρα ως εδώ και µη παρέκει, καθώς δεν προχώρησε σε καµµία
ουσιαστική κίνηση, ώστε να αρχίσουµε να εξερχόµαστε από την
οικονοµική κρίση που µας πλήττει και την οποία, βέβαια, δεν είχε
παραδεχθεί το ΠΑΣΟΚ.
Οι πολίτες ακούγοντας τον κ. Γιώργο Παπανδρέου να τάζει
προεκλογικά τα πάντα, τιµώρησε τη Νέα ∆ηµοκρατία παρ’ ότι
βγήκε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας ο Καραµανλής και
είπε τα πράγµατα µε το όνοµά τους, σκληρές αλήθειες, οι οποίες
σε κανέναν δεν άρεσαν και είχαν πολιτικό κόστος που το πληρώσαµε.
Είχαµε τονίσει να παρθούν δραστικά µέτρα σε τρεις τοµείς.
Αυστηρός έλεγχος στις δηµόσιες δαπάνες, πόλεµος κατά της
φοροδιαφυγής και διαρθρωτικές αλλαγές για µια νέα τροχιά ανάπτυξης. Ο κ. Γιώργος Παπανδρέου τότε, όµως, έλεγε ότι λεφτά
υπάρχουν. Τώρα φθάσαµε στο σηµείο να πανηγυρίζετε, γιατί θα
έχουµε την εποπτεία του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου ή
ακόµη γιατί πήραµε χρήµατα µε υψηλότατο επιτόκιο που έφθασε
στο 5,9%.
Η Νέα ∆ηµοκρατία, κύριε Υπουργέ, στα πεντέµισι χρόνια δεν
είχε ποτέ πρόβληµα δανεισµού και µάλιστα και µε χαµηλά επιτόκια και για πολλά χρόνια. Θυµηθείτε ότι τον Οκτώβριο του περασµένου χρόνου σας παραδώσαµε το κόστος δανεισµού στις
130 µονάδες βάσης. Εσείς τεχνητά διογκώσατε το έλλειµµα στο
12,7% και σαν αποτέλεσµα καταφέρατε µέσα σε λίγες εβδοµάδες να εκτοξεύσετε το κόστος δανεισµού στο τριπλάσιο, φθάνοντας ακόµη και στις 460 µονάδες.
Το τι ακολούθησε το βλέπουν οι πολίτες στην καθηµερινότητά
τους και στις τσέπες τους είτε λέγεται οικονοµία µε τα άδικα φοροεισπρακτικά µέτρα είτε λέγεται ασφάλεια του πολίτη είτε
τέλος λέγεται ασφαλιστικό αδιέξοδο µε τον κ. Υπουργό τον κ.
Λοβέρδο να ψάχνει απεγνωσµένα να πληρώσει τις συντάξεις.
Ερώτηµα. Ήταν η χώρα σε αυτήν την κατάσταση, όταν σας
παραδώσαµε την εξουσία; Όχι, δεν ήταν. Ασχέτως τι διαστρεβλωµένα µηνύµατα προσπαθείτε να περάσετε απεγνωσµένα στο
κόσµο, η πικρή αλήθεια είναι ότι η κατάσταση -η οποία όντως
είναι δύσκολη- βρέθηκε εκτός ελέγχου κυρίως λόγω της αβουλίας, της µη έγκαιρης λήψης σωστών µέτρων και των παλινωδιών
στις ατέρµονες διαβουλεύσεις σας.
∆εν είχατε σχέδιο. Όσον αφορά την οικονοµία, η κατάσταση
άρχισε να ξεφεύγει επικίνδυνα, όταν για επικοινωνιακούς και
µόνο λόγους, αρχίσατε να φουσκώνετε τους αριθµούς του ελλείµµατος και να δηµιουργείτε κλίµα ανασφάλειας, ώστε να µπορέσετε να βγείτε αργότερα ως µεγάλοι σωτήρες. ∆υστυχώς,
όµως, αυτή η ιστορία σάς ήρθε µπούµερανγκ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο για τη φορολογική µεταρρύθµιση είναι πρόχειρο, κοινωνικά άδικο και αντιαναπτυξιακό. Όλοι συµφωνούµε, ότι είναι απαραίτητη µία γενναία
φορολογική µεταρρύθµιση. Βασικοί άξονες θα πρέπει να είναι η
διαφάνεια, η κοινωνική δικαιοσύνη και η αποτελεσµατικότητα,
που θα διασφαλίσει την πάταξη της φοροδιαφυγής και της παραοικονοµίας.
Όλοι συµφωνούµε, ότι η φοροδιαφυγή που εκτιµάται στα
25.000.000.000 ευρώ ή περίπου στο 50% των φορολογικών εσόδων της χώρας, αποτελεί αγκάθι. Συµφωνούµε, ότι η χώρα µας
υστερεί δραµατικά σε ποσοστά φορολογικών εσόδων ως προς
το ΑΕΠ, τόσο σε άµεσους όσο και έµµεσους φόρους.
Το ερώτηµα είναι, εάν το νοµοσχέδιο που παρουσιάζετε είναι
η φορολογική µεταρρύθµιση που έχει ανάγκη ο τόπος. Η απάντηση είναι δυστυχώς όχι. Σας λέµε ότι είναι και άδικο και αντιαναπτυξιακό. Ιδού µερικοί λόγοι.
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Πρώτον, φορολόγηση των διανεµοµένων κερδών και αύξηση
της φορολογίας των µερισµάτων στις επιχειρήσεις στο 40%, που
είναι ο µεγαλύτερος φορολογικός συντελεστής στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και ιδιαίτερα στις γειτονικές χώρες.
∆εύτερον, αυστηρό σύστηµα αυτοπεραίωσης για περίπου
οκτακόσιες χιλιάδες µικροµεσαίους, γεγονός που οδηγεί σε
υπερδιπλασιασµό της φορολογικής τους επιβάρυνσης. Η αγορά
έχει στεγνώσει, ο τζίρος πέφτει και αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Προσέξτε, το
µέτρο αυτό, θα φέρει λουκέτο για πολλούς.
Τρίτον, κατάργηση των φοροαπαλλαγών για τους αγρότες. Τέταρτον, φορολόγηση των επιδοµάτων των υπηρετούντων στα
Σώµατα Ασφαλείας και Άµυνας, που δεν προσφέρουν ιδιαίτερα
έσοδα. Πέµπτον, δραστική µείωση του ποσοστού έκπτωσης των
τόκων των στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας.
Έκτον, κατάργηση των εκπτώσεων φόρων από ασφάλιστρα
και επιβολή τεκµηρίων διαβίωσης. Έβδοµον, ουσιαστική κατάργηση του αφορολογήτου, από τις 12.000 πέφτει στις 6.000 ευρώ,
καθώς από το σύστηµα των αποδείξεων εξαιρούνται τα βασικά
έξοδα για τα περισσότερα νοικοκυριά. ‘Ογδοον, κατάργηση των
φορολογικών ελαφρύνσεων για την αγορά πρώτης κατοικίας.
Ένατον, φορολογική επιδροµή για τους ηµιυπαίθριους χώρους. Όταν η Νέα ∆ηµοκρατία είχε πριν από οκτώ µήνες προτείνει ελαφρύτερα µέτρα που θα απέδιδαν πριν ακόµα
δανειστούµε, τότε δεν το θέλατε. ∆έκατον, φόρος µεγάλης ακίνητης περιουσίας σε βάρος, κυρίως, της µεσαίας τάξης, που θα
έχει σαν αποτέλεσµα να παραλύσει η κτηµαταγορά, όταν ταυτόχρονα υπάρχει µεγάλη συρρίκνωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, θέτετε συνεχώς ότι σχέδιο
υπάρχει. Κρίνοντας, όµως, από το φιάσκο του µέτρου παρακράτησης 8% επί του τζίρου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών -που
εµείς επιµέναµε και τελικά το αποσύρατε- συµπεραίνουµε ότι
µάλλον δεν υπήρξε ποτέ σχέδιο. Το φορολογικό νοµοσχέδιο δεν
είναι µεταρρύθµιση, είναι απορρύθµιση. Σε περίοδο ύφεσης δεν
εµπεριέχει κανένα στοιχείο οικονοµικής ανάπτυξης.
Ο Πρόεδρός µας είχε παρουσιάσει, εδώ και πολύ καιρό είκοσι,
τρία µέτρα ανάσας για την οικονοµία µε µηδενικό ή ελάχιστο δηµοσιονοµικό κόστος. Εσείς προτιµήσατε, να αυξήσετε τους φόρους στα καύσιµα σφίγγοντας ακόµα περισσότερο τη θηλιά στο
λαιµό του πολίτη. Επιτείνετε την οικονοµική κρίση, πλήττετε βάναυσα όλους τους φορολογικούς τοµείς της οικονοµίας και διώχνετε κεφάλαια από την Ελλάδα, όπως είπαν και πολλοί
προλαλήσαντες.
∆ηµιουργείτε αρνητική ψυχολογία στην αγορά, στραγγαλίζετε
τη ραχοκοκαλιά της οικονοµίας, τους µικροµεσαίους, αποθαρρύνετε τους πολίτες και δεν αποκαθιστάτε κοινωνική δικαιοσύνη.
Για το λόγο αυτό καταψηφίζουµε το παρόν νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Καρτάλης, Βουλευτής Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ
Ορίστε, κύριε Καρτάλη, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν µπορώ παρά να σχολιάσω µία φράση του προηγούµενου οµιλητή, του αγαπητού συναδέλφου, ότι πρόκειται για ένα φορολογικό νοµοσχέδιο απορρύθµισης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απορρύθµιση είναι όταν υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες συµπολίτες µας, που φοροδιαφεύγουν και εισφοροδιαφεύγουν. Απορρύθµιση
είναι όταν καταλογίζονται πρόστιµα για παραβατικές συµπεριφορές και τα πρόστιµα αυτά συµψηφίζονται ή απαλλάσσονται οι
έχοντες την ευθύνη.
Απορρύθµιση είναι να υπάρχουν προνοµιακές ρυθµίσεις υπέρ
συγκεκριµένων συντεχνιών. Απορρύθµιση είναι να υπάρχουν
πολλά περισσότερα παράθυρα στη νοµοθεσία παρά κανόνες. Και
απορρύθµιση είναι όταν οι κανόνες παραβιάζονται µε ένα συστηµατικό τρόπο από µία καλλιεργηµένη συναντίληψη µεταξύ
πολιτείας, ελεγκτικών µηχανισµών, αλλά και της κοινωνίας της
ίδιας, ότι µπορεί να υπάρχουν ειδικότερες ρυθµίσεις για ειδικότερες περιπτώσεις για ειδικότερους συµπολίτες µας.
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Και σήµερα, σε µία άλλη αίθουσα της Βουλής, όταν συζητούσαµε την πολεοδοµική νοµοθεσία, είδαµε ότι απορρύθµιση είναι
να υπάρχουν χιλιάδες, εκατοµµύρια -ενάµισι εκατοµµύριο- παράνοµες κατασκευές που έχουν γίνει στη χώρα και σήµερα διεκδικούν τη διατήρησή τους.
Το νοµοσχέδιο έρχεται να αποκαταστήσει αυτήν την απορρύθµιση. Είναι ένα νοµοσχέδιο που δροµολογεί την κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά φυσικά δεν φτάνει στο στόχο της κοινωνικής
δικαιοσύνης, γιατί χρειάζεται µία σειρά από άλλα µέτρα. Χρειάζεται η προστασία των δηµοσίων αγαθών, της υγείας, του περιβάλλοντος, του πολιτισµού, της παιδείας, που σε περιόδους
κρίσης δέχονται τις µεγαλύτερες πιέσεις, γιατί συνήθως δεν
έχουν άµεση οικονοµική ανταλλακτική αξία. Χρειάζεται η ασφάλεια στην εργασία και ένας στόχος για µία καλή δουλειά για
όλους, που είναι κρίσιµο για την κοινωνική συνοχή. Χρειάζεται να
ενισχύσουµε τη διοικητική αναδιάρθρωση µέσα από το Σχέδιο
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» που επιχειρεί την ενίσχυση της τοπικής δηµοκρατίας. Χρειάζεται να δροµολογήσουµε περισσότερη ανάπτυξη
µε παραγωγικές επενδύσεις, αλλά και δηµόσια έργα που δηµιουργούν πλούτο, κατανέµουν θέσεις εργασίας, ενισχύουν την
κοινωνική συνοχή, κρατούν τον πολίτη στην ύπαιθρο, δηµιουργούν συνθήκες τοπικής ανάπτυξης. Και φυσικά, χρειάζεται να παλέψουµε µε το µεγάλο εχθρό που είναι το χρέος που δηµιουργεί
και τις συνθήκες ασφυξίας στην ελληνική οικονοµία και δηµιουργεί και τις αντίξοες προϋποθέσεις για τη µελλοντική ανάπτυξη της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το φορολογικό νοµοσχέδιο είναι
ένα από τα βήµατα, µία από τις συνιστώσες που συγκροτούν ένα
πλαίσιο ισχυρής και σε βάθος κοινωνικής δικαιοσύνης. Και είναι
παράλογο τα κόµµατα της Βουλής να µην αναγνωρίζουν ότι η
πρόθεση της πολιτείας, η πρόθεση του νοµοθέτη είναι να αποκαταστήσει αδικίες που συσσωρεύτηκαν επί πολλά έτη, επί πολλές δεκαετίες, θα µπορούσαµε να πούµε, που πρόταξαν
συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες και επαγγελµατικές τάξεις σε
βάρος άλλων οµάδων και κοινωνικών τάξεων.
