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Αθήνα, σήμερα στις 17 Μαρτίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα
09.36’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόμεθα στην ημερησία διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».
Στη χθεσινή συνεδρίαση άρχισε η συζήτηση επί της αρχής. Στη
σημερινή πρωινή συνεδρίαση θα συνεχιστεί η συζήτηση επί της
αρχής.
Το λόγο έχει η κ. Αφροδίτη Παπαθανάση, Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ, στο Νομό Φωκίδας, για επτά λεπτά.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, αν ανατρέξουμε στα Πρακτικά της Βουλής σε ανάλογες συζητήσεις, σαφώς, θα βρούμε
εκφράσεις και ζητούμενα να επαναλαμβάνονται, όπως η πάταξη
της φοροδιαφυγής, τα έσοδα, η ανάγκη και η απαίτηση για ένα
δίκαιο φορολογικό σύστημα.
Αν, όμως, αναλύσουμε τα αποτελέσματα, σαφώς, δεν ήταν τα
αναμενόμενα, ούτε καν πλησίασαν να είναι ικανοποιητικά και
αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται σε συγκεκριμένες συνθήκες:
Χαριστήκαμε στον ελεγκτικό μηχανισμό. Απαξιώσαμε τους ικανούς, γιατί σαφώς στις εφορίες και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς υπάρχουν εξαιρετικά ικανοί άνθρωποι με πολύ μεγάλη
τεχνογνωσία και γνώση. Δημιουργήσαμε την αίσθηση ότι όλα
διορθώνονται, όλα λύνονται με ένα τηλέφωνο κάποιου πολιτικού
ή κάποιου παράγοντα. Ακόμα χειρότερα, δημιουργήσαμε την αίσθηση ότι όλα λύνονται με μια συναλλαγή με πολιτικό ή και οικονομικό κόστος και κυρίως, απενοχοποιήσαμε τη φοροδιαφυγή
και τη φοροκλοπή. Οι εποχές αυτές, όμως, οφείλουν να τελειώσουν άπαξ δια παντός.
Το ζητούμενο είναι ένα δίκαιο και απλό φορολογικό σύστημα,
η αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης. Κάνουμε σήμερα κάποια βήματα, τα οποία είναι σημαντικά. Βήματα που επί
της ουσίας λόγω μη πολιτικής βούλησης και λόγω στρεβλώσεων
και αγκυλώσεων στη χώρα μας δεν έχουν γίνει και δεν έχουν
αντιμετωπιστεί τα ουσιαστικά ζητήματα της πάταξης της φοροδιαφυγής.

Το εθνικό σχέδιο για την πάταξη της φοροδιαφυγής συνεπάγεται και σηματοδοτεί δικαιοσύνη και αναδιανομή και ενισχύει τα
μέτρα ανάπτυξης, γιατί δίνει ίσες ευκαιρίες στο συνεπή φορολογούμενο απέναντι σ’ αυτόν που συστηματικά φοροδιαφεύγει ή
φοροκλέπτει.
Το παρόν σχέδιο νόμου συμπληρώνει το θεσμικό πλαίσιο που
δημιουργήσαμε με τον ν. 3842/2010. Αμέσως μετά η Κυβέρνηση
πρέπει να προχωρήσει στην πλήρη αναδιοργάνωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού σε ό,τι αφορά το ελεγκτικό κομμάτι και
στην απλοποίηση της φορολογικής διαδικασίας.
Στη χώρα μας έχουμε, δυστυχώς, εκτιμώμενη απώλεια εσόδων
σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου στο 30%, ενώ ο
μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 12%. Μπορούμε να κλείσουμε -και
για πόσο ακόμη- τα μάτια στην κατάσταση αυτή;
Τα φορολογικά έσοδα της χώρας μας σαν ποσοστό του ΑΕΠ
είναι τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου πέντε μονάδες κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Ποιοι κερδίζουν από
αυτό; Το κοινωνικό σύνολο, η εθνική οικονομία ή κάποιοι οι
οποίοι κερδοσκοπούν σε βάρος της χώρας μας;
Αυτήν τη παθογένεια και την έκφρασή της στο μικρόκοσμό μας
με καταστρατήγηση νόμων και δικαιωμάτων και το στρεβλό μοντέλο της ανάπτυξης της χώρας και των σχέσεων του πολίτη και
του κράτους οφείλουμε πλέον να τα αντιμετωπίσουμε στη γένεσή τους.
Δεν μπορούμε άλλο να αποδεχόμαστε ως δράση τη στατικότητα. Τη στατικότητα παντού υπερασπίζονται κάποιοι, ακόμη και
στα πιο απλά: Να μην στηρίξουμε τίποτα, καμμία τομή στην εκπαίδευση, καμμία τομή στην υγεία, καμμία τομή στην ασφάλεια.
Αυτόκλητοι σωτήρες επικαλούνται παντού κινδύνους και ένα
ισχυρό «όχι». Δεν μπορούμε, λοιπόν, να αποδεχόμαστε ως δράση
τη στατικότητα. Να μην αλλάξει τίποτα, λες και το καθεστώς
πέντε, δέκα και είκοσι χρόνια πριν ήταν το ιδανικό, είτε για ανάπτυξη, είτε για τη σφυρηλάτηση της κοινωνικής συνείδησης που
να βασίζεται στην ευθύνη, στη συνείδηση της ατομικής ευθύνης.
Ευκαιρίες ως χώρα είχαμε και είχαμε πολλές. Οι πρόσφατες
ευκαιρίες ήταν τελευταία κατά τη διακυβέρνηση της χώρας από
τη Νέα Δημοκρατία, όταν υπήρχαν ακόμη υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και όταν υπήρχε νωπή κοινοβουλευτική εντολή. Αντί,
όμως, για τομές, αντί για μεταρρυθμίσεις, αντί για συμμάζεμα
των δημοσιονομικών, αντί να αξιοποιηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, επέλεξαν οι τότε κυβερνώντες να υπηρετήσουν το απόλυτο
τίποτα.
Οι μεταρρυθμίσεις και οι τομές είναι τα βήματα που χρειάζονται και δεν είναι ούτε εύκολες, ούτε χωρίς κόστος και κόπο. Η
σημερινή Κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει τη σημερινή μοναδικά δύσκολη κατάσταση στη χώρα σε ένα δύσκολο, επιθετικό
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και ασταθές ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.
Δείτε τι συμβαίνει γύρω μας. Αλλάζει ο κόσμος γύρω μας. Βλέπουμε στην τηλεόραση πράγματα, τα οποία είναι ιστορικά είτε
αφορούν το ευρωπαϊκό περιβάλλον, είτε αφορούν τους γείτονές
μας στον αραβικό κόσμο, είτε αφορούν το παγκόσμιο γίγνεσθαι
που, όμως, σαφώς θα μας επηρεάσει και οικονομικά και περιβαλλοντολογικά.
Πρέπει να αποσαφηνιστεί και στην κοινωνία και προς τον επιχειρηματικό κόσμο και προς τον ελεγκτικό μηχανισμό τι πραγματικά
θέλουμε. Θέλουμε να προστατεύσουμε την επιχειρηματικότητα και
πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να ενοχοποιούμε την
τίμια επιχειρηματικότητα και κυρίως δεν πρέπει σε αυτήν την περίοδο να ενοχοποιήσουμε την αποτυχία.
Επιχειρηματίες και ικανοί άνθρωποι σ’ αυτήν την κρίση, δυστυχώς, θα αποτύχουν. Χρειάζονται δεύτερη ευκαιρία και με τις αλλαγές στον Πτωχευτικό Κώδικα πρέπει να τους στηρίξουμε.
Χρειάζονται στήριξη και στις εφορίες, να δουν και εκεί τα αυτονόητα και όχι τις τυπικές παραλείψεις. Χρειάζονται χείρα βοηθείας και πρέπει να ξεκλειδώσει το τραπεζικό σύστημα.
Χρειάζονται χείρα βοηθείας και με τη ρύθμιση των οφειλών μεταξύ δημοσίου και επιχειρήσεων όπου γίνεται ένα μεγάλο και ουσιαστικό βήμα. Πρέπει να δούμε με προσοχή τη νέα σχέση
εφορίας και πολίτη. Αυτή η σχέση πρέπει να είναι αυστηρή για
τους ανθρώπους που δεν είναι συνεπείς. Πρέπει να είναι, όμως,
σε μια λογική βοήθειας για τους ανθρώπους που τυχαίνει να είναι
κάποια συγκεκριμένη στιγμή σε αδυναμία.
Η κλοπή δημοσίου χρήματος, η κλοπή του μετακυλιόμενου
φόρου που πληρώνει ο καταναλωτής στο ΦΠΑ, η απόκρυψη εισοδήματος, το λαθρεμπόριο, η εξαπάτηση του δημοσίου είναι
σήμερα μεγάλα εγκλήματα.
Από τη στιγμή που λόγω της έλλειψης σοβαρών δημόσιων
πόρων αναγκαστικά αυξάνονται οι φόροι, κόβονται οι κοινωνικές
παροχές, οι μισθοί και οι συντάξεις, τη στιγμή που η χώρα υποβάλλεται σε σκληρές θυσίες, για να βγει από το τέλμα στο οποίο
βρισκόμαστε, ας καταλάβουμε όλοι -αν και έστω από λανθάνουσα αίσθηση κομματικού πατριωτισμού κάποιοι φοβούνται δημόσια να το παραδεχτούν- ότι για να μειώσουμε το υπέρογκο
δημόσιο χρέος, χωρίς να στερήσουμε από τις μελλοντικές γενιές
την περιουσία τους, χρειαζόμαστε κάθε χρόνο σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα, δηλαδή δημόσια έσοδα πολύ υψηλότερα
από τις δαπάνες μας, χωρίς τόκους και χρέος.
Το νέο φορολογικό πλαίσιο συνίσταται σε δύο βασικές αρχές:
στην οργάνωση και στην πάταξη του φορολογικού αδικήματος.
Επιλογή μας είναι να στηρίξουμε τα μέτρα και τα μέτρα να είναι
δίκαια. Θα πρέπει να εξοπλίσουμε τις ελεγκτικές υπηρεσίες και
θα πρέπει ενοχοποιώντας αυτόν που συστηματικά υπεξαιρεί,
απατά και κλέβει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα.
Όμως, αυτά θα τα αναλύσουμε στη συζήτηση επί των άρθρων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εμείς σας ευχαριστούμε.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Ντινόπουλος, Βουλευτής Β’ Αθηνών
της Νέας Δημοκρατίας.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Διακηρυγμένος στόχος της Κυβέρνησης και της πολιτικής του μνημονίου, την οποία ακολουθεί,
είναι η μείωση του ελλείμματος. Πως, όμως, γίνεται η μείωση του
ελλείμματος;
Η μείωση του ελλείμματος γίνεται είτε με αύξηση των εσόδων
-και αυτός είναι και ο απώτερος στόχος του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, να αυξηθούν τα φορολογικά- είτε με τη μείωση των
δαπανών, με τον περιορισμό της σπατάλης και με την πάταξη της
κακοδιαχείρισης.
Θα αναφερθώ, αγαπητοί συνάδελφοι, σ’ ένα κλασικό παράδειγμα κακοδιαχείρισης, σπατάλης, αλαζονείας του πλούτου
αλλά και θεσμικής ανωμαλίας. Όλα αυτά εκπροσωπούνται στη
λειτουργία του ΟΠΑΠ.
Θέλω να σας πω ότι από τον περασμένο Μάιο έχω υποβάλει
μέχρι στιγμής οκτώ ερωτήσεις, για να μάθω τι πραγματικά συμβαίνει στον ΟΠΑΠ, κι αισθάνομαι πραγματικά ανίσχυρος ως Βουλευτής από το γεγονός ότι δεν έχω πάρει καμμία απολύτως
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

απάντηση. Δυστυχώς, οι γραπτές, δήθεν απαντήσεις, οι οποίες
δίδονται και φέρουν την υπογραφή των πολιτικών προϊσταμένων,
δηλαδή είτε του Υπουργού Οικονομικών είτε του Υπουργού Πολιτισμού, δεν αναφέρουν απολύτως τίποτα. Αυτά τα οποία γίνονται στον ΟΠΑΠ τελικώς διαφεύγουν και του κοινοβουλευτικού
ελέγχου.
Εκεί όμως που ο Βουλευτής μπορεί να αισθάνεται ανίσχυρος
αναγκάζεται να επιστρατεύσει το δημοσιογράφο. Θα σας πω,
αγαπητοί συνάδελφοι, μερικά μόνον απ’ αυτά τα οποία γίνονται
στον ΟΠΑΠ. Οι μισθοί του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου είναι 20.000 ευρώ το μήνα, την ίδια ώρα που εσείς με το
φορολογικό νομοσχέδιο θέλετε να στείλετε στη φυλακή μικροοφειλέτες του δημοσίου. Είκοσι χιλιάδες ευρώ το μήνα είναι οι μισθοί του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΠΑΠ!
Και να σας πω επίσης, ότι από τότε που ανέλαβε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, από τον Δεκέμβριο δηλαδή του 2009 ίσαμε σήμερα, έχουν προσληφθεί τουλάχιστον άλλα σαράντα άτομα
όπως γενικοί διευθυντές, στελέχη του ΟΠΑΠ, ειδικοί επί θεμάτων
ηλεκτρονικών και internet, τη στιγμή που ήδη υπάρχουν επιστήμονες γι’ αυτά τα καθήκοντα στον ΟΠΑΠ. Πρόκειται για τουλάχιστον σαράντα προσλήψεις. Και θέλετε να ακούσετε μισθούς;
Είναι από 5.000 έως 15.000 ευρώ το μήνα, κύριοι συνάδελφοι!
Από 5.000 έως 15.000 ευρώ το μήνα δίνετε σε «εκλεκτούς», οι
οποίοι προσλαμβάνονται με απολύτως αδιαφανείς διαδικασίες
στον ΟΠΑΠ.
Θέλετε να ακούσετε κι άλλα; Τα φέρνει στο φως η δημοσιογραφική έρευνα, διότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος αποδείχθηκε
ανίσχυρος. Δεν μας τα λέει ο κύριος Υπουργός. Θέλετε, λοιπόν,
να ακούσετε κι άλλα αποτελέσματα δημοσιογραφικής έρευνας;
Συγκεκριμένο στέλεχος του ΟΠΑΠ έχει καταφέρει και του πληρώνει ο Οργανισμός, δηλαδή στην ουσία ο ελληνικός λαός, και
τα δίδακτρα των παιδιών του! Τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια
ευρώ το μήνα καταβάλλει ο ΟΠΑΠ σε νεοπροσληφθέν στέλεχος,
για να πληρώνει τα δίδακτρα των παιδιών του! Θέλετε να ακούσετε κι άλλα; Χίλια πεντακόσια ευρώ το μήνα καταβάλλει ο ΟΠΑΠ
-δηλαδή ο Έλληνας φορολογούμενος, ο απλός Έλληνας, ο
οποίος έχει την ελπίδα να πάει να συμπληρώσει ένα δελτίο
«ΛΟΤΤΟ» ή ένα δελτίο «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ», μπας και μπορέσει
και βγάλει κανένα φράγκο- για να πληρώνονται τα τροφεία παιδικού σταθμού στελέχους του ΟΠΑΠ!