Νοµίζω ότι είναι υποχρέωση όλων µας σε µία νέα πορεία αυτής
της χώρας, µέσα από την κρίση που περνάει η χώρα, να δηµιουργήσουµε ευκαιρίες. Και µία από τις ευκαιρίες είναι να αποκαταστήσουµε τους κανόνες. Κανόνες είναι ότι ό,τι είναι δίκαιο
είναι και λογικό και ό,τι είναι ηθικό είναι νόµιµο. Και αυτούς τους
κανόνες πρέπει να τους βάλουµε σε όλες τις νοµοθετικές πράξεις που ψηφίζει η Βουλή των Ελλήνων, µε στόχο να προστατεύσει τον πολίτη και να προστατεύσει κυρίως τον αδύναµο
πολίτη.
Το νοµοσχέδιο έχει πολλές θετικές πρόνοιες και πολλές περισσότερες από τις πρόνοιες αυτές δροµολογήθηκαν µέσα από
τη δουλειά των επιτροπών, από τις παρατηρήσεις πολλών συναδέλφων απ’ όλα τα κόµµατα, αλλά και από την αντίληψη την
οποία απέκτησε το οικονοµικό επιτελείο να ακούσει τους Βουλευτές, όχι γιατί αυτό είναι µία παλινωδία, αλλά γιατί είναι µία
διαφορετική αντίληψη για τον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνεται τελικά ένα νοµοσχέδιο που αποτελεί νόµο του κράτους.
Θα έλεγα, όµως, ότι το νοµοσχέδιο θα έπρεπε να είναι λίγο πιο
τολµηρό για τη στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων. Και θα
έλεγα ότι οι κοινωνικές αυτές οµάδες είναι οι συνταξιούχοι, είναι
τα άτοµα µε αναπηρίες, οι οικογένειες των ατόµων µε αναπηρίες
επίσης, οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, οι µονογονεϊκές οικογένειες.
Κύριοι Υπουργοί, που είσαστε παρόντες, νοµίζω ότι αξίζει τον
κόπο να δείτε όλες τις απαλλαγές τις οποίες δίνετε για συγκεκριµένα πράγµατα, όπως για παράδειγµα για τα στεγαστικά, για
τα ασφαλιστικά -ασφαλιστήριο ζωής, θανάτου- και τα υπόλοιπα,
να είναι πιο γαλαντόµα γι’ αυτές τις κοινωνικές οµάδες που δέχονται την πίεση της κρίσης πολύ περισσότερο απ’ ό,τι τη δέχονται άλλοι συµπολίτες µας.
Οι κοινωνικές αυτές οµάδες αποτελούν έναν ιστό µέσα στην
κοινωνία που έχει σήµερα διαταραχθεί, γιατί οι αρµοί της κοινωνίας, έχουν, επίσης διαταραχθεί. Και οφείλουµε µέσα από το φορολογικό νοµοσχέδιο να δώσουµε τη δυνατότητα να καλυφθούν
αυτά τα κενά που έχουν δηµιουργηθεί και να δώσουµε την ευκαιρία αυτές οι κοινωνικές οµάδες να αποκτήσουν περισσότερες
δυνατότητες να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα.
Και µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, βεβαίως, οφείλουµε να δώσουµε
και περισσότερα κίνητρα για να δροµολογήσουµε δράσεις που
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βοηθούν τη γενικότερη ανάταξη του κράτους. Υπάρχει µία σειρά
από διατάξεις που πριµοδοτούν τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, την εξοικονόµηση ενέργειας, την αντικατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού. Όµως, έχω την εντύπωση ότι η απαλλαγή
του 10% είναι ιδιαίτερα χαµηλή. Είναι µία απαλλαγή που δεν δηµιουργεί ισχυρό κίνητρο για έναν πολίτη να δροµολογήσει µία
επένδυση σε µία δύσκολη οικονοµική περίοδο και να αποκτήσει
όφελος από την επένδυση στην επιστροφή σε µερικά χρόνια.
Χρειάζεται εκεί να σταθείτε µε µεγαλύτερο, αν θέλετε, ποσοστό
για να µπορέσουµε να έχουµε ένα αποτέλεσµα το οποίο να είναι
αποτελεσµατικότερο και να ανταποκρίνεται στο πνεύµα του νοµοθέτη.
Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει πολύ µεγάλη
σηµασία µέσα σ’ αυτήν τη µεγάλη περιπέτεια που περνάει η
χώρα, αλλά και µέσα σ’ αυτήν την πολύ σπουδαία πορεία την
οποία έχει δροµολογήσει η Κυβέρνηση να εκπαιδεύσουµε τους
πολίτες σε µία νέα συµπεριφορά. ∆εν ισχυρίζοµαι ότι είναι εύκολο ούτε µε διαφηµιστικά σποτ ούτε µε προσπάθειες κάθε είδους επικοινωνιακής φύσης να εκπαιδεύσουµε τον πολίτη να
αποκτήσει ξαφνικά φορολογική συνείδηση.
Όµως, νοµίζω ότι είναι εσφαλµένο, είναι λάθος να δηµιουργήσουµε στον πολίτη το κίνητρο να καταγγέλλει επ’ αµοιβή φορολογικές παραβάσεις. ∆εν ισχυρίζοµαι ότι δεν πρέπει να
καταγγέλλει παθητικές δωροδοκίες. ∆εν ισχυρίζοµαι ότι δεν πρέπει να καταγγέλλει παράνοµους χρηµατισµούς, αλλά νοµίζω ότι
είναι παράλογο να ζητούµε από τον Έλληνα πολίτη, από τους
συµπολίτες µας, να καταγγέλλουν φορολογικές παραβάσεις
άλλων συµπολιτών επ’ αµοιβή. ∆ιότι το νοµοσχέδιο στο άρθρο
72 µιλάει για το 1/10 του προστίµου που καταλογίζεται στον παραβάτη να το εισπράττει ο καταγγέλλων πολίτης.
∆εν είναι αυτή η παιδεία που πρέπει να δώσουµε στους Έλληνες πολίτες σε µία κρίσιµη εποχή, σε µία εποχή που χρειάζεται συνοχή και σε µία εποχή που πρέπει να εκπαιδεύσουµε τον
πολίτη ότι η φορολογική συνείδηση είναι υποχρέωση και δεν
είναι ένα κίνητρο µέσα από το οποίο µπορεί να αποκτήσει προσπορισµό για περισσότερα έσοδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εποχή είναι πολύ κρίσιµη και
κτίζονται οι βάσεις για επόµενες δεκαετίες. Οι βάσεις αυτές δεν
είναι µόνο οι φορολογικοί µηχανισµοί, δεν είναι µόνο οι ελεγκτικοί µηχανισµοί, είναι και ο πολίτης που στέκεται µέσα στην κοινωνία. Αυτή είναι η µεγαλύτερή µας υποχρέωση και νοµίζω ότι
αυτήν την υποχρέωση σε όλες τις γραµµές του, µε τις λίγες εξαιρέσεις που ανέφερα τις υπηρετεί το νοµοσχέδιο το οποίο συζητούµε.
Είναι προφανές ότι υπερψηφίζω το νοµοσχέδιο και πιστεύω
ότι το οικονοµικό επιτελείο, ακολουθώντας την τακτική που ακολούθησε και στις επιτροπές, θα φέρει και άλλες διορθωτικές παρεµβάσεις, όπως και τη σηµερινή για το θέµα των παραγωγών
λαϊκών αγορών.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: (∆εν ακούστηκε)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Κύριε συνάδελφε, η αλλαγή δεν
είναι υποχρεωτικά υποχώρηση. Είναι βελτίωση. Ακούς τη Βουλή,
ακούς κάτι που είναι λογικό και συνήθως ό,τι είναι λογικό είναι και
δίκαιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Καρτάλη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας στο Νοµό
Αιτωλοακαρνανίας κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε στιγµές βαθιάς οικονοµικής κρίσης, όπως αυτές που
διανύουµε, η ειλικρινής ευχή µου θα ήταν να µπορούσα να στηρίξω την Κυβέρνηση στις επιλογές εξόδου από την κρίση που
κάνει, πόσο µάλλον όταν πρόκειται γι’ αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο που εδώ και µήνες προπαγανδίζεται ως εργαλείο δηµιουργικής ανατροπής στην οικονοµία.
Πολύ φοβούµαι, όµως, ότι αδυνατώ να το πράξω. Πολύ φοβούµαι ότι αδυνατώ µε ήσυχη τη συνείδησή µου να στηρίξω ένα
νοµοσχέδιο, όπως αυτό, που κινείται σε λάθος κατεύθυνση και
στη φιλοσοφία του και στη µεθοδολογία του και πολύ περισσότερο στους υπολογισµούς του, ένα νοµοσχέδιο που στραγγαλίζει τον παραγωγικό ιστό της χώρας. ∆εν έχετε παρά να ακούσετε
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την αγορά, τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τους εµπόρους,
όλες τις παραγωγικές τάξεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό, πρώτον,
αποτελεί νοµοσχέδιο υπερφορολόγησης και αφαίµαξης του παραγωγικού µόχθου του ελληνικού λαού. Και ως τέτοιο, στερείται
κάθε οικονοµικής, πολιτικής, αλλά και ηθικής νοµιµοποίησης. Βέβαια, ξέρω ότι αυτό ίσως να ξενίζει εσάς του ΠΑΣΟΚ, που πιστεύετε ιδεολογικά στο µεγάλο κράτος, στο κράτος-αφέντη, στο
γκουβέρνο, όπως το έλεγαν παλιά, που µια µονοκοντυλιά φέρνει τα πάνω κάτω.
Όµως, για µένα που προέρχοµαι από µια διαφορετική πολιτική
παράδοση, που βάζει στο κέντρο της κοινωνίας και της οικονοµίας τον πολίτη και τον άνθρωπο, η οικονοµική πολιτική τού «να
βάζουµε φόρους και άλλους φόρους και όπου βγάλει» αποτελεί
οικονοµική πολιτική χωρίς νοµιµοποίηση. Και αυτό, γιατί καλό
είναι να θυµάστε, όταν µε µία µονοκοντυλιά αυξάνετε τους φόρους, ότι µόνος παραγωγός πλούτου στη χώρα είναι ο φορολογούµενος πολίτης.
∆εν είναι δικός σας αυτός ο πλούτος για να τον κάνετε ό,τι θέλετε. Ο πλούτος που αφαιρείτε δεν σας ανήκει, πρέπει να πιάνει
τόπο. Ξέρετε, στα κράτη µε τη λεγόµενη φορολογική συνείδηση
και τους υψηλούς φόρους, στις σκανδιναβικές χώρες ή στην Ολλανδία, ακόµη και στη Γερµανία, ο πολίτης πληρώνει φόρους και
δεν έχει πρόβληµα να πληρώνει, ακριβώς γιατί τα χρήµατά του
πιάνουν τόπο.
Και βέβαια, ας µην ξεχνάµε ότι φόροι Σκανδιναβίας προϋποθέτουν σκανδιναβικές κρατικές παροχές. Φόροι Σκανδιναβίας,
όπως αυτοί που αποφασίσατε να επιβάλετε µε αυτό το απίθανο
νοµοσχέδιο, δεν συνάδουν µε ελληνικές κρατικές παροχές. Όσο
το ελληνικό κράτος και οι παροχές του παραµένουν αυτές που
είναι, η αύξηση της φορολογίας αποτελεί πρόκληση και αυτό θα
το κατανοήσετε, όταν κάποια στιγµή η οικονοµία και η κοινωνία
θα οδηγηθεί σε έκρηξη, πράγµα, φοβούµαι, αναπόφευκτο µε τις
επιλογές σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό αποτελεί,
επίσης, νοµοσχέδιο διχασµού σε µία στιγµή που απειλείται η παραγωγική εθνική ενότητα, νοµοσχέδιο, δηλαδή, που κυοφορήθηκε επικοινωνιακά πάνω στην κατασκευή αντιπαλοτήτων,
ανάµεσα σε έχοντες και κατέχοντες, από τη µία και φοροφυγάδες και φορονοµίµους, από την άλλη. Και ως τέτοιο, είναι κατώτερο των περιστάσεων και καταδικασµένο να καταρρακώσει την
ψυχολογία της αγοράς και να οδηγήσει σε ακόµα σοβαρότερες
µορφές παραβατικότητας στην οικονοµία.
Ξέρετε, κύριοι του οικονοµικού επιτελείου, το να στρέφουµε
τους µεν εναντίον των δε είναι εύκολο. Αποτελεί, δυστυχώς, παραδοσιακό ελληνικό ελάττωµα, όπως δείχνει η ιστορία µας.
Όµως, παρά τα πρόσκαιρα επικοινωνιακά και άλλα οφέλη, τελικά
σπέρνοντας ανέµους, θερίζεις θύελλες.
Και αυτό γιατί οι αξιολογικές κρίσεις δεν ταιριάζουν στο ψυχρό
περιβάλλον της οικονοµίας, αφού εν τέλει είναι αυθαίρετες και
εύκολα αντιστρέφονται.
Θα δώσω ένα παράδειγµα. Σίγουρα, οι έχοντες οφείλουν να
πληρώσουν περισσότερο από τους µη έχοντες. Αλλά, πού βάζετε τον πήχη; Ποιος είναι έχων και κατέχων; Είναι έχων και κατέχων ο φορολογούµενος των 30.000 ευρώ; Είναι έχων και
κατέχων ο φορολογούµενος µε ένα σπίτι από κληρονοµιά και ένα
εξοχικό στο χωριό;
Μαζί σας και µε τις διχαστικές κατηγοριοποιήσεις µεταξύ εχόντων και µη, το µόνο αποτέλεσµα είναι να µετατρέπονται σε έχοντες και υπερφορολογουµένους όλο και µεγαλύτερα τµήµατα
της ελληνικής κοινωνίας. Και το πρόσκαιρο και φθηνό αυτό επικοινωνιακό τέχνασµα αργά ή γρήγορα θα γίνει αντιληπτό ως τέτοιο από τον ελληνικό λαό, ότι δηλαδή δεν πρόκειται για κάτι που
οδηγεί στην κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά αντίθετα στη διεύρυνση
της βάσης της υπερφορολόγησης, αφού σιγά-σιγά καθίστανται
έχοντες και κατέχοντες τα πλέον µεσαία και τα πλέον παραγωγικά κοµµάτια της ελληνικής κοινωνίας. Σήµερα, έγιναν έχοντες
και κατέχοντες οι φορολογούµενοι των 30.000 ευρώ, άύριο θα
γίνουν αυτοί των 20.000 ευρώ. Σύντοµα το να έχει κανείς ένα
αγροτεµάχιο στο χωριό θα αποτελεί λογιστικό και φορολογικό
εφιάλτη.
Έτσι, όµως, µε διχαστικά επικοινωνιακά κόλπα δεν γίνεται σοβαρή οικονοµική πολιτική. Αργά ή γρήγορα, η ελληνική οικονοµία
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θα εκδικηθεί.
Εσείς, όµως, εν τω µεταξύ, θα έχετε οδηγήσει τη µεσαία τάξη
που αποτελεί την παραγωγική ατµοµηχανή της οικονοµίας, τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τους εµπόρους, τους ελεύθερους
επαγγελµατίες, τους επιστήµονες και τους αυτοαπασχολούµενους σε µαρασµό και φυσικά, την ελληνική οικονοµία στο «κατέβασµα των ρολών».
Την ίδια στιγµή, καλά τα λέτε και µε τους φοροφυγάδες. ∆εν
λέω, αποτελούν µεγάλο πρόβληµα. Προσέξτε µόνο µήπως και
πάλι θυσιάζετε την ουσία για χάρη της επικοινωνίας.
Και απλώς θα πω: Αλήθεια, όταν άπαντες συνειδητοποιήσουν
ότι µε το πρόσχηµα του ελέγχου της φοροδιαφυγής δεν υπάρχει
πλέον στην Ελλάδα τραπεζικό απόρρητο ή ότι µε διαδοχικές παρατάσεις του χρόνου παραγραφής του ελέγχου, όπως αυτές που
ακόµη µία φορά εισάγετε µε το νοµοσχέδιό σας, πιστεύετε ότι
υπάρχει περίπτωση να έρθει στην Ελλάδα καµµία ξένη επένδυση;
Τί να σας πω; Αν δείτε επιχείρηση που να θέλει να επενδύσει
χωρίς να γνωρίζει πότε παραγράφεται το δικαίωµα του δηµοσίου
για επιβολή φόρου ή γνωρίζοντας ότι οποιοσδήποτε ελεγκτής θα
µπορεί έστω και για µία απλή υπόνοια να άρει το τραπεζικό απόρρητο, αν βρείτε τέτοια επιχείρηση να µε ειδοποιήσετε. Τα λόγια,
λοιπόν, και τα διχαστικά σλόγκαν είναι εύκολα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό είναι νοµοσχέδιο αυτοαναιρούµενο σε επιλογές υπερφορολόγησης και
αφαίµαξης που κάνει, αφού αυτές αντί να οδηγήσουν σε αύξηση,
θα οδηγήσουν σε µείωση των εσόδων, σε ύφεση και αρνητική
ανάπτυξη και σε γιγάντωση της ανεργίας, εξελίξεις που θα οδηγήσουν σε οριστική και πλήρη αποτυχία την όλη οικονοµική σας
πολιτική.
Και θέλω να δω τι θα πράξετε τότε, κύριοι του οικονοµικού επιτελείου. Ποιος άραγε θα µας σώσει χωρίς βαρβάρους; Ποιον
µπαµπούλα θα επιστρατεύσετε; Πάλι τους φοροφυγάδες ή πάλι
τους έχοντες και κατέχοντες, τους οποίους φαντάζοµαι τότε θα
αναγκαστείτε να ορίσετε εκ νέου, ως φορολογουµένους των
15.000 ευρώ.
Όπως το ρώτησε επιτυχηµένα, σε άλλη περίπτωση, µία εύγλωττη συνάδελφος της Αριστεράς: «Τότε τι θα κάνετε; Θα κόψετε τον δέκατο τρίτο µισθό και µετά τον δωδέκατο και µετά τον
δέκατο, ίσως τον πέµπτο και µετά θα εισάγετε φορολογικούς συντελεστές άνω του 50% ή του 60%;».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το φορολογικό αυτό νοµοσχέδιο θα αποτελέσει τον επίλογο της όποιας σχέσης εµπιστοσύνης
απέµεινε µεταξύ ελληνικού κράτους και πολίτη. Αλλά, θα αποτελέσει και έναν ακόµη επίλογο, τον επίλογο µιας οικονοµικής πολιτικής που αποτυγχάνει ήδη πολλά χρόνια στον τόπο µας και
που επιµένει να φτωχαίνει τον πολίτη και να γεµίζουν προσωρινά
τα ταµεία ενός σπάταλου και διεφθαρµένου κράτους, ως την
επόµενη κρίση, που επαναλαµβάνεται µε µαθηµατική περιοδικότητα στο ηµερολόγιο, αφού η ρίζα και η αιτία του προβλήµατος
ουδέποτε αγγίζεται. Αντίθετα, κάθε φορά η ίδια πολιτική που βρίσκει διαρκώς εξιλαστήριο θύµα στο πρόσωπο του ελληνικού
λαού και ιδίως της µεσαίας τάξης που αποτελεί το πλέον παραγωγικό του κοµµάτι, επαναλαµβάνεται, επιφέροντας όλο και µεγαλύτερη ζηµία στην πραγµατική οικονοµία.
Με αυτήν την έννοια, εκτιµώ ότι το φορολογικό αυτό νοµοσχέδιο θα αποτελέσει το «κύκνειο άσµα» αυτής της πολιτικής και
των εκφραστών της και ιδίως του τµήµατος του ΠΑΣΟΚ που την
ασπάζεται και που οφείλω να πω ότι δεν είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ το
ίδιο, γιατί η αποτυχία των στόχων του θα είναι γοργή και πλήρης
και το καθαρό πολιτικό του αποτέλεσµα είναι να συνειδητοποιήσει ο ελληνικός λαός ότι δεν πάει άλλο και να διεκδικήσει επιτέλους το δικαίωµά του να µην πληρώνει µονίµως αυτός τα
«σπασµένα» µιας στρεβλής πολιτικής νοοτροπίας και ιδεολογίας,
την οποία µπορεί και πρέπει να αλλάξει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Α’ Πειραιώς του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θοδωρής ∆ρίτσας, για οκτώ λεπτά.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
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ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι αλήθεια ότι έχουν ακουστεί πάρα πολλά ήδη σε αυτήν
την Αίθουσα και παρ’ όλα αυτά νοµίζω ότι παραµένει αδιευκρίνιστο το ποιο είναι τελικά το πλαίσιο και οι στόχοι αυτού του νοµοσχεδίου γιατί βέβαια, οι επιχειρηµατολογίες ότι είναι και δίκαιο
και αναδιανεµητικό και απλό και διαφανές και αποτελεσµατικό
δεν µπορούν να κριθούν επί τη βάσει των ισχυρισµών.
Θα κριθούν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκ του αποτελέσµατος, ένα χρόνο µετά και τότε θα πρέπει να υπάρξει µία συνάφεια ανάµεσα, όχι µόνο στους τωρινούς ισχυρισµούς, αλλά
και στα δεδοµένα του τώρα και των προηγουµένων ετών και στην
εξέλιξη της ελληνικής ζωής και της ελληνικής οικονοµίας και του
τρόπου που ασκείται η εξουσία.
Κύριε Υπουργέ, εγώ έχω µία εκτίµηση. Θα την τολµήσω. Του
χρόνου δεν θα είσαστε Κυβέρνηση για να κάνετε τον απολογισµό. Οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και η αλλαγή του πολιτικού τοπίου, εκτιµώ ότι θα είναι ραγδαίες. Μπορεί να πέσω µέσα,
µπορεί να πέσω έξω. ∆εν προσπαθώ να γίνω µάντης. Εκτιµώ,
όµως, ότι τα δεδοµένα είναι πιο σοβαρά απ’ ό,τι τα παρουσιάζετε. Και είναι σοβαρά ως προς την αναγκαιότητα, όχι να ληφθούν µέτρα, αλλά να αλλάξουµε πολιτικές, διότι αυτήν τη
στιγµή οι ισχυρισµοί ότι µας επιβάλλονται τα µέτρα δεν έχουν
καµία βασιµότητα.
Το σύνολο της πολιτικής και το νοµοσχέδιο που έχουµε τώρα
εδώ είναι απολύτως συµβατά µε στόχους αναπτύσσονται και από
προηγούµενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας επί σειρά ετών, επί δύο δεκαετίες. Και ποιος είναι ο στόχος;
Η µείωση του εργατικού κόστους, η υποτίµηση του κοινωνικού
κράτους, η ιδιωτικοποίηση του κράτους µε πλήρη απελευθέρωση
και εν τέλει η κυριαρχία του διεθνούς και εσωτερικού ανταγωνισµού ως µέτρου για την ασκούµενη πολιτική.
Από την εποχή του κ. Σηµίτη, το «ευαγγέλιο» προσαρµογής
στο παγκόσµιο ανταγωνιστικό περιβάλλον ήταν η καθηµερινή
«καραµέλα». Αυτό το «παγκόσµιο ανταγωνιστικό περιβάλλον»
αποτελεί επιλογή του ΠΑΣΟΚ, επιλογή πολιτικής, επιλογή ιδεολογίας, επιλογή ιεράρχησης και εν πάση περιπτώσει, σε αυτό δεν
χωράει καµµία σοσιαλιστική παράµετρος.
Από αυτήν την άποψη –για να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά
τους- αυτό το νοµοσχέδιο έρχεται όντως να εξορθολογήσει κάποιες ανορθολογικές ρυθµίσεις που ίσχυαν µέχρι πρότινος, αλλά
στην πραγµατικότητα ούτε αναδιανοµή κάνει ούτε δίκαιο µπορεί
να είναι. Για τον απλούστατο λόγο –για να µην µπούµε σε πολλές
λεπτοµέρειες- διότι όπου αναφέρεται σε µισθωτούς, σε χαµηλά
εισοδήµατα, σε εργαζόµενους γενικότερα, η είσπραξη που προβλέπεται σε όλα τα άρθρα αυτού του νοµοσχεδίου είναι βέβαιη,
είναι υπέρ βέβαιη. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις των µεγάλων
εισοδηµάτων, της ακίνητης περιουσίας, των εµπορικών δραστηριοτήτων, των τραπεζών, των µετοχών, όλων των άλλων δραστηριοτήτων, η είσπραξη είναι ενδεχόµενη.