Και να έρθουμε και στο πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της
διαπλοκής, η οποία δυστυχώς ζει και βασιλεύει. Έκανε, λέει, ο
ΟΠΑΠ ανανέωση της σύμβασης που είχε υπογράψει με την
«ΙΝΤΡΑΛΟΤ», για δύο ακόμη χρόνια. Και ξέρετε ποια είναι τα
πραγματικά περιστατικά; Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέλαβε στις
30 Δεκεμβρίου του 2009. Δεν μπορούσε –λέει-, δεν είχε τον
χρόνο για να προκηρύξει νέο διαγωνισμό και παρέτεινε τη σύμβαση με την «ΙΝΤΡΑΛΟΤ» μέχρι τον Ιούλιο του 2012! Όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, όταν εγώ ακούω για παράταση της
λειτουργίας και της ισχύος μιας σύμβασης, υποτίθεται ότι αυτή
η σύμβαση είναι η ίδια, γι’ αυτό και παρατείνεται. Και όμως δεν
συμβαίνει αυτό. Η παραταθείσα σύμβαση έχει γίνει νέα σύμβαση,
δηλαδή απευθείας ανάθεση. Και ξέρετε τι προβλέπει αυτή η
απευθείας ανάθεση; Προβλέπει -ένα παράδειγμα σας λέω μόνοτη λειτουργία της ΟΠΑΠ TV.
Ζήτησα από τον κ. Γερουλάνο να μου πει ποιοι είναι αυτοί οι
οποίοι προσελήφθησαν στην ΟΠΑΠ TV. Και ξέρετε ποια είναι η
γραπτή απάντηση; Μόλις χθες την πήρα. Αγνοεί –λέει- ο ΟΠΑΠ
ποιοι είναι αυτοί και ποιοι είναι οι μισθοί τους. Το ξέρετε ότι με
τη νέα σύμβαση -διότι περί νέας συμβάσεως πρόκειται και στην
ουσία πρόκειται για απευθείας ανάθεση- έχουν θεσπιστεί είκοσι
πέντε καινούργια τυχερά παιχνίδια, μεταξύ των οποίων και κυνοδρομίες; Θα τρέχουν τα σκυλιά και κάποιοι θα κονομάνε. Και η
«ΙΝΤΡΑΛΟΤ» θα παίρνει το 8% από τα νέα αυτά τυχερά παιχνίδια,
είτε γίνουν είτε δεν γίνουν. Έστω δηλαδή κι αν δεν διεξαχθούν
αυτά τα παιχνίδια, η «ΙΝΤΡΑΛΟΤ» θα εισπράττει από τον ΟΠΑΠ,
δηλαδή από τον ελληνικό λαό! Κι εσείς έρχεστε εδώ πέρα και
μας λέτε για πάταξη της φοροδιαφυγής!
Και ποιο είναι το τελευταίο; Οι συμβάσεις αυτές, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν περνάνε από τη Βουλή. Ζητάμε από τον κ. Γερουλάνο να μας τις δείξει και δεν μας τις δείχνει. Σας ρωτάω, λοιπόν:
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πώς αισθάνεστε εσείς, ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι του ελληνικού
λαού, όταν υπάρχει αυτό το άβατο στον ΟΠΑΠ κι όταν οι συμβάσεις δεν έρχονται στη Βουλή των Ελλήνων;
Να σας πω όμως γιατί συμβαίνουν όλα αυτά; Διότι τον ΟΠΑΠ
τον διοικεί μία «παρέα», η οποία εκφράζει το πλέον απεχθές και
το πλέον ολέθριο πρόσωπο της ελληνικής -θα μου επιτρέψετε
την έκφραση- πλουτοκρατίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε στη δεκαετία του ’90 και του 2000. Διατυμπανίζουν τις δήθεν σχέσεις
τους με κάποιες ισχυρές οικογένειες και δεν δίνουν λογαριασμό
σε κανέναν. Και ρωτάει ο Βουλευτής «ποιοι είναι οι μισθοί σας,
κύριοι;» και δεν παίρνει απολύτως καμμία απάντηση. Και μετά
μας λέτε εσείς για πάταξη της φοροδιαφυγής! Πώς να πληρώσει
ο Έλληνας φορολογούμενος, αγαπητοί συνάδελφοι, πώς να είναι
συνεπής στις φορολογικές του υποχρεώσεις, όταν ξέρει ότι η
«παράγκα» του τζόγου είναι πιο ισχυρή από τη Βουλή των Ελλήνων;
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε μου ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Προσπαθήστε, παρακαλώ, να ολοκληρώσετε γρηγορότερα.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως. Θα κλείσω με μία τελευταία επισήμανση.
Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι κι αυτές οι ερωτήσεις, τις οποίες
έχουμε κάνει κι αυτά τα οποία λέμε εδώ πέρα, δεν θα είναι ούτε
μονόστηλο στις εφημερίδες, επειδή ακριβώς διαχρονικά υπάρχει
αυτή η χρηματοδότηση, μέσω του ΟΠΑΠ, των ελληνικών Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης, πράγμα που δεν είναι κακό και πρέπει να
γίνεται. Όμως πρέπει να γίνεται με όρους διαφάνειας, με όρους
οι οποίοι θα προβλέπουν ότι οι χρηματοδοτήσεις αυτές, που είναι
αναγκαίες για τη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
στην Ελλάδα, θα γίνονται με κριτήρια τον πλουραλισμό, την πολυφωνία δηλαδή στην ενημέρωση, και γιατί όχι και με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όσα φορολογικά νομοσχέδια και αν φέρετε, όσες ποινές και αν επικρέμανται πάνω από τους Έλληνες
φορολογούμενους, δεν πρόκειται να μαζέψετε έσοδα εάν συνεχίσουν να υπάρχουν αυτές οι «παράγκες», οι οποίες προσβάλλουν όχι μόνο τον Έλληνα φορολογούμενο αλλά και την ίδια τη
Βουλή αφού, απ’ ό,τι φαίνεται, αποτελούν άβατο και για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει τώρα ο
Ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας, κ. Νικόλαος Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Δημοκρατική Αριστερά με την
ιδρυτική της πράξη ανέδειξε το φαινόμενο της φοροδιαφυγής,
της φοροαποφυγής και της παραοικονομίας, καθώς επίσης και
την ανεπαρκέστατη λειτουργία των ελεγκτικών και εισπρακτικών
μηχανισμών του κράτους ως τις χαρακτηριστικότερες εκφάνσεις
του πελατειακού συστήματος, που είχαν και έχουν κατακυριεύσει
το πολιτικό σύστημα της χώρας από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Γι’ αυτό ακριβώς είναι για μας ζήτημα τιμής και κορυφαία
αρχή, πραγματικά, το να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο από την
ελληνική κοινωνία.
Το άδικο και ανεπαρκές φορολογικό σύστημα συνιστά για μας
κομβικό συστατικό συνολικά του ελληνικού συστήματος, ενός
συστήματος γεμάτου πελατειακές εξαιρέσεις, που αφήνει εκτός
φορολογίας το 40% των δυνατοτήτων του, ενός συστήματος που
αφαιρεί περισσότερο εισόδημα από τα λαϊκά στρώματα, με τη
συνεχή αύξηση της έμμεσης φορολογίας.
Αντί της μείωσης των μικρών και μεσαίων εισοδημάτων, είναι
επείγουσα ανάγκη η καθιέρωση συνολικών φορολογικών ρυθμίσεων και η εκ βάθρων ανασυγκρότηση των φορολογικών μηχανισμών. Επομένως, παραοικονομία και φοροδιαφυγή θα έπρεπε
να είναι οι πρώτοι στόχοι της ανασύνθεσης του κοινωνικοοικονομικού συστήματος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανέτρεξα στην αιτιολογική έκθεση του προηγούμενου νόμου που ψηφίστηκε εδώ στη Βουλή
το 2010. Ομολογουμένως, μου έκανε εντύπωση ένα απόσπασμα
που θα το διαβάσω ακριβώς ως έχει. Είναι το εξής: «Άμεση προτεραιότητά μας είναι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, γιατί
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αποτελεί τη χειρότερη ίσως μορφή αδικίας μέσα στο φορολογικό
μας πλαίσιο, που εμποδίζει τη λειτουργία του κράτους, που πολλαπλασιάζει τη διαφθορά και δημιουργεί συνθήκες κοινωνικής
αδικίας μεταξύ των πολιτών και αθέμιτο ανταγωνισμό των επιχειρήσεων. Η φοροδιαφυγή έχει πολλές όψεις και κάποιες απ’
αυτές ενθαρρύνονται και από το ίδιο το πλαίσιο και το σύστημα
φορολόγησης, που επιτρέπει την απόκρυψη και την αποφυγή δήλωσης φορολογητέας ύλης». Πολύ ωραία! Δυστυχώς, τα ίδια επιχειρήματα ακούσαμε και χθες από τον κύριο Υπουργό, σαν να
μην έχει συμβεί τίποτα, σαν να μην έχει περάσει ούτε μια μέρα
από την ψήφιση του προηγούμενου νομοσχεδίου.
Όμως, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, σήμερα, μετά τον προηγούμενο νόμο, η απώλεια εσόδων
από το ΦΠΑ φθάνει το 30% έναντι του 12% που είναι ο μέσος
όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρακτικά αυτό σημαίνει απώλεια
περίπου 5.000.000.000 το 2009 και 5.300.000.000 το 2010. Εάν η
απώλεια εσόδων περιοριζόταν στο 20% από το 30%, θα εξασφαλίζονταν επιπλέον έσοδα 1.600.000.000 για το 2009 και
1.800.000.000 το 2010.
Σύμφωνα με μελέτες του ΟΟΣΑ, το ποσοστό της παραοικονομίας στην Ελλάδα κινείται γύρω στο 30% του ΑΕΠ. Με πρόχειρους υπολογισμούς, αυτό σημαίνει ότι η απώλεια φορολογικών
εσόδων, εάν υποθέσουμε ότι ο λόγος φόρων προς ΑΕΠ θα παρέμενε σταθερός, ανέρχεται περίπου σε 15.000.000.000 για το
2009 και σε 15.000.000.000 για το 2010. Η μείωση της παραοικονομίας στο 15% του ΑΕΠ θα προσέθετε περίπου 7.500.000.000
ευρώ στον προϋπολογισμό του 2009 και 7.800.000.000 στον προϋπολογισμό του 2010.
Πληροφορηθήκαμε δε χθες ότι κατά το 2010, παρά το γεγονός
ότι έχουν ψηφιστεί αυστηρότατοι νόμοι και τα προηγούμενα νομοσχέδια, το ποσό που έχει δοθεί για «λάδωμα», κοινώς «φακελάκι» σε νοσοκομεία, πολεοδομίες, εφορίες και λοιπές δημόσιες
υπηρεσίες υπερβαίνει το ποσό των 620.000.000 ευρώ εις δόξαν,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της παραοικονομίας. Να, γιατί θέσαμε, ως Δημοκρατική Αριστερά, ως προγραμματική μας προτεραιότητα την πάταξη της φοροδιαφυγής. Είναι μια αυτονόητη
επιλογή της μεταρρυθμιστικής Αριστεράς.
Εμείς ζητήσαμε από πέρυσι τη λειτουργική ανασυγκρότηση
των φοροεισπρακτικών μηχανισμών, προκειμένου να αποκατασταθεί η φορολογική ισότητα, για να αυξηθούν τα δημόσια
έσοδα με την άμεση ενίσχυση των εισπρακτικών υπηρεσιών των
ΔΟΥ. Στο πλαίσιο αυτό, ζητήσαμε και ζητάμε την επανεξέταση
του συνόλου των φορολογικών ελαφρύνσεων από μηδενική
βάση, τον ορισμό ποσοτικών στόχων για τη μείωση της παραοικονομίας και της απώλειας εσόδων από φόρους που δεν εισπράττονται, την εξοικονόμηση πόρων μέσα από τον περιορισμό
στο ελάχιστο του τερατώδους μηχανισμού μεταφοράς εισοδημάτων υπό τη μορφή κινήτρων, επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων και
φοροαπαλλαγών. Ιδιαίτερες περιοχές αναζήτησης πόρων πρέπει
να αποτελούν η φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας,
η εκκλησιαστική και μοναστηριακή περιουσία και οι φοροαπαλλαγμένες εμπορικές συναλλαγές τους. Να υπάρξει μείωση ΦΠΑ
σε είδη διατροφής ζωτικών για τη διαβίωση στο 6,5% και αύξηση
στα είδη πολυτελούς διαβίωσης και πέραν του 23%.
Επί των άρθρων θα κάνουμε ειδικές παρεμβάσεις, κύριε Υφυπουργέ, κυρίως στις νέες ποινικές διατάξεις που εισάγετε για
τον οικονομικό εισαγγελέα.
Όμως, θα πρέπει να κάνω αυτήν την εισαγωγή και να πω ότι
σήμερα ποινικές κυρώσεις στη φορολογία εισοδήματος επιφέρει
η παράλειψη υποβολής ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Προβλέπεται ποινή κάθειρξης έως δέκα χρόνια, εφόσον ο φόρος
υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ. Το ίδιο χρηματικό όριο ισχύει και
για την έκδοση πλαστών και εικονικών στοιχείων, ενώ για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση ΦΠΑ προβλέπεται αντίστοιχα ποινή
φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους, εφόσον το προς απόδοση
ποσό υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ. Με κάθειρξη έως δέκα ετών τιμωρούνται όσοι δεν απέδωσαν φόρο που υπερβαίνει τις 75.000
ευρώ.
Σύμφωνα με τους αρχικούς σχεδιασμούς του Υπουργείου Οικονομικών, τα ποσά αυτά κρίνεται σκόπιμο να μειωθούν έως και
στο μισό, φέρνοντας πιο κοντά στη φυλακή τους φοροφυγάδες.
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Αυτό ήταν το θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε προηγουμένως. Μια
απλή ερώτηση που πρέπει να μας απασχολήσει όλους είναι η
εξής: Δεν λειτούργησε το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο; Εκείνες
οι ποινές ήταν επαρκείς; Εφαρμόστηκαν; Συνελήφθηκαν κάποιοι
και κάθισαν πέντε ή δέκα χρόνια στη φυλακή; Διαπιστώσαμε ότι
δεν πληρώνουν τους φόρους και γι’ αυτό αποφασίσαμε να αυξήσουμε τις ποινές; Επί του συγκεκριμένου θέματος θα υπάρξει
ειδική εμπεριστατωμένη τοποθέτηση στη συζήτηση επί των άρθρων και όσον αφορά το θεσμό του οικονομικού εισαγγελέα.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε μια ρύθμιση μέσα στο νομοσχέδιο
που έχει ξεσηκώσει για ακόμη μια φορά το δικηγορικό κόσμο.