Αυτό διαχέεται και διαπερνά όλο το σχέδιο νόµου. Με µία ελαφρώς προσεκτικότερη ανάγνωση αυτό φαίνεται. ∆ιότι αντιτίθεται
είτε µε τις διάφορες επιλογές που επί της αρχής δεν θα µπορούσαµε να διαφωνήσουµε, όπως µε το λογιστικό προσδιορισµό
ή µε διάφορες άλλες ρυθµίσεις. Γιατί είναι φανερό ότι αυτά εξαρτώνται από τη λειτουργία ενός σύγχρονου µηχανισµού διαπίστωσης των φόρων και είσπραξης των φόρων, από µία
φορολογική δικαιοσύνη, από µία φορολογική συνείδηση, από
διάφορα πράγµατα, τα οποία προφανώς -το ξέρουµε- δεν υπάρχουν. ∆ιότι έχουν καλλιεργηθεί πρακτικές και επιλογές στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση και είναι αδιανόητο και αδύνατον να
αλλάξουν µέσα στους επόµενους µήνες.
Και έρχοµαι να ρωτήσω κάτι, προκειµένου να κάνουµε µία συζήτηση στηριγµένη στον ορθολογισµό. Ήδη, κύριε Υπουργέ, διαφηµίζετε τη µεγάλη επιτυχία της µείωσης στο πρώτο τρίµηνο του
2010, σε σύγκριση µε το πρώτο τρίµηνο του 2009, κατά 40% των
ελλειµµάτων. Εάν πρόκειται για ένα αποτέλεσµα συγκυριακό και
άνευ καµµιάς πραγµατικής ουσίας για τα περαιτέρω, δεν χρειάζεται να αναφέρεται. Εάν πρόκειται για µία µείωση που έχει συντελεστεί εξαιτίας κάποιων σοβαρών παρεµβάσεων που έγιναν,
πρέπει να τις µάθουµε, διότι αυτή η µείωση του 40% δεν έχει καµµία σχέση ούτε µε τη µείωση των εισοδηµάτων –αυτά έπονται,
δεν είχαν συµβεί τότε- ούτε µε τα φορολογικά µέτρα ούτε µε τίποτε απ’ όλα αυτά.
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Όµως, εάν έχουµε µία µείωση 40% του ελλείµµατος χωρίς τα
µέτρα, τότε τα µέτρα καθίστανται µη αναγκαία και επιβάλλονται
για άλλους λόγους. Απ’ αυτήν την άποψη είναι πάρα πολύ προβληµατικό το ότι η Νέα ∆ηµοκρατία παρουσιάζει όλη αυτήν τη
χρεοκοπηµένη θεωρία ότι η µείωση των φόρων φέρνει επενδύσεις. Ποτέ δεν έγινε στην πραγµατικότητα σε καµµία χώρα του
κόσµου. Οι επενδύσεις παγκοσµίως, από το 1970 τουλάχιστον ή
και πιο πριν, µειώνονται διαρκώς και υπάρχουν σοβαρότατοι
λόγοι γι’ αυτό, είτε η πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους είτε
µια σειρά από άλλους παράγοντες όπως το ρίσκο ή άλλοι λόγοι.
Και γι’ αυτό, η κερδοσκοπία κατευθύνεται στο εµπόριο του χρήµατος, στο εµπόριο των όπλων, στο εµπόριο των ναρκωτικών και
όχι σε παραγωγικές διαδικασίες κατά βάση.
Οι επενδύσεις µειώνονται παγκοσµίως. ∆εν επενδύουν εύκολα
οι κεφαλαιούχοι. Πολύ περισσότερο δεν επενδύουν, επειδή τους
µειώνονται οι φόροι και ειδικά στην Ελλάδα. Και όµως, αυτό το
νοµοσχέδιο διατηρεί µια σειρά ρυθµίσεις µείωσης των φόρων για
το κεφάλαιο εν ονόµατι της επένδυσης που θα κάνουν, γιατί ο
δηµόσιος τοµέας, ο δηµόσιος χώρος, απεκδύεται της ευθύνης
να αναλάβει µια σειρά ρόλους που τους έχει αρνηθεί την τελευταία εικοσαετία.
Στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα είχαµε κάνει τις προτάσεις –αλλά
αυτά θέλουν και το σωστό συγχρονισµό- για την Εθνική Τράπεζα
και την εθνικοποίησή της, την επανεθνικοποίησή της, την Αγροτική Τράπεζα και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, για ένα ισχυρό
χρηµατοπιστωτικό πόλο ή προτείναµε διάφορες άλλες επιλογές
που απαιτούν συγκρούσεις και που συνιστούν πράγµατι δίκαιη,
αλλά και σκληρά διαφορετική πολιτική που δηµιουργεί µεγάλες
ανάγκες να συστρατευθεί η ελληνική κοινωνία, προκειµένου να
µπορέσει να τα βγάλει πέρα αντιµετωπίζοντας αυτούς που λέγονται «κερδοσκόποι», οι οποίοι δεν είναι τίποτε άλλο παρά η
ελεύθερη οικονοµία.
Από αυτήν την άποψη δεν µπορούµε να µην επισηµάνουµε ότι
και αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο έρχεται να προστεθεί στις
επιλογές που έχετε κάνει και θα κάνετε και στη συνέχεια, θα είναι
δηλαδή µία ακόµα πινελιά και µία ακόµα επιβάρυνση στη µείωση
των εργατικών εισοδηµάτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ ακόµα ένα λεπτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Να ολοκληρώσετε,
όµως, σε ένα λεπτό, κύριε συνάδελφε, γιατί σας έδωσα και έναδύο λεπτά στην αρχή.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Είναι µύθος ότι πρόκειται για χτύπηµα
των µεσαίων στρωµάτων ή της ιδιοκτησίας ή όλα αυτά. Οι εργαζόµενοι πλήττονται! Πλήττεται ο µισθός, το εισόδηµα, η αξία της
εργασίας, γιατί σύµφωνα µε αυτές τις επιλογές δεν αξιολογούµε
την εργασία, δεν στηρίζουµε µία ανάπτυξη και µία οικονοµία στην
εργασία, άρα και στους εργαζόµενους.
Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε δύο-τρεις συγκεκριµένες επισηµάνσεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε συνάδελφε, φοβάµαι ότι εάν κάνετε δύο-τρεις επισηµάνσεις, θα πάµε στα δεκατρία λεπτά.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. ∆ώστε µου
τη δυνατότητα να κάνω τρεις συγκεκριµένες παρατηρήσεις.
Επιτέλους, αυτήν την ασυλία του ναυτιλιακού κεφαλαίου, το
ελληνικό κράτος, κάποια κυβέρνηση θα την αξιολογήσει µε σχέσεις κόστους-οφέλους για να αποδείξει ότι µ’ αυτήν την πολιτική
δεκαετιών ολόκληρων κάτι έχει κερδίσει το ελληνικό δηµόσιο από
αυτήν την ιστορία;
∆εν προχωρώ στα σκανδαλώδη νούµερα, στα οποία έχουµε
αναφερθεί κατ’ επανάληψη. Μόνο αυτό το ερώτηµα θέτω. Και
πού είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, όταν λείπει το
ναυτιλιακό κεφάλαιο από αυτό εδώ το νοµοσχέδιο;
Το δεύτερο που θα ήθελα να θέσω είναι οι φορολογούµενες
δαπάνες. Αναφέρθηκε το προσωπικό του ∆ιπλωµατικού Σώµατος. Έχουµε υποχρεωτικές δαπάνες που το ελληνικό κράτος τις
έχει επιβάλει και τους δίνει αποζηµιώσεις. ∆εν είναι µόνο αυτοί.
Είναι πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Μπορεί αυτό να θεωρείται
διεύρυνση φορολογικής βάσης; Είναι δυνατόν να µην αξιολογούνται όλες οι πολλαπλές συνέπειες που επέρχονται;
Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας κάτι τελευταίο που είπα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και στην επιτροπή. Οι δικαστικές αποζηµιώσεις για τροχαία ατυχήµατα, για νεκρούς, για τραυµατίες, για κατεστραµµένους ανθρώπους, δεν µπορούν να θεωρούνται εισόδηµα.
Επιτέλους, κύριε Υπουργέ, αυτό τουλάχιστον απαλείψτε το!
∆εν µπορούµε για ανθρώπους που καταδικάζονται σε θλιβερές
συνθήκες ζωής και βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση, να θεωρούµε ότι το ποσό που µία δικαστική απόφαση τους επιδίκασε –
ελαχιστότατο σε σχέση µε τις ανάγκες τους- είναι εισόδηµα και
να φορολογείται.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών):
Κύριε συνάδελφε, αυτό έχει αλλάξει εδώ και µέρες.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε ∆ρίτσα, έχει αλλάξει αυτό λέει ο κύριος Υπουργός.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: ∆εν το είδα πουθενά στο σχετικό
άρθρο ούτε στις τροπολογίες που κάνετε ούτε πουθενά. Τις έχω
εδώ και δεν αναφέρεται πουθενά η παράγραφος 6 του άρθρου
5, κύριε Υπουργέ. Αν έχει αλλάξει, τότε χαίροµαι γι’ αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σηµειώνει τις παρατηρήσεις ο κύριος Υπουργός.
Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Κοζάνης κ.
Πάρης Κουκουλόπουλος.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µάλλον
πρέπει να πείτε ότι ξεκινάµε την κατ’ άρθρον συζήτηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Πράγµατι, είστε ο πρώτος της κατ’ άρθρον συζήτησης, ευχαριστώ πολύ που µου το
υπενθυµίσατε.
Πραγµατικά είναι πολύ σηµαντικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι επιτέλους εισερχόµεθα στην κατ’ άρθρον συζήτηση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ανέβηκα στο Βήµα έτοιµος για πέντε λεπτά και εσείς µου δώσατε οκτώ λεπτά και δεν
χρειάζοµαι τα υπόλοιπα τρία λεπτά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Άρα, κύριε Κουκουλόπουλε, συµφωνείτε να µειώσουµε το χρόνο και να σας δώσω
πέντε λεπτά;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, γιατί έχω µιλήσει επί της αρχής και στην κατ’ άρθρον συζήτηση θέλω να αναφερθώ κυριολεκτικά σε τρία ζητήµατα, για τα
οποία δεν νοµίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερος χρόνος.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τα θέµατα είναι γνωστά
στην πολιτική ηγεσία και έχουν τεθεί και κατά τη διάρκεια της
συζήτησης στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονοµικών
και Παραγωγής και Εµπορίου.
Το πρώτο ζήτηµα αφορά τους εργαζοµένους στις δηµοτικές
επιχειρήσεις γενικώς και ιδιαίτερα στις δηµοτικές επιχειρήσεις
ύδρευσης αποχέτευσης, όπου οι τελικές διατυπώσεις του νόµου
συµπεριλαµβάνουν και αυτήν την κατηγορία των εργαζοµένων
σε όσους αφορούν οι διάφορες περικοπές µισθού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι πρέπει να το δούµε ξανά γιατί µετά λόγου γνώσης πρέπει να πω ότι
οι δηµοτικές επιχειρήσεις γενικά και ειδικότερα βέβαια αυτές της
ύδρευσης και αποχέτευσης δεν χρηµατοδοτούνται από κανένα
δηµοτικό προϋπολογισµό. Αυτός είναι ο τυπικός λόγος. Ο ουσιαστικότερος λόγος είναι ότι οι εργαζόµενοι έχουν σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
∆εν θέλω να µείνω στο τυπικό, µία πρόταση θα πω µόνο και
θα αναφερθώ στο επόµενο θέµα. Πιστεύω ότι τα επόµενα πέντε
χρόνια –όχι παραπάνω- θα πρέπει στην Ελλάδα να έχουµε ολοκληρώσει έναν κύκλο, στο τέλος του οποίου η ίδια εργασία στον
ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα θα πρέπει στον ιδιωτικό τοµέα να
αµείβεται µε 1 ευρώ παραπάνω.
∆εν µπορεί να υπάρχει εργασιακή ασφάλεια και καλύτερη
αµοιβή σ’ αυτό που λέµε δηµόσιο. Επειδή, λοιπόν, υπάρχει αυτό
το χαρακτηριστικό νοµίζω πως πρέπει να το ξαναδούµε, δεν είναι
τυπική η διαφορά. Αν θέλουµε να δώσουµε ουσιαστικό χαρακτήρα, αν θέλουµε να βάλουµε ένα τέλος από κάθε άποψη στα
σενάρια που αφορούν περικοπή του δέκατου τέταρτου µισθού
στον ιδιωτικό τοµέα, που το θεωρώ ολέθριο κυριολεκτικά, θα
πρέπει να κάνουµε αφετηρία απ’ αυτήν τη διάταξη. Με αυτήν την
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έννοια το βάζω και όχι για να µιλήσω εκ µέρους κάποιων εργαζοµένων, µε πολλούς εκ των οποίων είχα και µια ιδιαίτερη σχέση,
µε την προηγούµενη θεσµική µου θέση.
Το δεύτερο θέµα το είχα θέσει, κύριε Υπουργέ, και στην επιτροπή θέλω να το ξαναβάλω σήµερα µε έµφαση. Θεωρώ ότι, το
Modus Vivendi που έχει βρεθεί µε την Eκκλησία, θα έπρεπε να
έχει θέσει και ένα τέρµα στο διάλογο που γίνεται εδώ από το
Βήµα της Βουλής. ∆εν χρειάζεται να βγάζουµε πύρινους λόγους
υπέρ ή κατά της Εκκλησίας από το Βήµα της Βουλής. Έχει υπάρξει µια ισορροπία, φορολογείται όντως σε αρκετούς τοµείς όπως
πρέπει να φορολογηθεί η Εκκλησία. ∆εν γινόταν αυτό στο παρελθόν, εδώ πρέπει να µείνουµε και όχι εν πάση περιπτώσει να
διαρρηγνύουµε τα ιµάτια ο ένας του άλλου.
Αλλά, σε όλα αυτά υπάρχει µια εξαίρεση. Είναι το καθεστώς
των δωρεών. Πιστεύω πως σε ό,τι αφορά τις δωρεές θα πρέπει
να εναρµονιστεί η Εκκλησία πλήρως µε τα λοιπά νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου και ιδρύµατα γιατί το ρώτησα και στο Μητροπολίτη Ελασσόνας στην επιτροπή και απάντηση, βέβαια, δεν
πήρα. Πρέπει όµως να σας πω µετά λόγου γνώσεως -και δεν το
λέω για εντυπωσιασµό- ότι όλη αυτή η διαδικασία του, δίνω 300
ευρώ παίρνω απόδειξη για 3000 και έχω επιστροφή φόρου 1500,
που στο τέλος έλεγε, δίνω 10.000 και παίρνω 5000 επιστροφή
φόρου, ξεκίνησε δυστυχώς από τον παπά της ενορίας ανά την
Ελλάδα.
Και όσο κρατάµε, στο χαµηλό 0,5% τη φορολογία στις δωρεές
στην Εκκλησία θα σταµατήσουν όλες αυτές οι διαδικασίες µε
τους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, θα συνεχιστούν
όµως και θα επαυξηθούν µε τον παπά της ενορίας. ∆εν γίνεται,
δεν είναι δυνατόν. Στις δωρεές ειδικά, νοµίζω πρέπει µε τη φορολόγηση και όλα τα υπόλοιπα ποσά να έχουµε πλήρη εναρµόνιση του καθεστώτος που εγκαθιδρύουµε και που βάζει τέρµα
σε όλη αυτήν τη συναλλαγή, µε την οποία βέβαια, όπως είχα πει
και στην οµιλία µου επί της αρχής διακινούνται τεράστια ποσά.
Επιστρέφει το κράτος -κατά τους δικούς µου υπολογισµούς- παραπάνω από µισό δισεκατοµµύριο ευρώ κατ’ έτος. Αν είναι δυνατόν.
Το τελευταίο ζήτηµα είναι αυτό που σας είπα, κύριε Υπουργέ,
και στην επιτροπή και βγάζω από την πρότασή µου το ΙΚΑ γιατί
αφορά και συναρµόδιο Υπουργείο και βέβαια δεν είναι εκεί το
ζήτηµα γιατί αφορά µια ηµέρα κυριολεκτικά µοναχά, πιστεύω ότι
πρέπει να δείτε -υπάρχει χρόνος µέχρι αύριο το µεσηµέρι- τη διάταξη εκείνη µε την οποία στα δηµόσια έργα, ο ΦΠΑ θα πληρώνεται µέσα από το έργο.
Πρέπει να βρούµε τρόπους να ενισχύσουµε τη πραγµατική οικονοµία. Σήµερα ο ανάδοχος που παίρνει ένα δηµόσιο έργο, την
εποµένη µέρα υποβολής του λογαριασµού αν είναι τέλη του µήνα
-γιατί είναι ανώνυµες εταιρείες οι παραπάνω- πρέπει να υποβάλλει και το ΦΠΑ. Στα καλύτερα προγράµµατα, που είναι αυτά των
κοινοτικών πλαισίων στήριξης, κάνει ένα και δύο µήνες να πληρωθεί και σε πολλά έργα της αυτοδιοίκησης κάνει τέρµινο να
πληρωθεί. Ο ΦΠΑ εν τω µεταξύ έχει κατατεθεί, έχει κατατεθεί βέβαια και το ΙΚΑ του έργου κατά κανόνα την ηµέρα είσπραξης που
ειδοποιείται ο ανάδοχος να πληρωθεί. ∆εν το θεωρώ τόσο σηµαντικό να διευκολύνουµε τώρα για τη µια µέρα, δεν είναι εκεί το
πρόβληµα κανενός, καµµιάς εργοληπτικής επιχείρησης. Νοµίζω
όµως ότι είναι µια πρόταση αυτή που σας κάνω για το ΦΠΑ µε µηδενικό δηµοσιονοµικό κόστος που έχει όµως ουσιαστικότατη επίδραση σ’ αυτό που λέµε πραγµατική οικονοµία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε, και γιατί µιλήσατε λιγότερο.
Το λόγο έχει τώρα η κ. Νάντια Γιαννακοπούλου Βουλευτής
Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το νοµοσχέδιο αυτό η Κυβέρνηση κάνει ξεκάθαρες τις αρχές και τις αξίες που τη διαπνέουν για το φορολογικό σύστηµα. Άρθρο προς άρθρο, µία προς
µία, εµπεδώνονται στην ελληνική φορολογία οι αρχές της δικαιοσύνης, της ισότητας και της διαφάνειας.
Με το νοµοσχέδιο αυτό, απαντάµε σε οτιδήποτε άδικο και παράλογο συνέβαινε µέχρι σήµερα. Συνεκτιµούµε µε σοβαρότητα
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και συνέπεια τις οικονοµικές ανάγκες του κράτους. Αλλάζουµε
κάθε άδικη και παράλογη πτυχή του συστήµατος φορολογίας,
σύµφωνα πάντα µε τις αρχές και τις αξίες µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµαντικότερο ωστόσο που
επιτυγχάνει αυτό το νοµοσχέδιο είναι ότι εγκαθιδρύει ένα δίκαιο
σύστηµα φορολόγησης, όπου οι Έλληνες συνεισφέρουν ισότιµα,
αλλά και συγχρόνως ανάλογα µε τις δυνατότητές τους.
Το νοµοσχέδιο αυτό, έχει αναδιανεµητικό χαρακτήρα που συµβάλλει αποτελεσµατικά στα έσοδα του προϋπολογισµού χωρίς
να επιβαρύνει ιδιαίτερα τα χαµηλά και τα µεσαία εισοδήµατα,
αντίθετα µάλιστα τα ελαφρύνει.
Με αυτήν τη βασική αρχή η Κυβέρνηση προχώρησε σε ένα νοµοσχέδιο το οποίο εισάγει πραγµατικά τοµές. Από το πρώτο
µέχρι το τελευταίο άρθρο του είναι όσο το δυνατόν περισσότερο
προσεγµένο για να είναι δίκαιο και ορθολογικό.
Με τα εννέα φορολογικά κλιµάκια αναδιαµορφώνει το φορολογικό σύστηµα της χώρας επί το δικαιότερο, ελαφρύνοντας τα
χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα και επιβαρύνοντας τα µεγάλα.
Πιο συγκεκριµένα, είναι ένα νοµοσχέδιο που µειώνει τη φορολογική επιβάρυνση στα ατοµικά εισοδήµατα µέχρι 40.000 ευρώ,
που αυξάνει προοδευτικά την επιβάρυνση για τα υψηλότερα εισοδήµατα, που θεσµοθετεί τον ιστορικά ανώτερο συντελεστή
του 45% για εισοδήµατα µεγαλύτερα από 100.000 ευρώ, που επιτυγχάνει παράλληλα µε την αύξηση των φορολογικών εσόδων
τη φορολογική ελάφρυνση της µεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σηµαντικό και ωφέλιµο να
αντιληφθούµε όλοι σ’ αυτήν τη χώρα, ότι αυτό το νοµοσχέδιο
υπερβαίνει πραγµατικά τα τετριµµένα. Κύρια φιλοσοφία του είναι
να απαλλάξει τα µικρά και τα µεσαία εισοδήµατα, να µειώσει
τους έµµεσους φόρους και να διευρύνει τη φορολογική βάση µε
κύριο στόχο, αν όχι την πάταξη, τη δραστική, όµως, και σηµαντική µείωση της φοροδιαφυγής. Γιατί επιτέλους, σ’ αυτήν τη
χώρα πρέπει ο καθένας µας να αντιληφθεί και να εµπεδώσει ότι
σε µια οργανωµένη και ευνοµούµενη κοινωνία, οι πολίτες εκτός
από δικαιώµατα έχουν και υποχρεώσεις.
Ο καθένας µας, πρέπει να συµβάλλει στον κοινό κορβανά ανάλογα πάντα µε τις δυνατότητές του. ∆εν µπορεί, όµως, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, κανείς µα κανείς να εµπαίζει την οργανωµένη πολιτεία και την κοινωνία µας δηλώνοντας εξευτελιστικά
ποσά ως ετήσια εισοδήµατα, ενώ ζει µε χλιδή και πολυτέλεια.
∆εν επιτρέπεται να υπάρχουν απαράδεκτες εξαιρέσεις από τη
φορολογία και αφορολόγητα εισοδήµατα και επιδόµατα κάποιων
κατηγοριών τα οποία είναι απαράδεκτα και εξοργιστικά για την
πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Για να πάµε µπροστά, αυτά πρέπει επιτέλους να τελειώσουν.
Βρισκόµαστε στην πιο δύσκολη οικονοµική συγκυρία µετά το
κραχ του 1929 και ειδικά τώρα οι ευθύνες όλων µας είναι αυξηµένες. Σε καµµία περίπτωση, όµως, δεν πρέπει να φορολογούνται στην πηγή µόνο τα εισοδήµατα των δηµοσίων υπαλλήλων,
συνταξιούχων κ.λπ., αλλά πρέπει να ενεργοποιηθούν οι εισπρακτικοί µηχανισµοί του κράτους, έτσι ώστε να εντοπιστούν και να
µην ξεφεύγουν φοροφυγάδες, είτε είναι µικροί και βεβαίως πολύ
περισσότερο οι µεγάλοι.
Στην ενότητα που συζητάµε ενδεικτικά επισηµαίνω κάποια
άρθρα-σηµεία του νοµοσχεδίου, άρθρα τα οποία αποτελούν σύµβολα της πολιτικής µας σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις εκφάνσεις
της.
Με το πρώτο άρθρο του νοµοσχεδίου και τη θέσπιση ενιαίας
φορολογικής κλίµακας ωφελούνται οι εννέα στους δέκα φορολογούµενους και οι εννέα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προέρχονται από τα κατώτερα εισοδηµατικά κλιµάκια.
Με το άρθρο 11 ρυθµίζουµε το ζήτηµα των τριγωνικών συναλλαγών µεταξύ εταιρειών µε έδρα, κράτη µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, τις γνωστές µας offshore. Συναλλαγές στις
οποίες όταν αναφέρονταν κάποιοι συνάδελφοι από την αντιπολίτευση νόµιζαν ότι ανακάλυπταν την Αµερική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και πριν έξι µήνες κυβέρνηση αυτής της χώρας ακόµη ανακαλύπτει φαινόµενα, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αυτήν τη στιγµή
τα αντιµετωπίζει.
Με το άρθρο 18 επιδιώκουµε την εισαγωγή κεφαλαίων από το
εξωτερικό και τα πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονοµία.
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∆ηµιουργούµε νέες θέσεις εργασίας, ενισχύουµε τις επενδύσεις,
αυξάνουµε τη ρευστότητα.