Μόνο το δικηγορικό κόσμο, κανέναν άλλο ελεύθερο επαγγελματία. Γιατί; Εισάγετε μόνο για τους δικηγόρους την ανήκουστη
ρύθμιση να παρακρατούν οι ίδιοι το φόρο του 15% σε κάθε ακαθάριστη αμοιβή, να τον διαχειρίζονται και να τον αποδίδουν στο
κράτος. Επειδή ανήκω σε αυτό το χώρο, σας λέω ότι στην κυριολεξία οι δικηγόροι θα μετατραπούν σε φοροεισπράκτορες του
κράτους. Τους προσθέτετε και μια απίστευτη γραφειοκρατία,
στην οποία δεν ξέρω εάν μπορούν να αποδώσουν. Θέτετε στους
δικηγόρους παρακράτηση του 15% και απόδοση όσον αφορά
την αμοιβή τους; Είναι επιπλέον 15%, εκτός του ΦΠΑ.
Εμείς δηλώνουμε ότι στην ονομαστική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί θα ψηφίσουμε κατά του νομοσχεδίου, πλην όμως σας
λέμε, κύριε Υφυπουργέ, ότι το μεγαλύτερο μέρος των επιμέρους
διατάξεων θα τις ψηφίσουμε, γιατί θεωρούμε ότι κινούνται προς
τη σωστή κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστούμε τον κ.
Τσούκαλη.
Συνεχίζουμε με την κ. Σοφία Γιαννακά, Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ
στην Αιτωλοακαρνανία.
ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγες ημέρες στην
άτυπη Σύνοδο των Αρχηγών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ελήφθησαν σημαντικές και ιστορικές αποφάσεις για το μέλλον
της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης.
Σε αυτήν τη Σύνοδο των Αρχηγών κρατών καταφέραμε, χάριν
στην ικανότητα του Πρωθυπουργού να διαπραγματεύεται, αλλά
και χάριν στις θυσίες των Ελλήνων πολιτών, να πείσουμε τους
Ευρωπαίους εταίρους ότι αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη Ελλάδα, για μια Ελλάδα που θα υπάρχει διαφάνεια, ευνομία, δικαιοσύνη, αλλά και ανάπτυξη.
Αναφέρομαι στα αποτελέσματα αυτής της άτυπης Συνόδου
των Αρχηγών κρατών, όχι μόνο γιατί ακούστηκαν μέσα σε αυτήν
την Αίθουσα στη χθεσινή συζήτηση κριτικές, αψιμαχίες μεμψιμοιρίες, ότι δήθεν δεν πετύχαμε τίποτα, ότι δεν κατάφερε τίποτα ο
Έλληνας Πρωθυπουργός και ότι τίποτα δεν έγινε προχθές στην
άτυπη Σύνοδο, όχι μόνο λοιπόν γι’ αυτό, αλλά γιατί η άτυπη Σύνοδος και τα θετικά της αποτελέσματα συνδέονται άμεσα με το
υπό συζήτηση φορολογικό νομοσχέδιο που αποδεικνύει ότι η
χώρα μας πέτυχε τα θετικά αποτελέσματα, γιατί κάνει βήματα,
προχωρά προς τα μπροστά, κάνει ρήξεις, αλλαγές. Μια μεγάλη
αλλαγή είναι το νομοσχέδιο που συζητάμε και σήμερα.
Όλοι ξέρουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν θα είχε
βρεθεί σε αυτήν την τραγική θέση η χώρα μας, εάν είχαμε επιλύσει κατά ένα μεγάλο μέρος τη φοροδιαφυγή. Είναι ένα φαινόμενο που βρίσκεται στην καρδιά του οικονομικού προβλήματος
της χώρας. Αποτελεί –και όλοι το ξέρουμε αυτό- την πιο μαζική
και τη λιγότερο ανεκτή εκδήλωση αντικοινωνικής συμπεριφοράς
και παράβασης νόμων. Αποδεικνύει, δηλαδή, αυτό το φαινόμενο
με τον πιο έκδηλο τρόπο την κακή λειτουργία και ανεπάρκεια της
Δημόσιας Διοίκησης.
Όλοι το ξέρουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η φοροδιαφυγή ευθύνεται για ένα μεγάλο μέρος του ελλείμματος στο
δημόσιο τομέα, καθώς βέβαια και για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες που ακολουθούν. Ακούσαμε, όμως, στη συζήτηση
που έγινε στην επιτροπή της Βουλής, πριν έρθει το νομοσχέδιο
στην Ολομέλεια, το προηγούμενο διάστημα, την απίστευτη κριτική ότι δήθεν με το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρούμε μια δρακόντεια ποινικοποίηση της φορολογικής παραβατικότητας. Ναι,
το ακούσαμε και αυτό.
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Είναι όμως δυνατόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν όλοι
διαπιστώνουμε τα τεράστια φαινόμενα φοροδιαφυγής στη χώρα
μας, να μας ενοχλεί το γεγονός ότι έρχεται μία κυβέρνηση να
εφαρμόσει και να ποινικοποιήσει, όπου χρειάζεται, τη φορολογική παραβατικότητα; Αντί λοιπόν, να λέγονται αυτά τα πράγματα
είναι η ώρα –πιστεύω- να σταθούμε υπεύθυνα στο φαινόμενο
αυτό χωρίς να ακούγονται τέτοιες υπερβολικές τοποθετήσεις.
Τι είναι η φοροδιαφυγή; Είναι ένα φαινόμενο που το εξέθρεψε
η γραφειοκρατία, η αδιαφάνεια, η διαφθορά, η ανοχή του συστήματος, οι πολύχρονες και οι ατέρμονες διαδικασίες εκδίκασης
των φορολογικών διαφορών. Αυτοί είναι οι εχθροί μας και αυτούς πολεμούμε. Αντί να κάνουμε μία μικροκομματική συζήτηση
στη Βουλή, επί αυτής της ουσίας θα έπρεπε να συζητάμε. Με το
παρόν σχέδιο νόμου, λοιπόν, αυτοί οι εχθροί του συστήματος φιλοδοξούμε να πάψουν να υπάρχουν. Αυτό το ανέφερε προηγουμένως και ο συνάδελφος της Δημοκρατικής Αριστεράς και
πραγματικά εκτιμώ την προσπάθεια και την ειλικρίνειά του.
Ενδεικτικά μόνο να επαναλάβω ότι στο ΦΠΑ έχουμε εκτιμώμενη απώλεια εσόδων σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση 30%,
έναντι 12% βέβαια που είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Τα φορολογικά μας έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι τα χαμηλότερα
στην Ευρώπη και αυτό πρέπει να σταματήσει. Χρειάζεται συγκεκριμένο σχέδιο και συγκεκριμένα βήματα για να αντιμετωπίσουμε
αυτές τις παθογένειες.
Είναι βέβαιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι θα χρειαστούν
πολλαπλές παρεμβάσεις προκειμένου να αποκτήσουμε σύγχρονους μηχανισμούς, ικανούς να ανταποκριθούν αποτελεσματικά.
Το λέω αυτό γιατί σε αυτήν την Αίθουσα ακούστηκε κατά κόρον:
«Μα, είναι δυνατόν; Έχετε φέρει ήδη κάποια φορολογικά νομοσχέδια. Φέρνετε τώρα ένα σχέδιο νόμου και θα ακολουθήσουν
και άλλα δύο».
Μα, αυτό είναι απολύτως απαραίτητο κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν μπορούμε με μια γραμμή, με ένα νόμο, όσο δρακόντειος και αν είναι, να εκλείψουν μονομιάς φαινόμενα που
μαστίζουν την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία δεκαετίες τώρα.
Στη χώρα μας, λοιπόν, χρειάζεται μία ριζική μεταρρύθμιση του
φορολογικού καθεστώτος που –επαναλαμβάνω- δεν αλλάζει με
έναν νόμο, αλλά χρειάζεται πολλαπλές παρεμβάσεις. Η μεταρρύθμιση που κάνουμε τώρα με το παρόν νομοσχέδιο, που εισάγει
αντικειμενικούς στόχους στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και
σταθερού φορολογικού πλαισίου, είναι ένα πετραδάκι σε αυτήν
την προσπάθεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ψάχνουμε ασύλληπτα ποσά που
θα μπορούσαν να προστεθούν στα δημόσια ταμεία. Σύμφωνα με
εκτιμήσεις της Εθνικής Τράπεζας, ο φόρος από τα φοροδιαφεύγοντα εισοδήματα και από το ΦΠΑ θα έβαζε στα κρατικά ταμεία
15 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον. Με άλλα λόγια θα πετυχαίναμε περιορισμό του ελλείμματος κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το 2014.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Είναι γεγονός ότι αυτήν την εκτεταμένη φοροδιαφυγή την τροφοδότησε η υποβάθμιση και η απαξίωση των φοροελεγκτικών
και εισπρακτικών μηχανισμών. Γι’ αυτό το σμπαράλιασμα του
ΣΔΟΕ που έγινε στα πεντέμισι χρόνια διακυβέρνησης της Νέας
Δημοκρατίας δεν ακούσαμε τίποτα σε αυτήν την Αίθουσα. Κανείς
δεν απολογήθηκε να μας πει ότι χάνουμε τα δισεκατομμύρια
ευρώ από τα δημόσια ταμεία, γιατί κάποιοι φρόντισαν πεντέμισι
χρόνια να διαλύσουν ό,τι εισπρακτικό μηχανισμό είχαμε δημιουργήσει στη χώρα.
Σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τους εννιακόσιους
χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, οι επτακόσιες είκοσι πέντε
χιλιάδες δηλώνουν εισοδήματα κάτω από το αφορολόγητο. Αυτή
είναι μια κατάσταση που παραλάβαμε και είναι μία κατάσταση
που οφείλουμε να διορθώσουμε με πολλαπλές παρεμβάσεις.
Με το παρόν σχέδιο νόμου, λοιπόν, τι επιχειρούμε; Επιχειρούμε να ξαναστήσουμε τους μηχανισμούς αυτούς και το κάνουμε με πολύ μεγάλη προσπάθεια και με πολλούς απέναντί μας.
Με τον παρόν σχέδιο νόμου προσπαθούμε κυρίως να ξαναστήσουμε εκ βάθρων τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, να ανανεώ-
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σουμε το δυναμικό τους με διαφανείς διαδικασίες και κριτήρια
...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κυρία συνάδελφε.
ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑ: Τελειώνω σε μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Χωρίς να θέλω να επεκταθώ περισσότερο, θέλω να πω ότι το
2010 η Κυβέρνησή μας έβαλε τα θεμέλια για ένα σύγχρονο και
αποτελεσματικό κράτος. Το 2011 θα είναι το έτος της πλήρους
υλοποίησης του νέου θεσμικού πλαισίου. Αν όμως, δεν καταφέρουμε όλοι μαζί –όχι μόνο όλα τα κόμματα, αλλά ως κοινωνία συνολικά- να μεταβούμε από την παραοικονομία στην κοινωνική
ευθύνη, από το προσωπικό συμφέρον στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου, τότε θα έχουμε αποτύχει συνολικά.
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εμείς σας ευχαριστούμε.
Θα ήθελα να κάνω μία ανακοίνωση προς το Σώμα:
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με την υπ’ αριθμόν 2826/1959
από 15 Μαρτίου 2011 απόφαση του Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκε «Υποεπιτροπή για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση» της ειδικής διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων.
Η απόφαση αυτή καταχωρίζεται στα Πρακτικά της σημερινής
συνεδρίασης και έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει τώρα ο
Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νομό Αχαΐας κ. Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπαμε προεκλογικά και το εννοούμε καθημερινά, ότι στηρίζουμε και εφαρμόζουμε πολιτικές
για διαφάνεια παντού, διαφάνεια σε όλους, πάταξη του αθέμιτου
πλουτισμού και των παραβάσεων καθήκοντος δημοσίων λειτουργών, δημόσια λογοδοσία προάσπισης του αισθήματος δικαίου
των πολιτών.
Αυτό το κάνουμε όχι με λόγια, αλλά με συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες: Με το νόμο για την πλήρη υπαγωγή των
προσλήψεων στο ΑΣΕΠ, με το νόμο για την αξιοκρατική επιλογή
των Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων, τροποποιήσαμε το
νόμο για τα εγκλήματα περί την υπηρεσία, εφαρμόζουμε το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ελέγχουμε με αυστηρό τρόπο τις εκλογικές
δαπάνες και το μαύρο πολιτικό χρήμα, ελέγχουμε τις δηλώσεις
«πόθεν έσχες» των μη πολιτικών προσώπων και πολύ σύντομα
θα κάνουμε το ίδιο και για τα πολιτικά πρόσωπα.
Με το παρόν νομοσχέδιο στοχεύουμε να ελέγξουμε τη μαύρη
τρύπα των δημοσίων εξόδων που είναι η φοροδιαφυγή, η μεγάλη
γάγγραινα που «τρώει τα σωθικά» της χώρας. Η πάταξη της φοροδιαφυγής, εκτός από αυτονόητη απαίτηση για τη λειτουργία
του οικονομικού μηχανισμού κάθε κράτους, έχει σήμερα προσλάβει και μία σημαντική κοινωνική και ηθική διάσταση.
Δεδομένων των οικονομικών πιέσεων που έχουν υποστεί όλοι
οι Έλληνες πολίτες με τη μείωση μισθών και συντάξεων είναι
απαραίτητη η ικανοποίηση του αισθήματος δικαίου από το κράτος να επιβάλει τους νόμους σε όλους τους Έλληνες, να μπορεί
να ελέγχει όλους τους φορολογούμενους και να μην επιτρέπει
φαινόμενα διαφθοράς και φοροδιαφυγής κυρίως από τα υψηλά
εισοδήματα.
Εισάγουμε, λοιπόν, με το παρόν νομοσχέδιο το θεσμό του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, προκειμένου να καθοδηγεί
και να εποπτεύει όλους τους ασχολούμενους με την δίωξη του
οικονομικού εγκλήματος υπαλλήλους, έτσι ώστε να εκλείψουν τα
φαινόμενα διαφθοράς, καθώς και για τη διενέργεια εξεταστικών
πράξεων και προανακριτικών διαδικασιών για κάθε είδους οικονομικά εγκλήματα.
Το νομοσχέδιο αυτό εισάγει επίσης, ρυθμίσεις για την αναδιοργάνωση του ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού, ο
οποίος είχε διαλυθεί επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, όπως
χαρακτηριστικά ανέφερε και η προηγούμενη συνάδελφος η κ.