Με το άρθρο 36 απαλλάσσουµε τη µικρή ακίνητη περιουσία
από το φόρο και εισάγουµε ένα προοδευτικό σύστηµα φορολόγησης για ακίνητα αντικειµενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ
ατοµικής περιουσίας. Παράλληλα, αυξάνουµε τη φορολογία για
ακίνητες περιουσίες µε αντικειµενική αξία µεγαλύτερη από
600.000 ευρώ.
Με το άρθρο 56 καταργούµε το ενιαίο τέλος ακινήτων και επαναφέρουµε το φόρο µεγάλης ακίνητης περιουσίας, εισάγοντας
και µια διαφορετική κατεύθυνση στο σύνολο της φορολογίας των
ακινήτων και είµαστε µε αυτόν τον τρόπο και απολύτως συνεπείς
στην προεκλογική µας δέσµευση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αυτά τα µέτρα επιδιώκουµε
τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, εγκαθιδρύοντας ένα νέο
φορολογικό σύστηµα, ένα σύστηµα το οποίο µοιράζει πιο δίκαια,
που φορολογεί πιο δίκαια τον πλούτο της χώρας και ανακατανέµει δικαιότερα τα φορολογικά βάρη. Ένα σχέδιο νόµου το οποίο
αντιµετωπίζει τη µεγαλύτερη πληγή, τη µεγαλύτερη αδικία στο
φορολογικό µας σύστηµα, τη φοροδιαφυγή.
Με το νέο νοµοσχέδιο εισάγονται µια σειρά από πραγµατικές
καινοτοµίες. Σε µια ανοιχτή συµµαχία µε τον πολίτη, εισάγουµε
ένα νέο σύστηµα αξιοποίησης των αποδείξεων, δαπανών για το
χτίσιµο του αφορολόγητου ορίου και την περαιτέρω έκπτωση
φόρου, πέρα από το αφορολόγητο, ένα σύστηµα απαλλαγµένο
από µικροκοµµατικές και µικροπολιτικές λογικές, όπου χωρίς
εξαιρέσεις οι πάντες υποχρεούνται στην έκδοση αποδείξεων.
Μέσα από το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο επιχειρούµε να ενισχύσουµε το κράτος δικαίου, ένα κράτος το οποίο ενθαρρύνει
και επιβραβεύει την τήρηση του νόµου από τους πολίτες, ένα
κράτος το οποίο δεν αφήνει στο απυρόβλητο και στην ατιµωρησία την απάτη και τη διαφθορά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το νοµοσχέδιο είναι αίτηµα
των πολλών, των νοµοταγών, των υπεύθυνων πολιτών, των υπερασπιστών της δίκαιης και ευνοµούµενης κοινωνίας, όλων, δηλαδή, των Ελλήνων πολιτών που νοιάζονται πραγµατικά για τον
τόπο τους και επιθυµούν η πατρίδα µας να είναι δυνατή και περήφανη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε πολύ την
κυρία συνάδελφο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Πιερίας του ΠΑΣΟΚ κ. Ιωάννης Αµοιρίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ Υπουργέ, µιας και µιλάµε για δηµοτικές επιχειρήσεις
υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβληµα. Εκτελούν πολύ µεγάλα
έργα και του ΕΣΠΑ και υπόλοιπα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου, η
συµµετοχή είναι 15%, δανείζονται χρήµατα οι δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης, αποχέτευσης για να ολοκληρώσουν τα έργα
και αυτή τη στιγµή έχουν να παίρνουν χρήµατα πίσω από την επιστροφή του ΦΠΑ, αρκετά εκατοµµύρια. Νοµίζω µια διευκόλυνση
προς αυτές τις επιχειρήσεις θα ήταν µια ανακούφιση, να µπορούν να συνεχίσουν τα έργα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ακούω συνεχώς ότι έγιναν πολλές αλλαγές, έγινε πολύς διάλογος, πολλά αλλάξανε είναι δε εκπληκτικό, όµως, διακόσιοι περίπου οµιλητές µέχρι τώρα, αύριο θα
φτάσουν τους διακόσιους πενήντα. Είναι κεφαλαιώδους σηµασίας το νοµοσχέδιο. Και ο διάλογος και η διαβούλευση είναι
κακό; Μα είναι η βάση της δηµοκρατίας, για να έχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, για να είναι όσο το δυνατόν πιο οριζόντιο το νοµοσχέδιο για όλες τις τάξεις. Και βλέπω ότι αυτό το
κατηγορείτε, γιατί γίνεται διάλογος, γιατί γίνεται διαβούλευση,
γιατί αλλάζουµε σε ένα νοµοσχέδιο µε ενενήντα άρθρα. Είναι
τροµερό, δηλαδή, να σκεφτείς ότι ενενήντα άρθρα αυτός µόνο
που θα τα συγγράψει τεχνικά, αυτός που θα δει την επιστηµονική πλευρά και ορθογραφικό λάθος θα έχει κάνει. Είναι δυνατόν; Άρα, λοιπόν, µην χάνουµε την ουσία και συζητάµε για τις
αλλαγές και οι αλλαγές είναι πάντα προς το καλύτερο.
Αγαπητέ Υπουργέ, είναι πολύ σηµαντικό ότι µπαίνει πλέον η
ευθύνη των λογιστών και των φοροτεχνικών µέσα στο νοµοσχέδιο. Το είχε βάλει η κ. Παπανδρέου για τους µηχανικούς το 2002,
τότε που έπαιρνες την άδεια σε µια εβδοµάδα. Ήταν ευθύνη των

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µηχανικών το τελικό αποτέλεσµα της οικοδοµής. Το κατήργησε
ο κ. Σουφλιάς.
Άκουσα για την Εκκλησία και θα ρωτήσω κάτι. Ενδιαφέρεστε
για την περιουσία της Εκκλησίας, ενδιαφέρεστε και για την περιουσία της Καθολικής Εκκλησίας, και της Εβραϊκής Εκκλησίας
ή µόνο της Ορθοδόξου; Γιατί πράγµα ενδιαφέρεστε, κύριε Βορίδη; Ή θα µιλήσετε για όλες τις εκκλησίες ή µόνο για την ορθόδοξη.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Για όλα τα δόγµατα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Άρα, ενδιαφέρεστε για όλες και για
την Εβραϊκή ενδιαφέρεστε και για την Καθολική. Έτσι για να ξέρουµε.
Γιατί µιλήσατε µόνο για την Εκκλησία. Μήπως δεν έχει η
Εβραϊκή Εκκλησία περιουσία στη χώρα ή η Καθολική; Έχει. Όχι,
να το ξεκαθαρίσετε, γιατί η κ. Παπανδρέου, η δική σας συνάδελφος που µίλησε από το ΛΑΟΣ, αναφέρθηκε στην Ορθόδοξη
Εκκλησία µόνο. Κυνηγάει, λέει, η Κυβέρνηση την Ορθόδοξη Εκκλησία. Μα, και άλλες εκκλησίες έχουν ακίνητα, ίσως έχουν και
περισσότερα ακίνητα.
Εν πάση περιπτώσει, άρα συµφωνήσατε ότι για όλες τις εκκλησίες ενδιαφέρεστε το ίδιο. Εντάξει, απλά να το ξεκαθαρίσετε,
δεν είναι τίποτα.
Είναι πολύ σηµαντικό ότι στις συναλλαγές στις τράπεζες,
κύριε Υπουργέ, οι τράπεζες δεν θα παρακρατούν ούτε 10 λεπτά,
1500 ευρώ, 3000 ευρώ, 10.000 ευρώ, δεν θα παρακρατείται τίποτα από την τράπεζα.
Και να σας πω για το ΕΤΑΚ, 1.000.000.000 ευρώ µε την προηγούµενη Κυβέρνηση φόρος κληρονοµιάς 1%, θα πλήρωνε 10.000
ευρώ και µαζί µε το φόρο θα έπιανε περίπου 10.800 ευρώ. Τώρα
που καταργήθηκε πάει αλλιώς, θα πληρώσει για φόρο µεγάλης
ακίνητης περιουσίας 4.000 ευρώ και φόρο κληρονοµιάς 110.000
ευρώ, σύνολο 114.000 ευρώ, δηλαδή γλύτωνε κάποιος µε
1.000.000.000 περιουσία 110.000 ευρώ.
Και έρχεται η Νέα ∆ηµοκρατία σήµερα και είναι αντίθετη σε
αυτή την αλλαγή και το ΛΑΟΣ λέει, φορολογούµε την οικοδοµή.
Φορολογούµε εκείνον που έχει δέκα και είκοσι και πενήντα διαµερίσµατα. Οι άλλοι όλοι ελαφρύνονται.
Η αµοιβή των συµβολαιογράφων, κύριε Υπουργέ, είναι ένα ποσοστό 1,5%, 2%, δεν ξέρω. Ε, δεν µπορεί να ανέβουν οι αντικειµενικές αξίες σε κάποιες περιοχές, που θα ανέβουν 30%, 40%, θα
ανεβεί και η δική τους αµοιβή 30%, 40%; Υπάρχει τάξη στην Ελλάδα που να παίρνει αύξηση 30%, 40%; Και, όµως, θα την πάρουν. Πρέπει να αλλάξει. Είναι κάποια πράγµατα που µας
πληγώνουν, δεν µπορεί κάποιοι να είναι ευνοµούµενοι µιας πολιτείας.
Το ίδιο και οι συµµετέχοντες νοµικοί που παίρνουν 2% επί των
συµβολαίων. Είναι απαραίτητο; Να απελευθερωθούν τα επαγγέλµατα, να τελειώσουµε. ∆εν µπορεί να πληρώνεις περισσότερο το συµβολαιογράφο από ότι το οικόπεδο και λιγότερα,
δηλαδή, τα µισά είναι υπέρ του κράτους. ∆εν έχω τίποτα µε τους
συµβολαιογράφους, αλλά δεν µπορεί να υπάρχει διαφορετική
αντιµετώπιση των τάξεων στη χώρα.
Η ρύθµιση των ηµιυπαιθρίων. Πρέπει να συνδεθεί η εφορία µε
την πολεοδοµία. Γιατί µε λίγα µέτρα παραπάνω τριάντα, σαράντα, υπάρχουν ηµιυπαίθριοι που είναι το 40% της οικοδοµής. Αλλάζει το επίπεδο τεκµηρίου, αµέσως. Πρέπει να ενηµερωθεί
αµέσως το φορολογικό σύστηµα.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Μια χαρά τα έχουµε φτιαγµένα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Στα ιδιωτικά σχολεία πολύ σωστά δεχθήκατε την αλλαγή, γιατί ιδιωτικό σχολείο στην Κηφισιά και στην
Εκάλη έχει και τένις κλαµπ, έχει και απ’ όλα. Ένα ιδιωτικό σχολείο
στην περιφέρεια έχει τα στοιχειώδη, αλλά είναι ιδιωτικό σχολείο.
∆εν έχει τα ίδια δίδακτρα.
Για τους µαθητές. Θα σας το ξαναπώ, υπάρχουν µαθητές, περίπου δύο, τρία εκατοµµύρια που πάνε δύο εκδροµές το χρόνο,
από 10 ευρώ, 20 ευρώ περίπου, είναι 40.000,000, µόνο ΦΠΑ, είναι
8.000.000. Εκεί που υπάρχει το έντυπο ασφαλούς µεταφοράς και
υπάρχει το ονοµατεπώνυµο του ιδιοκτήτη του λεωφορείου και ο
αριθµός του, να µπει και ο ΑΦΜ και ποιος πληρώνεται, ποιος πληρώνει και πόσα πληρώνεται. Αυτό το έντυπο να υπάρχει. Υπάρχει όχι µόνο ο φόρος που φεύγει από το κράτος, αλλά και ο ΦΠΑ
χάνεται από το κράτος.
Ακόµα και µε τις ΠΑΕ. Τα διαρκείας σε κάποιες ΠΑΕ Β’ Εθνικής
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δεν έχουν ούτε ονοµατεπώνυµο ούτε έχουν χαρακτηριστεί,
5.000, 2.000, 3.000; Ποιος τις παίρνει; Παίρνει κανένας ΦΠΑ;
Παίρνει κανένα κράτος φόρο;
Οι δόσεις νοµίζω ότι θα πρέπει εκεί που έχουν προβλήµατα,
όταν είναι µε δόσεις δεν έχετε κάποιο κενό, αν θα δηµιουργηθεί
σε κάποιον µια αδυναµία πληρωµής. Όπως στην Πιερία, εµείς
έχουµε τα Τέµπη το πρώτο. ∆εν δούλεψαν οι επιχειρήσεις. Πες
ότι είχαν µπει σε µια ρύθµιση, δεν πρέπει να έχουν ένα δικαίωµα
όσο καιρό δηµιουργείτο το πρόβληµα, τέσσερις µήνες να σταµατούν να δίνουν τις δόσεις και να συνεχίσουν χωρίς να έχουν
κάποια επίπτωση, να µη βγουν από τη ρύθµιση;
Για να έρθουµε στον πλειστηριασµό. Μες τον Ιούνιο τελειώνει,
κύριε Υπουργέ, και πρέπει να δοθεί και άλλη παράταση µέχρι να
έρθει το νοµοσχέδιο για τα χρεωµένα νοικοκυριά.