Γιαννακά. Με βάση αυτό προσπαθούμε να βελτιώσουμε όλες
αυτές τις υπηρεσίες και να τις αναδιοργανώσουμε, έτσι ώστε να
είναι αποδοτικές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πλέον κοινός τόπος ότι
στην οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα απαιτείται αφ’ ενός
αυστηρός έλεγχος κάθε είδους οικονομικής αυθαιρεσίας και αφ’
ετέρου ώθηση για την περιφερειακή ανάπτυξη. Ο κάθε συνάδελφος από την περιφέρειά του κουβαλάει τη φωνή και την απόγνωση κάθε παραγωγικού κλάδου, που υπό τις παρούσες
συνθήκες αναζητά ένα αναπτυξιακό διέξοδο ή ένα δίχτυ ασφαλείας.
Συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που είναι η
πλέον φτωχή περιφέρεια της χώρας με σημαντική καθυστέρηση
των μεγάλων έργων υποδομής, χωρίς επενδύσεις και ανάπτυξη,
με το ΑΕΠ να μειώνεται καθημερινά και η ανεργία να ξεπερνάει
το 15%, καταδεικνύεται η ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός σαφούς, δίκαιου και αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος
και η ανάπτυξη των αντίστοιχων μηχανισμών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κράτος οφείλει και πρέπει να
πληρώσει τις επιχειρήσεις και ο συμψηφισμός των κρατικών
οφειλών με τον αποδιδόμενο από τις επιχειρήσεις ΦΠΑ είναι ένα
δίκαιο αίτημα, το οποίο αντιμετωπίζεται δίκαια και αποτελεσματικά με το παρόν νομοσχέδιο.
Πρόσθετη μόχλευση χρημάτων για την αποπληρωμή χρεών
του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις και τους προμηθευτές στην
περιφέρεια δίνεται με την τροπολογία του παρόντος νομοσχεδίου. Η ρύθμιση αυτή προβλέπει τη μεταφορά χρεών των ΟΤΑ
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και των νομικών προσώπων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Έτσι δίνεται διέξοδος για ταχύτερη πληρωμή των χρεών
των ΟΤΑ που αποτελούν το μεγάλο μέρος των κρατικών οφειλών
προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και σε τοπικούς προμηθευτές.
Επίσης, σε αδιέξοδο βρίσκεται ο κλάδος του εμπορίου, όπου
συνεχώς εμπορικές επιχειρήσεις κλείνουν. Η κίνηση στην αγορά
είναι ιδιαίτερα μειωμένη και ο βιοτεχνικός και εμπορικός κόσμος
αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και στα ασφαλιστικά
ταμεία. Μια πολύ σημαντική τροπολογία σ’ αυτό το νομοσχέδιο
έρχεται να δώσει ανάσα και να διευκολύνει τη ρευστότητα σε χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις. Δίνεται έτσι η δυνατότητα να αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς όλα τα ασφαλιστικά
ταμεία με ευνοϊκούς όρους. Πρόκειται για τρεις σημαντικές τροπολογίες, τρία σημαντικά βήματα θα έλεγα για τη στήριξη των
επιχειρήσεων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας κάτω απ’
αυτές τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες στην περιφέρεια της
χώρας. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να ακούσουμε τις ανάγκες
τις κοινωνίας, προκειμένου να αρθούν οι όποιες αγκυλώσεις, να
διευκολυνθεί η επιχειρηματικότητα, να περιοριστεί η απώλεια θέσεων εργασίας και να δοθεί επιτέλους ώθηση στην ανάπτυξη της
χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το παρόν νομοσχέδιο κάνουμε ένα ακόμα βήμα για την πάταξη της ανομίας, της αυθαιρεσίας, του αθέμιτου πλουτισμού. Το πάρτι εις υγείαν των
κορόιδων πρέπει να τελειώνει και αυτή είναι αδιαπραγμάτευτη
πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εμείς σας ευχαριστούμε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω
στο Σώμα ότι τη συνεδρίασή μας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουμένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενημερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα πέντε μαθητές και μαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 14ο Γυμνάσιο Πειραιά.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήματα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συνεχίζουμε με τον κ. Παύλο Στασινό, Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ
στην Άρτα.
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το μεγάλο ζητούμενο σε μια δημοκρατική χώρα είναι να έχει συνειδητούς πολίτες. Πρέπει πάνω
απ’ όλα να κατανοήσουμε ότι η χώρα αυτή είναι δική μας, είναι
το σπίτι μας, η οικογένειά μας. Είναι, λοιπόν, λογικό και απ’ αυτή
τη θεώρηση οι συνδιαλλαγές μας με το επίσημο κράτος να διέπονται απ’ όλες εκείνες τις αρχές της δημοκρατικής ευθύνης και
ευαισθησίας. Όμως, η ευθύνη αυτή και η ευαισθησία πρέπει να
είναι αμφίδρομες.
Οι πολίτες πρέπει να εμπιστεύονται το κράτος και το κράτος
πρέπει να στέκεται αρωγός στα προβλήματα και τους αγώνες
των πολιτών, να χαράσσει πολιτικές προς όφελός τους και να
τους εξασφαλίζει όλα εκείνα τα απαραίτητα αγαθά που οι ευνομούμενες πολιτείες οφείλουν να παρέχουν στους πολίτες τους.
Δηλαδή, την υγεία, την παιδεία, την απασχόληση, τον πολιτισμό,
την ασφάλεια. Όλες αυτές οι διαδικασίες πρέπει να γίνονται με
διαφάνεια και με δικαιοσύνη.
Οι πολίτες σ’ αυτή τη σχέση πρέπει να συνεισφέρουν σύμφωνα
με τις δυνάμεις τους και η πολιτεία να ανταποδίδει στους πολίτες
σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Για να πετύχουμε τα καλύτερα
δυνατά αποτελέσματα πρέπει μεταξύ πολιτείας και πολίτη να
υπάρχουν σχέσεις κατανόησης και δικαιοσύνης. Δυστυχώς,
όμως, στην πορεία του νεοελληνικού κράτους οι σχέσεις αυτές
ποτέ δεν έφτασαν στο επιθυμητό επίπεδο. Όσοι από τους πολίτες μπορούσαν και το ήθελαν δεν συνεισέφεραν στην κοινή προσπάθεια. Η πολιτεία από την άλλη μεριά, υποκείμενη σε
συμφέροντα, αδυναμίες και πιέσεις ποτέ δεν στάθηκε στο ύψος
των περιστάσεων. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η οικονομική
κρίση που συνταράσσει σήμερα τη χώρα, με περικοπές μισθών
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και συντάξεων, ανεργία, μείωση των δημοσίων δαπανών και όσα
άλλα δεινά τη συνοδεύουν.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σ’ αυτήν την άσχημη συγκυρία κάνει
ένα πολύ μεγάλο αγώνα για να μπορέσει η χώρα να σταθεί στα
πόδια της. Πήρε μέτρα σκληρά αλλά αναγκαία. Αλλά το μεγάλο
στοίχημα της χώρας είναι να μην ξανακυλήσουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Το κράτος πρέπει να θωρακιστεί με όλες εκείνες τις
δομές που θα αποκαταστήσουν την αξιοπιστία του στις σχέσεις
του με τους πολίτες, έτσι ώστε να εκλείψουν όλες εκείνες οι τακτικές που αποδυναμώνουν την πολιτεία, απαξιώνουν τους πολίτες και δημιουργούν όλο αυτό τον παραλογισμό που ζούμε
σήμερα.
Προς αυτή, λοιπόν, την κατεύθυνση είναι και το νομοσχέδιο
«Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» αρμοδιότητας του Υπουργείου
Οικονομικών που συζητάμε σήμερα. Το σχέδιο αυτό εντάσσεται
στο ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών για την
αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Οι στόχοι του νομοσχεδίου αυτού είναι η εξασφάλιση όλων εκείνων των μηχανισμών που είναι απαραίτητοι για την
αποτελεσματική διενέργεια και έκβαση των φορολογικών ελέγχων, αλλά και η εύρυθμη λειτουργία του συστήματος.
Το σχέδιο νόμου αυτό περιλαμβάνει δράσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, αναδιοργάνωση των ελεγκτικών και
εισπρακτικών μηχανισμών, βελτίωση του πλαισίου φορολόγησης
και διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας. Το τελικό ζητούμενο
αυτού του νομοσχεδίου είναι η φορολογική δικαιοσύνη. Η προστασία του φορολογούμενου και του δημοσίου συμφέροντος,
μέσα από τη διαμόρφωση ενός πλαισίου κανόνων αξιοπιστίας,
ορθολογισμού με σκοπό τη βελτιστοποίηση των μηχανισμών και
των αποτελεσμάτων στη διαδικασία ανάπτυξης της χώρας και
της εξόδου από την κρίση. Το νέο φορολογικό σύστημα θα αποτρέπει τη φοροδιαφυγή, ενθαρρύνοντας και επιβραβεύοντας παράλληλα τη συμμόρφωση.
Βασικοί άξονες στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι:
Η θέσπιση επιχειρησιακού προγράμματος για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής με συγκεκριμένες δράσεις και με κρίσιμους στόχους. Το πρόγραμμα αυτό θα εγκρίνεται από την
κυβερνητική επιτροπή για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής,
την οποία θα απαρτίζουν οι Υπουργοί Οικονομικών, Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Η θέσπιση του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, ο οποίος
θα έχει την κεντρική εποπτεία, την καθοδήγηση και τον συντονισμό για τη διενέργεια των ανακριτικών πράξεων από τους γενικούς ή ειδικούς ανακριτικούς υπαλλήλους, όπως είναι οι
υπάλληλοι του ΣΔΟΕ, των τελωνείων και των φοροελεγκτικών
υπηρεσιών.
Αλλάζει το μέχρι τώρα θεσμικό πλαίσιο και τα αδικήματα της
φοροδιαφυγής τιμωρούνται άμεσα και αποτελεσματικά. Προς
την κατεύθυνση αυτή θεωρούνται διαρκή και συνεπώς ως συνεχή
αυτόφωρα τα εξής αδικήματα:
Της μη καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών.
Της φοροδιαφυγής με την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος.
Της φοροδιαφυγής για τη μη απόδοση ή αναληθή απόδοση
ΦΠΑ και των υπολοίπων παρακρατούμενων φόρων, τελών και εισφορών.
Αυξάνονται οι πλημμεληματικές ποινές της μη καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο.
Αυξάνονται οι κακουργηματικές ποινές που σχετίζονται με τη
φοροδιαφυγή και τη λαθρεμπορία.
Όταν υπάρχει βεβαιωμένη ίσου ή μεγαλύτερου ποσού από το
δημόσιο δεν αρχίζει αμέσως η ποινική δίωξη.
Οι υπότροποι φορολογικών πλημμελημάτων δεν μπορούν να
έχουν μετατροπή ή αναστολή εκτέλεσης της ποινής.
Η παθητική δωροδοκία έστω και ενός ευρώ θεωρείται κακούργημα.
Το ποσοστό προβεβαίωσης αυξάνεται από 25% στο 50%, όπου
δεν επιτυγχάνεται διοικητική επίλυση της διαφοράς.
Γίνεται αναδιάρθρωση των φορολογικών και ελεγκτικών υπη-
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ρεσιών με την σύσταση θέσεων ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του κράτους.
Τη σύσταση υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων στο Υπουργείο Οικονομικών.
Τη σύσταση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Την ενίσχυση της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στον
τομέα της άμεσης φορολογίας.
Τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος ελέγχων.
Την άρση του φορολογικού απορρήτου και τη δημοσιοποίηση
των οφειλετών και των παραβατών.
Τη διαδικασία διάκρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το
δημόσιο προς ανεπίδεκτες είσπραξης ή μη.
Γίνεται βελτίωση του πλαισίου φορολόγησης και διευκόλυνσης
της επιχειρηματικότητας με διάφορες παρεμβάσεις, όπως είναι
ο συμψηφισμός απαιτήσεων, ο ορισμός φορολογικής κατοικίας,
η φορολόγηση νομικών προσώπων –ΑΕ, ΕΠΕ- και μερισμάτων, η
αύξηση της φορολογίας στα κέρδη των μετοχών των εισαγωγέων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως επίσης και όλες εκείνες
οι διατάξεις προς τη δικαιότερη αντιμετώπιση ομάδων φορολογουμένων και τη διευκόλυνση της καταβολής των φόρων.
Με την ίδρυση της ανεξάρτητης αρχής του σώματος των φορολογικών διαιτητών και του φορολογικού διαιτητικού δικαστηρίου επιχειρείται μια δίκαιη και διαφανής επίλυση των
φορολογικών διαφορών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα όσο ποτέ είναι επιτακτική η ανάγκη αλλαγής του κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης, για να μην ζήσουμε ποτέ και κυρίως να μην ζήσουν ποτέ τα
παιδιά μας, όσα βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.
Το σημερινό νομοσχέδιο θέτοντας τέλος στη φορολογική ασάφεια και παραβατικότητα, θα είναι ένα σοβαρό όπλο για την
έξοδο της χώρας από την κρίση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εμείς σας ευχαριστούμε.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής
ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η χώρα συνεχίζει να περνά μία δύσκολη περίοδο δημοσιονομικής προσαρμογής, που απαιτεί λήψη αποφάσεων και
πρωτοβουλιών. Αποφάσεις που αφορούν το παρόν της χώρας
για την επιβίωσή της, αλλά και το μέλλον το οποίο αποτελεί ανάγκη να σχεδιάσουμε σήμερα. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει όλοι μας, στο μέτρο που μας αναλογεί, να αναλαμβάνουμε
τις ευθύνες μας. Ως προς αυτό το μερίδιο ευθύνης, η Κυβέρνηση
οφείλει να δρομολογεί, αλλά και να εφαρμόζει όλες τις απαιτούμενες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, ούτως ώστε να απαλλαγούμε
από παθογένειες του παρελθόντος.
Στο συζητούμενο, λοιπόν, νομοσχέδιο για την καταπολέμηση
της φοροδιαφυγής, στόχος είναι η απλοποίηση της φορολογικής
νομοθεσίας, η ενδυνάμωση των μηχανισμών εποπτείας και ελέγχου και η επιβολή απαραίτητων και ρεαλιστικών κανόνων, ώστε
να εμπεδωθεί το αίσθημα δικαιοσύνης απέναντι στο φορολογικό
σύστημα.
Σταθερό σημείο προσέγγισης οφείλει και πρέπει να είναι η δημιουργία μίας νέας φορολογικής συνείδησης βασισμένης σε μία
στέρεη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και στο κράτος. Διότι αν ένα φορολογικό σύστημα επιδιώκει να είναι παραγωγικό και αποτελεσματικό, οφείλει πρωτίστως να κατακτήσει
την εμπιστοσύνη των πολιτών και τη συνειδητοποίησή τους σε
μία γόνιμη σχέση με το δημόσιο. Νομίζω, ότι είναι μία ευκαιρία,
τώρα που η χώρα μας κάνει αυτή την εθνική προσπάθεια, με
όρους ειλικρίνειας και δικαιοσύνης να σφυρηλατήσουμε αυτή τη
σχέση.
Για να συμβεί, όμως, αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει το σύστημα να αλλάξει τη λειτουργία του, να μπει ένα τέλος
στην ατιμωρησία, να αποκτήσει καλύτερη και πιο οργανωμένη
εποπτεία και να καταπολεμηθεί ουσιαστικά η διαφθορά. Να σπάσουμε δηλαδή, τον κύκλο της φαυλότητας και να εξουδετερώσουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που τον συντηρούν και ενισχύουν
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την νοοτροπία του «τίποτα δεν γίνεται σε αυτή τη χώρα». Διότι
όσο συνεχίζεται αυτή η φαυλότητα, με ένα αναποτελεσματικό
και μη λειτουργικό φορολογικό νομοσχέδιο, που υποκρύπτει και
σχέσεις διαφθοράς, θα συντηρούμε ανισότητες στο σύστημα και
ψηλούς συντελεστές φορολόγησης για να αντεπεξέλθουμε.
Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πώς να μην είναι
ψηλοί οι συντελεστές, όταν μόνο από τη φοροδιαφυγή του ΦΠΑ,
χάνουμε 15 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν για το 2009, που υπάρχουν στοιχεία, μόλις δεκατέσσερις χιλιάδες Έλληνες δήλωσαν
εισόδημα πάνω από 100.000 ευρώ και όταν, όπως βεβαιώνει η
εισηγήτριά μας, έχουμε μία άτυπη οικονομία που φθάνει στο 40%
του ΑΕΠ;
Νομίζω, ότι συμφωνούμε όλοι πως μία τέτοια κατάσταση δεν
μπορεί να συνεχίζεται. Και οι αντιδράσεις που υπάρχουν σε
σχέση με το φορολογικό αδίκημα και την αυστηροποίηση των
ποινών, μάλλον είναι τόσο οξείες, διότι περνάνε από την ατιμωρησία και την ανοχή σε ένα καθεστώς συνειδητοποίησης ότι η
φοροδιαφυγή θα τιμωρείται.
Η αρχή της αναλογικότητας θα πρέπει οπωσδήποτε να ισχύει
και να γίνεται σεβαστή, αλλά να εξετάζεται πάντα σε σχέση με
τις ιδιαίτερες συνθήκες, τις οικονομικές και τις κοινωνικές, οι
οποίες αναφύονται στην κρίση.
Άλλωστε -και θα μείνω μόνο σε αυτό το στοιχείο σε σχέση με
την αυστηροποίηση των ποινών- σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, σε περίπτωση τέλεσης κλοπής, απάτης ή υπεξαίρεσης με
ποσό πάνω από 73.000 ευρώ, θεωρείται κακούργημα που τιμωρείται με κάθειρξη ως δέκα χρόνια. Αντίστοιχα, αν φοροδιαφύγεις ή δεν αποδώσεις ΦΠΑ, τελέσεις, δηλαδή, ουσιαστικά κλοπή
ή υπεξαίρεση κατά του δημοσίου, με το ισχύον νομικό καθεστώς,
ενδέχεται να μείνεις και ατιμώρητος, παρά του ότι το δημόσιο
έχει υποστεί ζημιά πάνω από 73.000 ευρώ. Αυτό εκτός από άδικο
και προκλητικό είναι και παράλογο. Και σε αυτήν τη συνθήκη της
κρίσης χρειάζεται συναίσθηση και ξεκάθαρες απαντήσεις ότι το
φορολογικό έγκλημα πλήττει ευθέως τον πυρήνα της λειτουργίας του κοινωνικού κράτους, εμποδίζει τον υγιή ανταγωνισμό
και υπονομεύει την ίδια την επιβίωση του κράτους και του οικονομικού μας συστήματος.
Γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέραν από την αντιμετώπιση του φορολογικού αδικήματος,
θα πρέπει να διαμορφώσουμε τέτοιες συνθήκες που να διασφαλίζουν την ομαλότητα και τη σταθερότητα του φορολογικού μηχανισμού, με οργανωμένες δομές εποπτείας και ελέγχου που θα
εξασφαλίζουν τη συστηματική ροή των εσόδων του κράτους,
έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των μεταρρυθμίσεων που έχουμε ξεκινήσει και ακολουθούμε μέχρι σήμερα με
τόσες θυσίες.
Σ’ αυτό το στόχο συμβάλλουν μία σειρά από μέτρα ενδυνάμωσης των δομών εποπτείας, αύξησης της ευελιξίας του μηχανισμού, καθώς και η απλοποίηση των διαδικασιών με παράλληλο
εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος.
Εδώ αξίζει να αναφέρουμε και τη διαδικασία του συμψηφισμού
των απαιτήσεων του δημοσίου με οφειλές προς ιδιώτες και την
εναλλακτική επίλυση των διαφορών με το Σώμα των Φορολογικών Διαιτητών, την αλλαγή του τρόπου καταβολής του ΦΠΑ,
αλλά και την ηλεκτρονική κάρτα αποδείξεων.
Όλα τα παραπάνω δείχνουν την ισχυρή βούληση της Κυβέρνησης να απλοποιήσει διαδικασίες και να ενεργήσει με ένα σύγχρονο και έξυπνο τρόπο σε ένα δαιδαλώδες χώρο με πολυνομία
και με αυτοαναίρεση πολλές φορές.
Μέσα σ’ αυτό το πνεύμα είναι και η τροπολογία που έχει κατατεθεί από το Υπουργείο Εργασίας και αφορά στο διακανονισμό
των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως
επίσης και η τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών και αφορά
στα δάνεια των δήμων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς δίνεται και μέσα από την τροπολογία αυτή ένα
τέρμα στο πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών.
Θα περίμενα, ωστόσο, με εξίσου έξυπνο και θετικό τρόπο να
προσεγγίζεται και το ζήτημα του επαναπατρισμού των καταθέσεων του εξωτερικού, που αφορούν στο άρθρο 21. Θεωρώ ότι η
στρατηγική σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να είναι πολύ πιο
στοχευμένη και πειστική, πόσω μάλλον εάν ισχύουν όσα ακού-
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γονται και γράφονται για 600 δισεκατομμύρια καταθέσεις των
Ελλήνων στο εξωτερικό. Σίγουρα, δεν μπορεί να εξαντλείται όλη
μας η στρατηγική σε ένα και μόνο άρθρο, γι’ αυτόν τον επαναπατρισμό.
Επίσης, σε ό,τι αφορά στο άρθρο 45, που αφορά στο Μέγαρο
Μουσικής, θεωρώ ότι πράγματι όταν γίνεται μία τόσο μεγάλη
προσπάθεια εξοικονόμησης από την Κυβέρνηση, είναι ζήτημα η
γενναιοδωρία 95 εκατομμυρίων προς το Μέγαρο, διότι δεν δικαιολογείται με μόνη την επίκληση του πολιτιστικού έργου που επιτελεί. Θα ήταν απαραίτητο, τουλάχιστον μέσα σε αυτήν την
Αίθουσα, να έχουμε και έναν προγραμματισμό των δράσεων,
καθώς και μία μελέτη για τα οικονομικά του Μεγάρου Μουσικής,
προκειμένου να μην επαναληφθεί το φαινόμενο μετά από δύο
χρόνια. Άλλωστε, την ίδια γαλαντομία δεν την έχουμε επιδείξει
σε άλλα πολιτιστικά ιδρύματα ανά τη χώρα.
Επειδή κατάγομαι και από το Ηράκλειο, θα ήθελα να αναφέρω
ότι σε μία σπουδαία, αλλά πολύπαθη βιβλιοθήκη, στη Βικελαία,
επί έξι χρόνια το σπουδαίο αρχείο της λιμνάζει σε κάτι υγρά υπόγεια επειδή με ίδια κεφάλαια και χωρίς καμμία βοήθεια από το
κεντρικό κράτος, προσπαθεί ο Δήμος Ηρακλείου να αποκαταστήσει το κτήριο που θα τη στεγάσει.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
θυμόμαστε ότι τη σύμβαση του Μεγάρου Μουσικής την υπέγραψε ο Υφυπουργός της κυβέρνησης Καραμανλή και γίνεται
τώρα τουλάχιστον μία προσπάθεια με τις προσθήκες του Υπουργού.
Επειδή πρέπει να τελειώνω, αναφέρω πολύ γρήγορα ότι, κύριε
Υπουργέ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Δεν έχετε άλλο χρόνο,
κύριε συνάδελφε. Υπάρχει συγκεκριμένος κατάλογος και οι συνάδελφοι περιμένουν.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ: ... χθες δεσμευθήκατε για την κατάργηση του απαρχαιωμένου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, κάτι
το οποίο είναι στη θετική κατεύθυνση. Θα μπορούσατε μέχρι την
επαναφορά του καινούργιου, να δοθεί τουλάχιστον μία παράταση στους πωλητές και παραγωγούς των λαϊκών αγορών, κάτι
για το οποίο έχετε εικόνα. Το αναφέρω επειδή έχουν κατατεθεί
και σχετικές τροπολογίες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εμείς σας ευχαριστούμε.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Γεώργιος Κασσάρας Βουλευτής
ΠΑΣΟΚ στα Δωδεκάνησα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έζησα το
Υπουργείο Οικονομικών καθ’ όλη τη Μεταπολίτευση, από το 1975
που διορίστηκα, μέχρι σήμερα. Ήμουν νιός και γέρασα, όπως
λέει ο λαός. Και επειδή τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος
και όχι εκ των προθέσεων, μπορούμε να παραδεχθούμε ότι ούτε
δίκαιο, ούτε αποτελεσματικό, ούτε αναπτυξιακό, ούτε διαφανές,
ούτε, βέβαια, σταθερό φορολογικό σύστημα καταφέραμε να
φτιάξουμε τόσα χρόνια. Ίσως, βέβαια, γιατί από μόνοι τους οι
νόμοι δεν λύνουν το πρόβλημα.
Με αυτές τις σκέψεις, προσεγγίζω θετικά την επιχειρούμενη
με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο προσπάθεια βελτίωσης του φορολογικού τοπίου και εξυπηρέτησης της πράγματι εκρηκτικής δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, αφού με διατάξεις αυτού
του νομοσχεδίου -ενδεικτικά αναφέρω- δίνεται η δυνατότητα σε
επιχειρήσεις και επαγγελματίες που συναλλάσσονται με το δημόσιο να συμψηφίζουν φόρους που οφείλουν με απαιτήσεις τους
κατά του δημοσίου. Και βέβαια πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι η
ρύθμιση, όταν οι συνθήκες θα το επιτρέψουν, πρέπει να επεκταθεί και σε ορισμένες απαιτήσεις κατά του ευρύτερου δημόσιου
τομέα. Έτσι, θα λύναμε, παραδείγματος χάριν, το πρόβλημα των
φαρμακοποιών και των απαιτήσεών τους από τα ασφαλιστικά τα-
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μεία.
Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου ξεκαθαρίζεται ότι σε περιπτώσεις αμοιβαίων οφειλών δημοσίου και ιδιωτών δεν υφίσταται ποινικό αδίκημα. Παρέχεται το δικαίωμα καταβολής του ΦΠΑ
σε τρεις δόσεις ή σε έξι, μετά από προσωρινό έλεγχο. Θεσπίζεται
ο οικονομικός εισαγγελέας με αυξημένες αρμοδιότητες και δυνατότητες, καμμία σχέση με αυτό που μέχρι σήμερα έχουμε, τον
εισαγγελέα του ΣΔΟΕ. Ιδρύεται ειδικό Σώμα Φορολογικών Διαιτητών. Ο έλεγχος διενεργείται κατ’ αρχάς από το γραφείο. Αίρεται το φορολογικό απόρρητο για μεγαλοοφειλέτες και
φοροπαραβάτες. Αυτά είναι πράγματα που ισχύουν σε άλλες
χώρες και μάλιστα σημειώνουν πολύ μεγάλη επιτυχία.
Διευκρινίζεται ότι το αυτόφωρο δεν θα ενεργοποιείται σε κάθε
περίπτωση φοροδιαφυγής που θεωρείται πλημμέλημα, αφού θα
δίνεται χρονικό περιθώριο στο φορολογούμενο να προσέλθει
στη ΔΟΥ για συμβιβασμό με τη διαδικασία της διοικητικής επίλυσης της φορολογικής διαφοράς.
Προβλέπεται να μην επιβάλλεται ποινή φυλάκισης για ληξιπρόθεσμα, όταν η οφειλή εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό, όπως επίσης ότι μόνο ο υπότροπος
θα οδηγείται στη φυλακή, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η ποινή θα
έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Να προσεχθεί όμως η περίπτωση
της μη εξόφλησης του τιμολογίου και επομένως και του ΦΠΑ.
Πώς να υπάρξει δίωξη σε αυτήν την περίπτωση;
Αν και πιστεύω ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες η υπέρμετρη
αυστηροποίηση των ποινών δεν οδηγεί συνήθως στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, της αύξησης δηλαδή των δημοσίων εσόδων,
εδώ που έφτασε η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας είμαι
υποχρεωμένος να την αποδεχθώ και να αναμένω να δικαιωθεί η
αντίθετη με εμένα άποψη.
Δεν μπορώ να συμφωνήσω όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με όσους εδώ στην Αίθουσα επιχειρηματολογούν κατά της
ποινικοποίησης της μη καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας. Κατανοώ ότι υπάρχει πρόβλημα λόγω της ύφεσης στην
αγορά, αλλά δεν είναι λύση η φοροκλοπή. Μην τη νομιμοποιείτε.
Για ποια δημιουργία φορολογικής συνείδησης θα μιλάμε; Μόνο
γι’ αυτήν που πρέπει να διδάσκεται από το δημοτικό σχολείο και
θα αποδώσει δηλαδή μετά από είκοσι χρόνια;
Και βέβαια να διευκρινίσουμε ότι όσοι θα ασχολούνται με τον
έλεγχο, είτε είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών είτε
είναι ορκωτοί ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι, θα έχουν τα
ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις, αλλά και το ίδιο ποινολόγιο.
Επιτρέψτε μου όμως, πριν κατέβω από το Βήμα, να δώσω και
τη δική μου εξήγηση στο γιατί οι νόμοι δεν κατάφεραν να λύσουν
το πρόβλημα. Προφανώς γιατί υλοποιούνται από ανθρώπους εργαζόμενους, στους οποίους λίγες φορές και περιστασιακά δώσαμε ένα όραμα για την πατρίδα. Πολύ λιγότερες ασχοληθήκαμε
σοβαρά μαζί τους, με τη μόρφωσή τους, την εξέλιξή τους. Ο καθένας την αξιοκρατία μέχρι χθες τη μετρούσε όπως αυτός νόμιζε
καλύτερα ή ίσως όπως τον εξυπηρετούσε. Οι προσωπικές πολιτικές κυριαρχούσαν, με αποτέλεσμα στην πρώτη αλλαγή, όχι
μόνο την κυβερνητική, αλλά αλλαγή Υπουργού ή ακόμα και Γενικού Γραμματέα, να έχουμε και μια νέα αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών ή των κριτηρίων επιλογής
των στελεχών του, που βέβαια μέχρι να εφαρμοστεί, να δοκιμαστεί και ενδεχόμενα να συμπληρωθεί με βελτιωτικές τροποποιήσεις, ανετρέπετο. Με αυτήν την λογική όμως και ασφαλώς με το
μέγεθος των συμφερόντων που διακυβεύονται, με την ογκώδη
πολυνομία, την πολυπλοκότητα και την ταχέως μεταβαλλόμενη
νομοθεσία κανένας νόμος δεν μπορεί να λύσει το γόρδιο δεσμό
της βεβαίωσης και της είσπραξης των δημοσίων εσόδων.