Το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης. Βρήκαµε πολλούς που
το πήραν παράτυπα και πρέπει να το επιστρέψουν. Είναι και κάποιοι, όµως, που δεν το πήραν και πρέπει να τους βρούµε να
τους το δώσουµε, για να είµαστε δίκαιοι.
Νοµίζω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι θα πρέπει να αποκτήσουµε
και µια νοοτροπία διαφορετική και να κάνουµε και ένα κράτος
διαφορετικό. ∆εν µπορούν αυτά όλα να υλοποιηθούν, όσο καλό
και αν είναι το νοµοσχέδιο, όσο µεγάλη προσπάθεια και αν κατέβαλε ο Υπουργός και οι συνεργάτες του, όσο εµείς και αν αγωνιζόµαστε εδώ να πετύχουµε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα
µέσα από ένα νοµοσχέδιο που να αντικατοπτρίζει ίσως τους περισσότερους πολίτες αυτής της χώρας. Θέλουµε ένα καλύτερο
κράτος και νοµίζω ότι το Σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» που έρχεται σε
λίγο, είναι ακόµα ένα τέτοιο νοµοσχέδιο που πάλι εδώ θα γίνει
πολύ µεγάλος διάλογος. Πρέπει να αποκτήσουµε ένα διαφορετικό κράτος και µια διαφορετική νοοτροπία.
Όµως, σίγουρα η δικαιοσύνη, η διαφάνεια είναι τα πρώτα στοιχεία που πρέπει να διέπουν όλες αυτές τις αποφάσεις και νοµίζω
ότι αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο και όλες οι προσπάθειες της
Κυβέρνησης –και το ξέρετε και εσείς- µε τα στατιστικά στοιχεία,
µε το νόµο για το ΑΣΕΠ, όλα τα νοµοσχέδια έχουν µια επεξεργασία που στη βάση τους έχουν τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη.
Γι’ αυτό το υπερψηφίζω και προτείνω ότι πέραν του ότι εσείς
πρέπει να κρατήσετε τις δικές σας απόψεις, νοµίζω ότι αυτό το
νοµοσχέδιο διαχρονικά θα µας δικαιώσει όλους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Μάκης Βορίδης, Βουλευτής Αττικής, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Και τελειώνουµε µε τον κ. Βορίδη;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Όχι, θα µιλήσει και ο κ.
Καρασµάνης και ολοκληρώσουµε την απογευµατινή συνεδρίασή
µας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Και ο κ. Στρατάκης.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): ∆εν έχετε µιλήσει, κύριε
Στρατάκη, επί της αρχής; Έχουµε καιρό ακόµα.
Παρακαλώ, κύριε Βορίδη, έχετε το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Περνώντας στην κατ’ άρθρον τοποθέτησή µου θα ήθελα να ξεκινήσω θέτοντας ένα ζήτηµα που πηγάζει από τον τρόπο αλλαγής των κλιµακίων στη φορολογία εισοδήµατος. Ακούω το
επιχείρηµα ότι ξέρετε υπάρχει µέχρι τα 35.000 ευρώ µία ωφέλεια
και µία επιβάρυνση περαιτέρω. Το σηµαντικό, όµως, που πρέπει
να θέσουµε εδώ κατά τη γνώµη µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι κατά πόσο πια υπάρχει µία υπερβολή στη φορολόγηση
των εισοδηµάτων.
Και αυτό ας µην το ξεπερνάµε εύκολα, υπό την έννοια ότι ξέρετε τα µεγάλα εισοδήµατα, πρέπει να πληρώνουν µεγαλύτερο
ποσοστό. ∆ιότι εδώ το µεγάλο ερώτηµα είναι πόσο πολύ πια;
Όταν φθάνουµε στη φορολογία του 45%, αυτό σηµαίνει ότι από
ένα σηµείο και µετά αρχίζει και αποτελεί αντικίνητρο η φορολογία. ∆εν έχει νόηµα να εργάζεσαι για να βγάζεις περισσότερα
χρήµατα, αν είναι τα µισά να τα δίνεις στο δηµόσιο.
Άρα, λοιπόν, αυτό πρέπει να συνεκτιµηθεί µέσα στις γενικότερες, αν θέλετε, λειτουργίες ως προς το τι θέλουµε να επιτύχουµε. Το γεγονός δε ότι υπάρχουν κάποιες µικρές απαλλαγές,
µειώσεις µέχρι τα 35.000 ευρώ, αν διαβάζω καλά τον πίνακα που
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κατέθεσε ο κύριος Υπουργός, είναι νοµίζω της τάξεως των 350
ευρώ το χρόνο στη µέγιστη δυνατή περίπτωση. Αυτό σηµαίνει 28
ευρώ το µήνα περίπου. Προφανώς δεν είναι και καµµία σοβαρή
µείωση της φορολογίας, αλλά ανεξαρτήτως, όµως, τούτου η αύξηση από εκεί και πέρα, ξαναλέω, λειτουργεί ως ένα αντικίνητρο.
∆εν είναι δε αυτό αποσυνδεδεµένο, επιτρέψτε µου να πω, από
το τι παρέχει το κράτος στον πολίτη.
∆ιότι µία µεγάλη φορολογία µπορεί κανείς να έχει στο µυαλό
του παραδείγµατος χάριν τα βορειοευρωπαϊκά µοντέλα φορολογίας, όπου, όµως, ο πολίτης έχει πολύ υψηλή παροχή υπηρεσιών στο επίπεδο της παιδείας, στο επίπεδο της υγείας, στο
επίπεδο της ασφάλειας, στο επίπεδο της λειτουργίας του κράτους. Μ’ αυτό το κράτος, φορολογίες αυτού του επιπέδου, είναι
ξεκάθαρο ότι και αδικαίωτες είναι, αλλά και πλήττουν κυρίως τη
διάθεση για παραγωγή, τη διάθεση για τη δηµιουργία µεγαλύτερου εισοδήµατος.
Μία δεύτερη παρατήρηση αφορά στα τεκµήρια. Έχετε επενδύσει στη Κυβέρνηση πάρα πολλά στην αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής στην εφαρµογή των τεκµηρίων. Μπορώ να ρωτήσω
ένα απλό; Πώς θα τα ελέγξετε τα τεκµήρια; Όπως ακριβώς ελέγχετε και τις δηλώσεις πόθεν έσχες; Γιατί, όπως αντιλαµβάνεσθε,
τα τεκµήρια είναι τα εξής. Ότι πρέπει να δηλωθούν για να προκύψει το εισόδηµα. Εάν κάποιος επιλέξει να µην τα δηλώσει, είναι
ένα ζήτηµα το κατά πόσον θα προκύψει το γεγονός της υπάρξεώς του στον έλεγχο.
Πώς ακριβώς θα προκύψουν παραδείγµατος χάριν οι τρεις οικιακές βοηθοί, λέω εγώ, εάν δεν δηλωθούν; Θα πρέπει να κάνετε
µία διασταύρωση µε το ΙΚΑ εάν αυτές είναι δηλωµένες. Εξαιρετικά φιλόδοξο και ενδιαφέρον εάν είχατε τέτοιου είδους, ας το
πω, διαντιδράσεις και διασυνδεδεµένα ηλεκτρονικά στοιχεία
όλων των υπηρεσιών, όλων των ασφαλισµένων, όλων των εργοδοτών προκειµένου να πραγµατοποιήσετε τέτοιους ελέγχους.
Το δεδοµένο του φορολογικού ελέγχου για να µη λέµε πράγµατα τα οποία είναι υπερβολικά εδώ µέσα είναι πρώτον ότι έχετε
τη δυνατότητα ελέγχου ελαχίστων φορολογικών δηλώσεων,
αυτές οι φορολογικές δηλώσεις δειγµατοληπτικά δεν ξεπερνούν
το 2% ή το 3%. ∆εύτερον, ότι επίσης δεν έχετε επαρκείς ηλεκτρονικές διασταυρώσεις καν για τα εκδιδόµενα φορολογικά
στοιχεία, όχι για πρόσθετα τώρα, για το κοµµάτι των τεκµηρίων.
Αν παραδείγµατος χάριν µία πισίνα δεν δηλωθεί, πώς ακριβώς
θα το κάνετε;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Με το google.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Θα πηγαίνετε παραδείγµατος χάριν
να εποπτεύετε στα πλαίσια του ελέγχου το πού κατοικεί ο κάθε
ένας και εποµένως εάν εκεί που κατοικεί έχει την πισίνα ή δεν
την έχει; Και εν πάση περιπτώσει, η πισίνα είναι και εµφανής. Το
ίδιο υποθέτω ότι θα κάνετε και µε τα µητρώα στο Υπουργείο Συγκοινωνιών για τα αυτοκίνητα και για τα άλλα οχήµατα.
Αντιλαµβάνεσθε, λοιπόν, ότι ο έλεγχος µιας δηλώσεως σ’ αυτό
το επίπεδο των τεκµηρίων, υποθέτω ότι θα απασχολεί την υπηρεσία πολύ περισσότερο από το ποσό του φόρου που τελικώς
πρόκειται να προκύψει εάν τυχόν υπάρχει ανακριβής δήλωση.
Ξεκαθαρίζω δε ότι τα τεκµήρια είναι και αντιαναπτυξιακά και
απορώ γιατί δεν υπάρχει µία συλλογική µνήµη στο ελληνικό δηµόσιο. Γιατί καταργήσατε τα τεκµήρια; Έχουν ξαναεφαρµοστεί,
έχουν ξανατεθεί τα τεκµήρια. Γιατί κανείς δεν αναρωτιέται γιατί
κατηργήθησαν τα τεκµήρια;
Γιατί τα τεκµήρια κατηργήθησαν όχι γιατί προφανώς ο Υπουργός Οικονοµικών που κατήργησε αποφάσισε ότι θέλει να χαρίσει φόρους στους φορολογουµένους. Τα τεκµήρια
κατηργήθησαν γιατί δεν έφερναν φόρους και γιατί δεν λειτουργούσαν και όταν λειτουργούσαν, απλώς λειτουργούσαν αντιαναπτυξιακά. ∆ηλαδή, αντί κάποιος να πάει να αγοράσει ένα σπίτι
το οποίο του δηµιουργούσε ένα τεκµήριο, προτιµούσε να πάρει
λίγο λιγότερα τετραγωνικά που δεν του δηµιουργούσε τεκµήριο
που θα του δηµιουργούσε πρόβληµα. Αντίστοιχα έκανε µε το αυτοκίνητο, αντίστοιχα έκανε µε τα σκάφη.
Στο θέµα των εταιρειών και των µερισµάτων εγώ επιµένω.
Ήθελα να ρωτήσω, πιστεύετε ότι το βασικό πρόβληµα αυτή τη
στιγµή στο οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης είναι µόνο το
ζήτηµα του πώς θα βρείτε κάποια λεφτά παραπάνω; ∆εν σας
απασχολεί παραδείγµατος χάριν το θέµα της υφέσεως;
∆εν σας απασχολεί το θέµα της ανεργίας; ∆εν σας απασχολεί
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το ότι αν βρείτε αυτά τα περισσότερα χρήµατα και διαµορφωθεί
µία κατάσταση υφεσιακή µέσα στην αγορά, τότε εσείς θα αυξάνετε φορολογικούς συντελεστές, οι ανώνυµες εταιρείες θα γράφουν ζηµιές και δεν θα φορολογείτε τίποτα; ∆εν σας απασχολεί
ας πούµε αυτό;
∆εν σας απασχολεί το ζήτηµα ότι αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση
της ανεργίας και εποµένως θα έχετε ανάγκη µεγαλύτερων κοινωνικών µεταβιβάσεων για να στηρίξετε τους ανέργους και εποµένως ό,τι επαρθεί από τις ανώνυµες εταιρείες θα πηγαίνει
ουσιαστικά στις κοινωνικές µεταβιβάσεις;
∆εν καταλαβαίνετε ότι το βασικό ζητούµενο αυτήν τη στιγµή
µέσα στην παρούσα οικονοµική συγκυρία είναι να δηµιουργήσουµε ελκυστικό περιβάλλον για επενδύσεις και για ανάπτυξη
και αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να δηµιουργήσουµε ένα ελκυστικό
περιβάλλον για το κεφάλαιο και για την επενδυτική δραστηριότητα;
Το ίδιο θέλω να σας πω και για τα stock options. Φορολογείτε
τα stock options ως αµοιβή των στελεχών. Ξέρετε αυτά τα στελέχη για τα οποία µιλάµε, ναι, κοιτάξτε πάλι φαίνεται πολύ εύκολο, πολύ λαϊκιστικό και πολύ προφανές. Πω-πω, υπάρχουν
κάποιοι τύποι, οι οποίοι παίρνουν πάρα πολλά λεφτά, είναι τα
golden boys, και εποµένως προσέξτε να τους φορολογήσουµε.