Και βέβαια θα ήταν παράλειψή μου να μην μεταφέρω στην Αίθουσα την ανακούφιση των κατοίκων της Δωδεκανήσου, αλλά
και όλου του Αιγαίου για τη διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Ελπίζω ποτέ στην Αίθουσα αυτή να μην έρθει το αντίθετο προς ψήφιση.
Με αυτές τις σκέψεις ψηφίζω, λοιπόν, επί της αρχής το νομοσχέδιο, με την παράκληση στη σύνθεση της τρίτης ομάδας της
ΟΚΕ να συμπεριληφθεί η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων
Ελλάδος.
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Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Εμείς σας ευχαριστούμε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας κ.
Παναγιωτόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, στη θεωρία
κάθε φορολογικό καθεστώς πρέπει να ικανοποιεί τα εξής βασικά
ζητούμενα: Να είναι απλό. Να είναι σταθερό. Η αστάθεια διώχνει
τους επενδυτές. Να είναι λειτουργικό και αποτελεσματικό. Στην
ελληνική πραγματικότητα αυτό σημαίνει να αντιμετωπίζει τη γραφειοκρατία, να αντιμετωπίζει τη χαλαρότητα και ενίοτε τη διαφθορά των φοροεισπρακτικών μηχανισμών, να αντιμετωπίζει τη
φοροδιαφυγή, να φέρνει εν τέλει περισσότερα έσοδα στο κράτος. Να είναι δίκαιο, ώστε να εξασφαλίζει μια ελάχιστη κοινωνική
συναίνεση και αποδοχή από τον φορολογούμενο, ιδίως από το
συνεπή και έντιμο φορολογούμενο. Να γνωρίζει ο πολίτης που
εκπληρώνει τις φορολογικές του υποχρεώσεις ότι πρώτον πληρώνουν όλοι –δικαιοσύνη- δεύτερον πληρώνουν ανάλογα με τις
δυνάμεις τους –αναλογικότητα- και τρίτον ότι οι φόροι που αποδίδει πιάνουν τόπο –ανταποδοτικότητα- δηλαδή δημιουργούν παροχή καλών υπηρεσιών από το κράτος. Και τελικά να λειτουργεί
και ως αναπτυξιακό εργαλείο της οικονομίας, να ευνοεί δηλαδή
την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων αλλά και να αφήνει διαθέσιμα κεφάλαια στις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις για επανεπένδυση και ανάπτυξη. Αυτά στη θεωρία.
Στην πράξη τώρα, στην πραγματικότητα, τι έχουμε αυτήν την
ώρα; Έχουμε μια τραγική, κραυγαλέα υστέρηση στα δημόσια
έσοδα, οκτακόσια εβδομήντα εκατομμύρια το πρώτο δίμηνο του
2011. Γιατί έγινε αυτό, κύριε Υπουργέ; Εσείς εδώ και ένα χρόνο
αυξάνετε τους φόρους, άμεσους, έμμεσους, έκτακτη εισφορά,
τα πάντα. Γιατί έγινε αυτό; Έσοδα δεν έρχονται. Δεν το καταλαβαίνετε; Όσο εμείς εδώ νομοθετούμε φορολογικό επί φορολογικών -ένα άλλο κείμενο ογδόντα και βάλε σελίδων, για να
επικαλύψει το προηγούμενο πριν από ένα χρόνο εκατόν ογδόντα
και βάλε σελίδων- οι εισπρακτικοί μηχανισμοί, οι ούτως ή άλλως
προβληματικοί εισπρακτικοί μηχανισμοί, δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, για να μην πω ότι καταρρέουν.
Οι εφοριακοί δεν ασχολούνται με τη διερεύνηση και πάταξη
βασικών φορολογικών αδικημάτων, όπως, για παράδειγμα, η έκδοση εικονικών παραστατικών, αλλά στην ουσία αναλώνονται κυρίως στη βεβαίωση και είσπραξη ΦΠΑ από επιχειρηματίες και
ελεύθερους επαγγελματίες που δεν εισπράττουν και συνεπώς
δεν μπορούν να πληρώσουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία.
Δεν είναι όλοι απατεώνες. Δεν μιλάτε με ανθρώπους της αγοράς,
της πιάτσας, κύριε Υπουργέ; Δεν γνωρίζετε ότι υπάρχουν αυτήν
τη στιγμή περίπτερα που πωλούν επί πιστώσει, με τεφτέρια; Δεν
ξέρετε ότι το εμπόριο λειτουργεί με μεταχρονολογημένες επιταγές με μέσο όρο αποπληρωμής τους έξι μήνες, ενώ δεν είναι
ασυνήθιστη και η επιταγή πληρωμής στους δώδεκα μήνες; Τη
βάζεις στο συρτάρι και προσεύχεσαι μετά από ένα χρόνο να μην
«σκάσει». Παρεμπιπτόντως, οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές το πρώτο δίμηνο του 2010 ανήλθαν στο
ποσό των τετρακοσίων εκατομμυρίων ευρώ, πάνω 211% παρακαλώ από το αντίστοιχο του Φεβρουαρίου του 2009.
Τι λένε όλα αυτά; Ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην αγορά
λόγω φυσικά της οικονομικής συγκυρίας και εσείς έρχεστε με
αυτό εδώ το νομοσχέδιο και ποινικοποιείτε επί το αυστηρότερο,
για να μην πω κακουργηματοποιείτε, τη μη καταβολή και απόδοση ΦΠΑ, έτσι ώστε οι φυλακές που αποσυμφορίζονται με το
νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ψηφίσαμε πριν
από έξι μήνες και προβλέπει ελαστικότερες διαδικασίες έκτισης,
εκτέλεσης της ποινής της φυλάκισης να μπορέσουν να φιλοξενήσουν τους έμπορους, τους επιχειρηματίες, τους ελεύθερους
επαγγελματίες που δεν μπορούν στην παρούσα ασφυκτική οικονομική συγκυρία να πληρώσουν δύο μήνες ΦΠΑ.
Είναι ασύλληπτο! Να βγουν δηλαδή οι καταδικασθέντες εγκληματίες με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου Καστανίδη, για να
μπουν οι ατυχήσαντες επιχειρηματίες που σας λένε «όντως χρωστάω το ΦΠΑ, αλλά δεν μπορώ να πληρώσω, απλά γιατί δεν
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μπορώ να αποδίδω ΦΠΑ επί ποσών που δεν έχω εισπράξει». Αυτό
σας λένε και αντί να δημιουργήσετε, με τη φορολογική σας πολιτική, συνθήκες γενέσεως πρόσθετου εισοδήματος και επομένως πρόσθετης φορολογητέας ύλης, εσείς το δυσχεραίνετε.
Δρομολογείτε επιτροπές, αυστηροποιείτε οριζοντίως κάθε
ποινή για παράβαση φορολογικής νομοθεσίας, ακόμη καθιστάτε
δυσχερέστερη την προσφυγή του ενδεχομένως αδικηθέντος πολίτη, του ενδεχομένως συναλλαγέντος με διεφθαρμένο εφοριακό, στη φορολογική δικαιοσύνη, αυξάνοντας το ποσοστό
προείσπραξης επί του αμφισβητούμενου φόρου στο 50%, ώστε
κανείς να μη μπορεί να πηγαίνει στο φορολογικό δικαστήριο.
Θα κάνω άλλη μία κατάθεση στη θεωρία, για να δούμε τι πρέπει να γίνει. Στη δεκαετία του ’80 ο Αμερικανός οικονομολόγος
Άρθουρ Λόουφερ απέδειξε ότι η αύξηση των συντελεστών φορολογίας δεν οδηγεί σε ανάλογη αύξηση των φορολογικών εσόδων, αλλά σε μείωσή τους, όταν ο φορολογητέος συντελεστής
υπερβαίνει ένα ποσοστό που προσδιορίζεται λίγο κάτω από το
30%.
Και αυτό γίνεται για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί οι υψηλοί συντελεστές φορολογίας ωθούν τους πολίτες να κρύβουν το εισόδημά
τους, φοροδιαφυγή. Δεύτερον, διότι κάποιοι φορολογούμενοι παύουν να δημιουργούν υψηλό εισόδημα, για να μην το μοιράζονται
με το κράτος, αντιπαραγωγικό κίνητρο. Αυτά είπε ο Λόουφερ.
Τα παραπάνω αποδείχτηκαν στην πράξη σε αρκετές χώρες
που προχώρησαν σε δραστική μείωση συντελεστών φορολογίας.
Στις ΗΠΑ το 1980 ο ανώτατος συντελεστής φορολογίας ήταν
70% και ίσχυε για εισόδημα πάνω από 200.000 δολάρια ετησίως.
Τότε, λοιπόν, το 1980 εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες φορολογούμενοι
δήλωσαν εισόδημα άνω των 200.000. Τόσοι ήταν. Εισπράχθηκαν
γι’ αυτό το εισόδημα 19.000.000.000 δολάρια.
Το 1988, όταν είχαν πέσει οι ανώτατοι συντελεστές, ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής είχε μειωθεί στο 28% από το 70%.
Τότε επτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες δήλωσαν εισόδημα
άνω των 200.000 δολαρίων και εισπράχθηκαν –από
19.000.000.000- 99.000.000.000 δολάρια για το εισόδημα αυτό.
Σήμερα αυτή η θεωρία, σε συνδυασμό με τον οξύτατο φορολογικό ανταγωνισμό από χώρα σε χώρα, έχει οδηγήσει πολλά
κράτη –κυρίως στην Κεντρική και πρώην Ανατολική Ευρώπη- να
καθιερώσουν χαμηλούς ενιαίους φορολογικούς συντελεστές.
Στη Ρωσία το 2001 καθιερώθηκε ενιαίος συντελεστής φορολογίας 13%, από 30% που ήταν το ανώτατο. Μέσα σε μία εξαετία
τα φορολογικά έσοδα εκτινάχθηκαν από 175.000.000 σε
930.000.000 ρούβλια. Να μην παρεξηγηθούμε, δεν είμαστε υπέρ
του ενιαίου φορολογικού συντελεστή. Ίσως, αυτό είναι λίγο προχωρημένο και κοινωνικά άδικο. Είμαστε σίγουρα όμως υπέρ των
χαμηλών φορολογικών συντελεστών.
Γειτονικές μας χώρες φορολογούν τις επιχειρήσεις με συντελεστές περί το 10%. Έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσελκύουν επενδύσεις. Έτσι χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις της
Βορείου Ελλάδος έχουν εγκατασταθεί ή σκοπεύουν σύντομα να
εγκατασταθούν στις γειτονικές μας βαλκανικές χώρες. Έτσι, επιτυγχάνεται η ανάπτυξη, κύριε Υπουργέ, έτσι έρχονται και τα υψηλότερα έσοδα. Αυτός είναι ο δρόμος και πρέπει να το
καταλάβουμε, αλλά εμείς ή μάλλον εσείς είστε στον κόσμο σας.
Προφανώς καταψηφίζω το νομοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εμείς σας ευχαριστούμε.
Το λόγο έχει η κ. Αικατερίνη Μπατζελή, Βουλευτής Φθιώτιδας
του ΠΑΣΟΚ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήταν αδιανόητο κάθε φορά που συζητούμε ζητήματα φορολογικής πολιτικής, να μην τα συνδέαμε με την ανάπτυξη και
την πορεία της χώρας μας, τόσο για την έξοδο από την κρίση
όσο και για την πορεία προς την ανάπτυξη.
Η σημερινή οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας,
μας επιτάσσει και επιβάλλει την υιοθέτηση στοχευμένων πολιτικών, άρρηκτα συνδεδεμένων με την ανάπτυξη ως πρωταρχικού
εργαλείου για την αναθέρμανση της οικονομίας. Για να βγούμε
από το σημερινό αδιέξοδο, πρέπει το συντομότερο δυνατό να
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πάρουμε αποφάσεις, που έπρεπε, άλλωστε, να είχαν ληφθεί εδώ
και πάρα πολλά χρόνια, αποφάσεις που αφορούν τον τρόπο οργάνωσης των υπηρεσιών του δημοσίου, αλλά και των επιχειρήσεων, τα εισοδήματα όλων μας ανεξάρτητα από την πηγή
προέλευσης, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, που πλήττει τον πυρήνα κάθε προσπάθειας για
ανάκαμψη και κοινωνική συνοχή, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την εμπέδωση της ευνομίας και της
διαφάνειας.
Το σημερινό φορολογικό νομοσχέδιο που συζητείται είναι ένας
από τους σημαντικούς σταθμούς σ’ αυτήν την προσπάθεια, γιατί
περιλαμβάνει διατάξεις που ανατρέπουν χρόνιες νοσηρές καταστάσεις.
Πρώτον, σχετικά με τις διατάξεις για την αναδιοργάνωση των
ελεγκτικών και εισπρακτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, όλοι γνωρίζουμε -και αναγνωρίζουμε- ότι οι υφιστάμενες υπηρεσίες και η οργάνωσή τους έχουν αποδεχθεί κατ’
ελάχιστο ανεπαρκείς, μία ανεπάρκεια η οποία φαίνεται από την
εκτεταμένη φοροδιαφυγή που διατρέχει όλη την οικονομία και
έχει συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην καθυστέρηση της χώρας
μας.
Με το νομοσχέδιο που συζητάμε, επιχειρούμε να καταστήσουμε τις ελεγκτικές υπηρεσίες αποτελεσματικές και ικανές για
να επιτελέσουν την αποστολή τους, να δημιουργήσουμε θεσμούς που θα εξασφαλίζουν τη διαφάνεια του φορολογικού
ελέγχου και θα προλαβαίνουν την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου κάνουν επιτέλους μία αρχή.
Όλα αυτά, όμως, θα κριθούν από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στην πράξη. Γι’ αυτό πρέπει να παρακολουθήσουμε,
ως Βουλευτές και ως Κοινοβούλιο, από κοντά αυτή την προσπάθεια σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και ο Υπουργός
να μας ενημερώνει σε τακτά διαστήματα.
Στο σημείο αυτό, θα παρακαλούσα να μας ενημερώσει ο
Υπουργός για το επιχειρησιακό σχέδιο, που είμαι βέβαιη ότι έχει
εκπονήσει, σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων για
την αναδιοργάνωση των ελεγκτικών και εισπρακτικών υπηρεσιών
στην πράξη. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι η ενημέρωσή μας θα
πρέπει να είναι άμεση.
Δεύτερον, σχετικά με τις διατάξεις για τον φορολογικό έλεγχο,
η σημερινή οργάνωση ελέγχου είναι αποκαρδιωτική. Ζούμε σε
καθεστώς φοροδιαφυγής. Πρέπει, λοιπόν, να αλλάξουμε τα
πάντα σχετικά με τον έλεγχο, ακόμη και το ανθρώπινο δυναμικό
και την κατανομή του, στο οποίο καλά κάνει ο νόμος και βάζει
φραγμούς, ώστε να μην είναι αυτονόητο ότι τα πρόσωπα που
υπηρετούσαν μέχρι σήμερα στις ελεγκτικές υπηρεσίες θα στελεχώσουν και τις νέες, με το πρόσχημα, τάχα, της εμπειρίας.
Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπίες οι οποίες έχουν δημιουργήσει αίσθηση ότι η φοροδιαφυγή, ακόμη και η μη πληρωμή του
ΦΠΑ δεν αποτελεί αδίκημα κατά της υπόλοιπης κοινωνίας, όπως
θεωρείται σ’ όλα τα αναπτυγμένα κράτη του κόσμου.
Σχετικά με τις διατάξεις για την επιχειρηματικότητα και τις
επενδύσεις, η μείωση του συντελεστή φορολογίας για τα μη διανεμόμενα κέρδη, από το 24% στο 20%, είναι ένα πολύ θετικό
βήμα και ενδεχόμενα η μείωσή του στο 15%, κύριε Υπουργέ, θα
ήταν καλύτερη. Καταλαβαίνω όμως τους δισταγμούς σας για να
προχωρήσετε στην ανάγκη για αύξηση των εσόδων.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σημειώσω ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά τη μείωση του κόστους των επιχειρήσεων
που οφείλεται στις έμμεσες επιβαρύνσεις του μισθολογικού κόστους, όπως οι ασφαλιστικές εισφορές. Η υποκατάσταση μέρους
των ασφαλιστικών εισφορών από φορολογία θα είναι ευεργετική
τόσο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, όσο
και στη μείωση της ανεργίας. Οι προσαυξήσεις του 3% μηνιαίως
και 36% ετησίως και με ανώτατο συνολικό ποσό το εκατόν είκοσι,
είναι στην πραγματικότητα ποινή.
Εδώ, όμως, θα ήθελα να καταθέσω και την πρόταση του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, που δεν θέλουν να αποφύγουν την πληρωμή και την επιστροφή του ΦΠΑ, αλλά προτείνουν έναν
διαφορετικό τρόπο πληρωμής. Κρίνεται σκόπιμη η επιβάρυνση
σε ποσοστό 24% ετησίως αντί του 36%, δηλαδή 2% μηνιαίως
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χωρίς ανώτατο όριο. Έτσι, από τους σαράντα μήνες η αποπληρωμή θα γίνει σε εξήντα.
Επίσης, δεν υπάρχει καμμία ένσταση, κύριε Υπουργέ, σχετικά
με την απαλλαγή από το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.
Είναι δίκαιο όμως και λογικό αυτή η απαλλαγή να ισχύει και για
τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις και οργανώσεις, οι οποίες τελούν και εμπορικό και κοινωνικό χαρακτήρα.
Επίσης, εν όψει της ανασυγκρότησης των συνεταιριστικών οργανώσεων είναι σκόπιμο να υπάρξει διαφοροποίηση των κριτηρίων ένταξης των συνεταιρισμών στις διατάξεις του ν. 3888/2010,
που αφορά την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεν μπορεί να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι
σε ιδιωτικά συμφέροντα και απέναντι σε αυτό που λέμε οργανωμένη παραγωγή και δη αγροτική.
Σχετικά με τις διατάξεις και τον συμψηφισμό θα ήθελα να πω
ότι οι δόσεις θα βοηθήσουν πολλές επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες της κρίσης και θα διατηρήσουν τα επίπεδα
της παραγωγής τους.
Τελειώνοντας, είναι σκόπιμο να επισημάνω ότι το νομοσχέδιο
που συζητάμε περιλαμβάνει διατάξεις και προδιαγραφές, αλλαγές που πριν από ένα χρόνο μας ήταν αδύνατον να φανταστούμε.
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, με τη θέση ότι πρέπει να κατορθώσουμε κάποτε να καταργήσουμε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, που αποτελεί γραφειοκρατία και τροχοπέδη για τις
επιχειρήσεις. Είναι το επόμενο μεγάλο βήμα, το οποίο πρέπει να
περάσει η Κυβέρνηση, έτσι ώστε να σχεδιάζουμε το φορολογικό
πλαίσιο του μέλλοντός μας που θα ταιριάζει απόλυτα και θα ενισχύει το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας, που τώρα σχεδιάζουμε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εμείς σας ευχαριστούμε.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Νικόλαος Καντερές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε λίγες ημέρες
θα εορτάσουμε την ημέρα της Εθνικής Παλιγγενεσίας, την 25η
Μαρτίου. Φέτος αυτή η ημέρα έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς
συμπίπτει με τις κρίσιμες αποφάσεις που θα ληφθούν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρισκόμαστε σε μια
ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή για το μέλλον της χώρας. Οι αποφάσεις
που αναμένεται να παρθούν θα κρίνουν τις οικονομικές, πολιτικές
και κοινωνικές εξελίξεις στη χώρα μας για τις επόμενες δεκαετίες. Στόχος της Ελλάδας, όπως και άλλων κρατών-μελών, παραμένει η διαμόρφωση ενός μόνιμου μηχανισμού σταθερότητας
για την Ευρωζώνη σε συνδυασμό με την εισαγωγή του θεσμού
των ευρωομολόγων, τη δυνατότητα επαναγοράς των κρατικών
ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά μέσω του Ταμείου Σταθερότητας και την αύξηση των ομολόγων για τη χρηματοδότηση
των ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Το μεγάλο, όμως, ζητούμενο αυτών των εξελίξεων, αυτό που
καίει αυτή τη στιγμή τους συμπολίτες μας, αφορά το συνολικό
τίμημα που θα κληθεί να πληρώσει η πατρίδα μας. Αυτό που γνωρίζουμε από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας είναι ότι η
Γερμανία έπαιξε το πολιτικό της παιχνίδι, με αποτέλεσμα ο πυρήνας των προτάσεών της να γίνει αποδεκτός και να μετακυλήσει όλο το πολιτικό βάρος των αποφάσεων στις κυβερνήσεις των
χωρών που κάνουν χρήση του μηχανισμού. Με την υπογραφή
του Συμφώνου Ανταγωνιστικότητας προχωράμε σε δέσμευση για
μηδενικά ελλείμματα, αλλιώς θα αντιμετωπίσουμε αυστηρές ποινές και ελέγχους, με ό, τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Το μέλλον
θα δείξει κατά πόσο θα είναι θετικά ή αρνητικά τα αποτελέσματα
της Συνόδου Κορυφής της 25ης Μαρτίου για τη χώρα μας.
Σήμερα συζητάμε ένα κρίσιμο νομοσχέδιο που είναι άρρηκτα
συνδεδεμένο με τις οικονομικές εξελίξεις και διαβουλεύσεις στην
Ευρώπη. Θέλω να προεξοφλήσω το γεγονός ότι η φορολογική
πολιτική της Κυβέρνησης από τότε που ανέλαβε, πριν από δεκαοκτώ μήνες μέχρι σήμερα, κινείται σε εντελώς λανθασμένη κα-
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τεύθυνση. Αυτό δεν το λέμε εμείς. Το καταδεικνύουν οι αριθμοί
που η ίδια η Κυβέρνηση δίνει στη δημοσιότητα. Ο πληθωρισμός
σκαρφάλωσε στο 5,2%, έναντι στόχου του προϋπολογισμού στο
2,2%. Η ανεργία ανήλθε στο εφιαλτικό 14,8% τον περασμένο Δεκέμβριο, η παρατεταμένη ύφεση βαθαίνει στο 6,6% και το έλλειμμα παρουσιάζει δραματική αύξηση κατά 8,9% το πρώτο
δίμηνο του 2011. Το χρέος ανήλθε στο 142,5% του ΑΕΠ ή στα
330 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2010, έναντι 126% του ΑΕΠ,
που ήταν το 2009. Το 2011 αναμένεται να σκαρφαλώσει στο
152,6% του ΑΕΠ ή στα 350 δισεκατομμύρια ευρώ.
Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν, κύριε Υπουργέ, ότι τόσο η
οικονομική όσο και η φορολογική πολιτική κινούνται σε λάθος
κατεύθυνση. Αναφέρεστε συνεχώς σε επενδύσεις και ανάπτυξη
που τελικά, όμως, μένουν κενό γράμμα. Ο πλήρης εκτροχιασμός
των εσόδων επιβεβαιώνεται και από την παραίτηση του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών.
Συζητούμε σήμερα το ένατο νομοσχέδιο με φορολογικές διατάξεις που κατέθεσε η Κυβέρνηση από τότε που ανέλαβε. Ποιο
ήταν το αποτέλεσμα των προηγούμενων νομοσχεδίων και διατάξεων; Κάνατε απολογισμό; Πατάχθηκε η φοροδιαφυγή; Αυξήθηκαν τα φορολογικά έσοδα του κράτους; Δημιουργήσατε
φορολογική δικαιοσύνη; Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Το μόνο που
καταφέρατε είναι να μετατρέψετε την Ελλάδα σε πρωταθλήτρια
φόρων. Αυτή είναι η αλήθεια. Σήμερα έχουμε τους υψηλότερους
συντελεστές φορολόγησης στην Ευρώπη. Ας πάρουμε ως παράδειγμα τους συντελεστές φορολόγησης των επιχειρήσεων.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κάποιο λάθος έχει γίνει στο χρόνο μου, κυρία Πρόεδρε.
Τους παραλάβατε στο 35% πριν εννέα μήνες με το ν. 3842 και
τους πήγατε στο εξωφρενικό 65%. Τώρα που είδατε ότι οι αριθμοί δεν βγαίνουν, κάτι που σας είχαμε ήδη τονίσει, πήρατε την
απόφαση και υπαναχωρείτε στο 45%. Δηλαδή, σε απλά ελληνικά
αναιρείτε το δικό σας νόμο πριν καν εφαρμοστεί. Και σας ρωτώ:
Αυτή είναι η φορολογική σταθερότητα για τη χώρα; Είναι ηλίου
φαεινότερο ότι με την προχειρότητα, με την οποία ασκείτε την
πολιτική σας, δημιουργείτε αντικίνητρα για τις επιχειρήσεις και
την επιχειρηματικότητα και στρέφετε τους επενδυτές αλλού,
εκτός της Ελλάδας.
Εξετάζοντας το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, διαπιστώνουμε
ότι είναι μια εξαιρετικά πρόχειρη συρραφή διατάξεων σε ένα κείμενο διακοσίων σελίδων, που εισάγει τεράστια γραφειοκρατία,
ενώ παράλληλα συγκεντρώνει με περισσότερες από σαράντα
υπουργικές αποφάσεις μια υπερεξουσία στο πρόσωπο του
Υπουργού Οικονομικών. Πρόκειται για ένα δαιδαλώδες κείμενο,
χωρίς στόχευση, με πολλές, ασαφείς και αντιφατικές διατάξεις.
Αυξάνει υπέρμετρα τη γραφειοκρατία μέσα από τη σύσταση πολυμερών επιτροπών αμφιβόλου αποτελεσματικότητας. Προχωράει σε αυστηροποίηση των ποινών με σκοπό την καταπολέμηση
της φοροδιαφυγής, αλλά αγνοεί πλήρως τις συνταγματικές διατάξεις περί αναλογικότητας των ποινών. Τέλος, εξακολουθεί να
στερείται κάθε έννοια αναπτυξιακής διάστασης.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει ξανά το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Έχει τελειώσει ο χρόνος σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ: Νομίζω, κυρία Πρόεδρε, ότι είχα καθυστέρηση στο χρόνο. Ένα λεπτό, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Δεν υπάρχει καθυστέρηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ: Ως Βουλευτής της Περιφέρειας Αττικής θέλω ακόμη να επισημάνω ένα τεράστιο ζήτημα που προκύπτει με το άρθρο 42 του νομοσχεδίου. Το εν λόγω άρθρο
προβλέπει τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας αξιοποίησης της
έκτασης του πρώην Αεροδρομίου στο Ελληνικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχει τελειώσει ο χρόνος σας προ πολλού. Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ: Με αυτό τον τρόπο, όμως, καταργείται επί της ουσίας το άρθρο 9 του νόμου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Δεν θα γραφτούν στα
Πρακτικά αυτά που λέτε.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ: Καταθέτω στα Πρακτικά και το σχετικό Δελτίο Τύπου του Δήμου Σπάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Καταθέστε το και με
αυτό ολοκληρώνετε.
Σας ευχαριστώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ: Να είστε καλά. Νομίζω ότι στο χρόνο
δεν ήσασταν ακριβής.
Σας ευχαριστώ κι εγώ.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Καντερές καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν Δελτίο Τύπου, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μιχαήλ Γιαννάκης.
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι βέβαιο ότι η όποια αλλαγή
γίνεται στο φορολογικό τοπίο, στο φορολογικό μας σύστημα,
επηρεάζει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Το ερώτημα είναι,
εάν οι αλλαγές που σήμερα προσπαθεί να προωθήσει η Κυβέρνηση είναι στη σωστή κατεύθυνση και αν θα έχουν αποτέλεσμα.
Επίσης, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε σε ποια οικονομική
συγκυρία βρισκόμαστε, τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα και αν,
όσα η Κυβέρνηση έχει προσπαθήσει δεκαοκτώ μήνες τώρα,
έχουν αποτέλεσμα.
Δυστυχώς, τα νούμερα διαψεύδουν και τους πιο αισιόδοξους
στο οικονομικό επιτελείο. Αν ανατρέξουμε στον προϋπολογισμό,
θα δούμε τι προϋπολόγιζε και τι έχουμε μπροστά μας: Μια ύφεση
εφιαλτική το τελευταίο τρίμηνο του 2010 με 6,6%. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πού οδηγούμαστε. Κι αυτό, δυστυχώς, θα συνεχιστεί και το πρώτο τρίμηνο του 2011. Ακόμη, η ανεργία έχει πάρει
εκρηκτικές διαστάσεις. Μόνο η καταμετρημένη φτάνει το 15%.