Πάρα πολύ ωραία.
Έχουµε αντιληφθεί ότι χρειαζόµαστε στελέχη στις επιχειρήσεις µας, τα οποία να έχουν τη δυνατότητα να φέρουν ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα; Έχετε αντιληφθεί ότι υπάρχει µία
διεθνής αγορά; Κύριε Υπουργέ, εσείς το έχετε αντιληφθεί, το ξέρετε, γιατί το έχετε ζήσει. Υπάρχει µία διεθνής αγορά γι’ αυτούς
τους ανθρώπους. ∆εν είναι τοπική αγορά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν
εργάζονται στο τοπικό παντοπωλείο ή στο τοπικό, ξέρω εγώ, κατάστηµα, το οποίο πουλάει, τι να σας πω, γυναικεία εσώρουχα.
Αυτοί οι άνθρωποι έχουν µία αναφορά στις διεθνείς αγορές εργασίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε τριάντα δευτερόλεπτα, τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και εποµένως είναι πολύ εύκολη η µετακίνησή τους και το
έχουν συνηθίσει. Εάν δεν βρίσκουν ελκυστική την αγορά εργασίας στην Ελλάδα κάνουν κάτι πολύ απλό. ∆εν δακρύζουν, απλώς
φεύγουν. ∆εν πρόκειται να τους φορολογήσετε. Απλώς η ελληνική αγορά εργασίας θα χάσει αυτό το επίπεδο στελεχών. Θα
πάνε στις Βρυξέλλες, θα πάνε στο Παρίσι, θα πάνε στο Λονδίνο,
θα πάνε στο Τόκιο, θα πάνε στη Νέα Υόρκη, θα πάνε εκεί όπου
µπορούν να βγάλουν χρήµατα. Το µόνο πρόβληµα που θα υπάρξει είναι ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν θα έχουν αυτά τα στελέχη.
Έχω µιλήσει για τα ακίνητα. Μία τελευταία τοποθέτηση µόνο
για τα ταξί. Εσείς θεωρείτε ότι η υπαγωγή τους στο λογιστικό
προσδιορισµό, αυτών των πολύ µικρών τελικώς εκµεταλλεύσεων,
όπως είναι τα ταξί, θα λειτουργήσει καλύτερα -εγώ λέω- και για
το αποτέλεσµα της φοροδοτικής τους στην πράξη ικανότητας;
Στην πράξη αυτό που πρόκειται να γίνει είναι απλώς ότι ανοίγετε µία εστία, ξαναλέω, συναλλαγών µε διεφθαρµένους εφοριακούς. ∆εν πρόκειται να αυξήσετε τη φορολογική ύλη και τα
φορολογικά έσοδα. Εκείνο το οποίο στην πραγµατικότητα κάνετε µ’ αυτό το νοµοσχέδιο είναι ότι αντιστρατεύεστε τις βασικές
δυνάµεις, τις βασικές αρχές της λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς και αυτό θα είναι καταστροφικό και για την προσπάθεια που
κάνει το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης για τη συγκέντρωση φορολογικών εσόδων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Τελευταίος οµιλητής για
τη σηµερινή απογευµατινή µας συνεδρίαση ο κ. Καρασµάνης Γεώργιος.
Παρακαλώ, κύριε Καρασµάνη, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις δύο µέρες από αυτό
το Βήµα παρέλασαν περίπου εκατόν σαράντα συνάδελφοι. Το
συµπέρασµα που βγαίνει από τη µέχρι τώρα συζήτηση, είναι ότι
το νοµοσχέδιο αυτό, πέραν του ότι είναι πολύπλοκο και γραφειοκρατικό, αποδεικνύεται και αναποτελεσµατικό, διότι µε την
υψηλή φορολόγηση που εισάγει θα οδηγήσει την οικονοµία σε
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βαθιά, παρατεταµένη ύφεση.
Σε µία εποχή ύφεσης, η αύξηση των φόρων δυσχεραίνει την
ανάπτυξη και φυσικά θα ανοίξει διάπλατα τους δρόµους για τα
ταµεία της ανεργίας. Σ’ αυτή, λοιπόν, την κρίσιµη φάση που βρίσκεται η οικονοµία χρειάζονται κίνητρα για επενδύσεις, κίνητρα
για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τα κίνητρα είναι αυτά,
τα οποία θα φέρουν την ανάπτυξη, είναι αυτά τα οποία θα φέρουν δηµόσια έσοδα στα δηµόσια ταµεία.
Θα έρθω τώρα στα άρθρα, για να είµαι µέσα στο πνεύµα του
Κανονισµού της Βουλής.
Με το άρθρο 1 θεσπίζεται η φορολογική κλίµακα. Βέβαια, µπορεί να είναι αναλογική όµως, πλήττει τα µεσαία εισοδήµατα, διότι
οι φορολογικοί συντελεστές είναι πολύ υψηλοί. Επίσης, η σύνδεση του αφορολογήτου ορίου των 12.000 ευρώ µε τις αποδείξεις θα πλήξει τις ασθενέστερες εισοδηµατικές τάξεις, οι οποίες
δεν θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν τον απαιτούµενο αριθµό
αποδείξεων και θα πληρώσουν φόρο περισσότερο, ενώ µέχρι
τώρα ήταν αφορολόγητες.
Υπάρχει πρόβληµα. Σας το έχουν πει, κύριε Υπουργέ και οι εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων στην επιτροπή. Και µάλιστα,
ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ σας είπε ότι αυτό το ισχυρό κίνητρο των αποδείξεων µπορεί να µετατραπεί σε ποινή και να χαθεί
το κεκτηµένο των 12.000 ευρώ. Σας έκανε µάλιστα, την πρόταση
να πιάσετε τις αποδείξεις εκείνες που αποδεδειγµένα υπάρχει
µεγάλη και προκλητική φοροδιαφυγή. Καλό θα είναι να δείτε µε
θετικό µάτι και την πρότασή του, να επιστρέφεται, δηλαδή, ως κίνητρο το ΦΠΑ αυτών των αποδείξεων στους φορολογούµενους
πολίτες. Τουλάχιστον, απαλλάξτε, κύριε Υπουργέ, τους συνταξιούχους µεγάλης ηλικίας γιατί δεν θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν αυτές τις αποδείξεις.
∆είτε, επίσης, µε ευαισθησία το θέµα των πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών, θεσπίστε κίνητρα, φτιάξτε ένα ειδικό αφορολόγητο όριο, διότι το δηµογραφικό πρόβληµα είναι µεγάλο,
είναι εθνικό, είναι βόµβα στα θεµέλια της ελληνικής κοινωνίας.
Γηράσκουµε σαν λαός, φθίνουµε πληθυσµιακά. Και αυτό δεν το
λέω εγώ, το λέει η έκθεση του ΟΗΕ που µας κατατάσσει στις πιο
γερασµένες χώρες, στην έβδοµη θέση παγκοσµίως. Αλλά και
πρόσφατες µελέτες ερευνητών του ΚΕΠΕ δείχνουν ότι σε µερικά
χρόνια, οι σχέσεις εργαζοµένων και συνταξιούχων θα είναι ένα
προς ένα. Και αντιλαµβάνεσθε ότι θα υπάρξει µεγάλο πρόβληµα
και στο ασφαλιστικό.
Με το άρθρο 3 θεσπίζονται τα τεκµήρια διαβίωσης, τα οποία
είναι αυθαίρετα, άδικα και θα αποδειχθούν και αυτά αναποτελεσµατικά. Έχω αναφερθεί µε παραδείγµατα και µε λεπτοµέρεια
στην επιτροπή.
Το συµπέρασµα που βγαίνει είναι ότι περισσότεροι θα είναι
αυτοί που θα αδικηθούν, καθώς µε τα τεκµήρια θα εµφανιστούν
µε φορολογητέο εισόδηµα υψηλότερου του πραγµατικού. Και
επίσης, πολλοί για την ακρίβεια, εκείνοι που φοροδιαφεύγουν θα
ευνοηθούν σε βάρος των υπολοίπων, γιατί τα τεκµήρια θα υπολείπονται κατά πολύ των εισοδηµάτων που καταφέρουν να αποκρύψουν.
Έρχοµαι στο άρθρο 5 παράγραφος 7, µε το οποίο καταργείτε
την αυτοτελή φορολόγηση στα ειδικά επιδόµατα της επικίνδυνης εργασίας που καταβάλλονται στα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας, της Πυροσβεστικής και του
Λιµενικού. Τα στελέχη αυτά, όπως ξέρετε, αναλαµβάνουν επικίνδυνες αποστολές, βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, για την ασφάλεια και τη ζωή του ελληνικού λαού. ∆ηµιουργείται µεγάλη
απογοήτευση στα στελέχη αυτά. Ένας σηµαντικός αριθµός που
ήδη έχει θεµελιώσει πρόωρη συνταξιοδότηση σκέπτεται να αποστρατευθεί, άλλα στελέχη σκέπτονται να µεταταγούν από τις
υπηρεσίες. ∆είτε το θέµα αυτό, είναι ευαίσθητο εθνικά.
Επίσης, δείτε το θέµα των αγροτών που πουλάνε το αγροτικά
τους προϊόντα στις λαϊκές αγορές. Το θέµα αυτό το έχουν αναφέρει σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι, όλων των πτερύγων. Βέβαια
εσείς, απ’ ό,τι έχω πληροφορηθεί, έχετε προβεί σε κάποια βελτίωση. ∆ίνετε τη δυνατότητα της επιστροφής του 5% στις αποδείξεις. Νοµίζω ότι αυτό είναι ηµίµετρο. Θα σας πω ένα
παράδειγµα: Έναν παραγωγό, ο οποίος πουλάει εποχικά την παραγωγή του ένα, δύο µήνες, τον υποχρεώνετε, δηλαδή, να πάρει
βιβλία εσόδων και εξόδων και ταµειακή µηχανή; Είναι λίγο άδικο
αυτό και τραγελαφικό.
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Θέλω να πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι θα το αντιληφθείτε, έστω
και την τελευταία στιγµή και θα αναθεωρήσετε τις απόψεις σας,
θα αλλάξετε τη φιλοσοφία του φορολογικού σας νοµοσχεδίου.
Ακούστε, όχι µόνο τις δικές µας φωνές, ακούστε τις φωνές, δείτε
τις αντιδράσεις των δικών σας στελεχών. Η φορολογική δικαιοσύνη δεν αποκαθίσταται µε διεύρυνση των ανισοτήτων σε βάρος
των ήδη αδικηµένων. Τη φοροδιαφυγή µπορείτε να την κτυπήσετε χωρίς να θέτετε υπό διωγµό τον ιδιωτικό τοµέα και τη µικροµεσαία επιχείρηση, χωρίς να διώχνετε τους υποψηφίους
επενδυτές, χωρίς να αυξάνετε µε γεωµετρικούς ρυθµούς την
ανεργία, χωρίς να δίνετε τη χαριστική βολή στην ήδη ηµιθανή οικονοµία. Ακόµη µπορείτε. Σε λίγο, κύριε Υπουργέ, θα είναι αργά.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από δεκατέσσερις ώρες
ολοκληρώνεται, περί ώραν 1.00’ µετά τα µεσάνυχτα, η σηµερινή
απογευµατινή συνεδρίασή µας, αφού προηγήθηκε, βεβαίως, η
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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πρωινή. Έχουν µιλήσει µέχρι τώρα εκατόν είκοσι έξι συνάδελφοι
Βουλευτές, ενώ θα πρέπει να προσθέσουµε τον κύριο Πρωθυπουργό, τους Αρχηγούς των κοµµάτων, τους πέντε Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, τους πέντε εισηγητές και αγορητές και
τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής κ. Κακλαµάνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό δέχεσθε να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 0.58’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Πέµπτη 15 Απριλίου 2010 και ώρα 09.30’ µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο,
συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί 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 που έχει
διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