Εγώ προέρχομαι από μια βιομηχανική περιοχή. Τα σενάρια,
κύριε Υπουργέ και η καθημερινότητα είναι εφιαλτικά, με την έννοια ότι κάθε μέρα επιχειρήσεις προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν το εργατικό κόστος, με απολύσεις και μεγάλες
επιχειρήσεις, όπως ο «ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ», ήδη έχουν βάλει λουκέτο,
με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Το ερώτημα, λοιπόν, που τίθεται είναι το εξής: Το φορολογικό
νομοσχέδιο βοηθάει στην αναπτυξιακή πορεία που έχει ανάγκη
η χώρα μας αυτή τη δύσκολη στιγμή; Νομίζω πως όχι. Φτιάχνουμε ένα τέρας γραφειοκρατίας, προσθέτουμε εκατοντάδες
σελίδες στο ήδη θολό φορολογικό τοπίο και κάθε άλλο παρά καταπολεμούμε τη φοροδιαφυγή. Αντίθετα, με ορισμένες διατάξεις
ενισχύουμε τη συνδιαλλαγή μεταξύ των υπαλλήλων των εφοριών
και του πολίτη.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Άρα η στόχευση, εκτός του ότι είναι λάθος, φέρνει και επιπλέον προβλήματα, αντί να επιφέρει λύσεις. Το ότι είναι το έκτο
ή έβδομο νομοσχέδιο της σημερινής Κυβέρνησης δείχνει ότι
ούτε στόχευση υπάρχει ούτε στρατηγικός σχεδιασμός ούτε πρόγραμμα. Δεν μπορεί κάθε δύο μήνες να έχουμε ένα καινούργιο
νομοσχέδιο. Απ’ ό,τι έχει γραφτεί στον Τύπο και όπως έχετε τοποθετηθεί, άλλα δύο νομοσχέδια θα έλθουν τους αμέσως επόμενους μήνες. Αυτό δείχνει ότι πραγματικά αυτοσχεδιάζετε «στο
πόδι», σε μία εποχή όπου θα έπρεπε να υπάρχει σταθερότητα
στην αγορά και στο φορολογικό μας σύστημα, γιατί ποιος επιχειρηματίας θα τολμήσει σήμερα να επενδύσει, να ανοίξει μία
νέα δουλειά όταν υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα; Δυστυχώς, το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα εντείνει αυτές τις ανησυχίες και
τις αβεβαιότητες, που ήδη έχουν πάρει «εκρηκτικές» διαστάσεις
στην αγορά.
Σα να μην έφτανε αυτό, έχουμε και τα τελευταία φαινόμενα
ασυνεννοησίας στο οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης, μια
ασυνεννοησία που δίνει ένα λάθος μήνυμα, μια αγωνία σ’ ολόκληρη την αγορά. Δεν μπορεί για μήνες τώρα ο Υπουργός Οικονομικών να μη συνομιλεί με το Γενικό Γραμματέα ο οποίος πριν
λίγο παραιτήθηκε. Αυτό δείχνει πώς λειτουργείτε πραγματικά
σαν κυβερνητική ομάδα. Πώς μπορείτε να ζητάτε συναίνεση από
την κοινωνία και από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης -που
έχουμε όλη τη διάθεση αυτή την κρίσιμη στιγμή να συνεισφέ-

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρουμε στις προσπάθειες της Κυβέρνησης- όταν τα μέλη του οικονομικού επιτελείου της σημερινής Κυβέρνησης δεν μπορούν
να συνεννοηθούν μεταξύ τους;
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι τα προβλήματα είναι πρώτα προβλήματα διαχείρισης, συνεννόησης, στρατηγικού σχεδιασμού και
στόχων του οικονομικού επιτελείου, παρά προβλήματα των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, που έχουμε και την πρόθεση και τη
διάθεση και θέλουμε πραγματικά να συνεισφέρουμε.
Υπάρχουν όμως και άλλα μελανά σημεία στο νομοσχέδιο που
σήμερα συζητάμε. Ήδη η νομοπαρασκευαστική επιτροπή σάς
έχει επισημάνει σε πολλά άρθρα και σημεία του νομοσχεδίου και
τις αντισυνταγματικές διατάξεις, που προωθείτε, αλλά και την
ασυμβατότητα που υπάρχει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
του ευρωπαϊκού κεκτημένου και του νομοσχεδίου που σήμερα
φέρνετε.
Θα αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα στο άρθρο 47, που έχει να
κάνει με τα καπνικά προϊόντα. Πήρατε μία πρωτοβουλία που κατά
την άποψή μας δεν εξυπηρετεί κανέναν. Ισοπεδώνετε μια αγορά,
η οποία συνεισφέρει φορολογικά στα έσοδα του κράτους. Φέρνετε μία ρύθμιση, που δεν εξυπηρετεί και που δεν λύνει κανένα
πρόβλημα. Αντίθετα, οδηγείτε στον αφανισμό χιλιάδες επιχειρήσεις, χωρίς να λύνετε το πρόβλημα των σημείων λιανικής πώλησης.
Σας έχουν επισημανθεί όλες αυτές οι αντιρρήσεις που υπάρχουν. Έχουν γίνει υπεύθυνες προτάσεις οι οποίες, αν θέλετε,
βοηθούν και τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό, γιατί ξέρετε πολύ
καλά ότι οι φόροι στα καπνικά προϊόντα είναι ένα σημαντικό κομμάτι απ’ όπου το κράτος προσδοκά έσοδα. Με τον τρόπο που το
αντιμετωπίζετε αυτό, νομίζω ότι φέρνετε αντίθετα ακριβώς αποτελέσματα απ’ αυτά που πιστεύετε ότι θα φέρει η συγκεκριμένη
ρύθμιση.
Σας καλούμε λοιπόν να δείτε τις προτάσεις των καπνοπωλών
και των σημείων χονδρικής πώλησης. Υπάρχει λύση. Μπορείτε
μέσα από την αναδιάρθρωση της φορολογίας να βρείτε τη
χρυσή τομή ώστε να μην οδηγήσουμε χιλιάδες επαγγελματίες
στο κλείσιμο των επιχειρήσεών τους.
Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, θα πω ότι δυστυχώς τα τελευταία
είκοσι χρόνια το φορολογικό μας σύστημα δεν μπορεί να αποκτήσει στέρεες και μακροχρόνιες βάσεις και σ’ αυτό συνεισφέρει
και το σημερινό νομοσχέδιο που συζητάμε. Υπάρχει ένα «τέρας»
γραφειοκρατίας, που αντί να το ελαχιστοποιήσουμε, δυστυχώς
το μεγεθύνουμε.
Μ’ αυτή την έννοια, σαν Νέα Δημοκρατία είμαστε αντίθετοι επί
της αρχής του νομοσχεδίου. Επί των άρθρων θα τοποθετηθούμε
και θα διατυπώσουμε τις παρατηρήσεις μας και τις προτάσεις
μας, όπως διατυπώθηκαν και στην επιτροπή. Ελπίζω ο κύριος
Υπουργός και το οικονομικό του επιτελείο να σκύψουν πάνω σ’
αυτές τις προτάσεις, που θα είναι για το καλό της οικονομίας και
της αγοράς, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον κ. Γιαννάκη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτριος Κρεμαστινός.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε ένα ακόμα νομοσχέδιο –και ελπίζω
να είναι το τελικό- για την πάταξη της φοροδιαφυγής, ένα νομοσχέδιο το οποίο θα έπρεπε να είχε κατατεθεί ενδεχομένως από
την εποχή του Καποδίστρια, γιατί από τότε υπήρχε το πρόβλημα.
Ιστορικά θα θυμάστε ότι ένας από τους λόγους που οδήγησαν
στη δολοφονία του Καποδίστρια ήταν η εμμονή του ότι οι Έλληνες πρέπει να πληρώνουν φόρους. Οι Έλληνες της εποχής εκείνης είχαν συνδέσει τη φορολογία με το κράτος και με τον
κυρίαρχο κατακτητή και θεωρούσαν ότι η απελευθέρωση είναι
ταυτόσημη με την απελευθέρωση της φορολογίας.
Ο σύγχρονος κόσμος όμως, η Ευρώπη, η Αμερική, όλος ο πλανήτης έχουν συνδέσει τη φορολογία με το καθήκον του πολίτη
και ακόμα παραπέρα με την ανάπτυξη του κράτους. Χωρίς τη φορολογία πώς μπορεί να υπάρξουν υγιείς δημόσιες υπηρεσίες με
ικανοποιητικούς μισθούς; Πώς θα εκλείψει το περίφημο «φακε-
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λάκι», που σε κάθε περίπτωση ενδημεί στη χώρα μας, όταν το
κράτος πρωτίστως δεν μπορεί να δώσει στον έντιμο υπάλληλο,
στον έντιμο πολίτη, τη δυνατότητα να ζήσει με τα λεφτά που
παίρνει; Ειδικότερα δε, στις συνθήκες που αντιμετωπίζουμε σήμερα το θέμα είναι ιδιαίτερα οξύ.
Ένα φορολογικό νομοσχέδιο που πρέπει να προβλέπει και
πράγματι προβλέπει αυστηρές ποινές, θα πρέπει να συνδυάζεται
με κοινωνική δικαιοσύνη, δηλαδή η πάταξη της φοροδιαφυγής
να ξεκινά πρώτα στους μεγάλους στόχους και όχι βεβαίως να
αρχίζει από τους μικρούς.
Γίνομαι περισσότερο αναλυτικός και σαφής: Σήμερα δεν γνωρίζουμε επακριβώς πόσα εκατομμύρια ευρώ φεύγουν από τη
χώρα και πάνε στο εξωτερικό και δεν γνωρίζουμε αν αυτά τα
ευρώ έχουν φορολογηθεί ή αν προήλθαν από διαφανή διαδικασία. Δεν γνωρίζουμε αν οι τράπεζες στερούνται της δυνατότητας
να χορηγήσουν δάνεια, γιατί χάνουν και «αιμορραγούν» προς το
εξωτερικό. Θα πρέπει το ΣΔΟΕ να ασχοληθεί με το «πόθεν
έσχες» των εξαγωγών προς το εξωτερικό, δηλαδή με τους ανθρώπους που εξάγουν αυτό που παλιά το έλεγαν συνάλλαγμα
και σήμερα το λένε ευρώ και να δούμε τι συμβαίνει ακριβώς.
Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να ελεγχθούν από το ΣΔΟΕ ενδεχομένως πριν από τους δικηγόρους, τους γιατρούς και όλους τους
άλλους, διότι αυτή είναι μία βασική αιτία της κακοδαιμονίας που
αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα και φυσικά το Υπουργείο Οικονομικών.
Από την άλλη πλευρά, η φορολογία δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη από τις επενδύσεις. Οι επενδύσεις, η ανάπτυξη που
ακούγεται από τους αρχηγούς των κομμάτων, και την οποία ζητούν οι περισσότεροι δεν θα γίνει ποτέ αυτόματα. Βλέπετε ότι η
Ιρλανδία είπε «όχι», στην αύξηση της φορολογίας της προς τις
επιχειρήσεις παρ’ότι είχε το δέλεαρ της διευκόλυνσης του χρέους της. Το είπε αυτό, διότι ήξερε ότι θα μπει σε μονόδρομο και
ότι οι επιχειρήσεις και οι μεγάλες βιομηχανίες θα φύγουν από
την Ιρλανδία αν αυξήσει τη φορολογία.
Εμείς, λοιπόν, πρέπει να αποφασίσουμε αν θα πρέπει να εφαρμόσουμε κλιμακωτούς συντελεστές. Αν θέλουμε να έχουμε μεγάλη βιομηχανία, βιομηχανία αεροπλάνων, αυτοκινήτων κλπ,
πρέπει να τους δώσουμε το κίνητρο ότι θα έχουν καλύτερη μεταχείριση απ’ ό,τι έχουν στις χώρες όπου λειτουργούν σήμερα.
Αν αυτό δεν συμβεί, δηλαδή ανάπτυξη με επενδύσεις που αυτόματα θα έλθουν, νομίζω ότι θα τις αναζητούμε σε τοπίο ομίχλης.
Θα πρέπει, με άλλα λόγια, να υπάρξουν φορολογικά κίνητρα
επενδύσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει μία
ασύδοτη χώρα όπου ο καθένας θα έρχεται εδώ να επενδύει,
χωρίς κανόνες. Αλλά αν θέλουμε να πατάξουμε την ανεργία και
να πείσουμε τις μεγάλες βιομηχανίες από τις όμορες χώρες
όπου βρίσκονται σήμερα και να έλθουν εδώ, πρέπει να βρούμε
έναν τρόπο να τις προσελκύσουμε. Αν δεν θέλουμε, ας τις αφήσουμε εκεί που είναι, αλλά να πάψουμε να πιστεύουμε ότι θα έλθουν εδώ φιλέλληνες επενδυτές που θα χάνουν και δεν θα πάνε
δίπλα να επενδύσουν. Αυτό νομίζω ότι είναι μία ουτοπία που ξεφύγει τελείως, από κάθε φαντασία.
Όσοι παρακολουθείτε το CNN βλέπετε ότι λέει κάθε μέρα: «Invest in Turkey», «Invest in Macedonia» (εννοούν τα Σκόπια). Σημασία έχει όμως ότι χρησιμοποιούν συνεχώς αυτό το σύνθημα,
ότι στα Βαλκάνια υπάρχουν περιοχές όπου μπορεί κανείς να
επενδύσει.
Επαναλαμβάνω δεν φιλοδοξώ να ανοίξουν οι πόρτες και να
μπει ο οποιοσδήποτε απατεωνίσκος να επενδύσει. Εννοώ τις μεγάλες βιομηχανίες αεροπλάνων, αυτοκινήτων κλπ. που πάνε στις
διπλανές μας χώρες και δεν έρχονται εδώ. Και αν δεν τις θέλουμε, να τις αφήσουμε εκεί. Αλλά να περιμένουμε επενδύσεις
εκ του μηδενός είναι ουτοπικό.
Γενικότερα, θα πρέπει κανένας να πει ότι η φοροδιαφυγή πρέπει να παταχθεί ποινικά διότι, όπως γνωρίζετε, ακόμα και ο Αλ
Καπόνε για φοροδιαφυγή διώχθηκε και φοροδιαφυγή ήταν το
αδίκημά του. Αν η Αμερική δεν είχε τόσο αυστηρούς νόμους, δεν
θα είχε σήμερα συγκροτημένο οικονομικά κράτος. Για τη φοροδιαφυγή, εννοώ. Αν, λοιπόν, η μητέρα του καπιταλισμού έχει τόσους αυστηρούς νόμους για τη φοροδιαφυγή, φαντάζεστε τι
πρέπει να έχει μια χώρα όπως τη δική μας;
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Και εκείνο που θα πρέπει επίσης παράλληλα με τη φοροδιαφυγή να τονιστεί, είναι να αναπτυχθεί στον πολίτη το αίσθημα
της φορολογικής ευθύνης. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί
να το κάνει ένας νόμος. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προέλθει
από την παιδεία μας, μέσα από την καθημερινότητά μας, μέσα
από τη ζωή μας.
Πιστεύω πως το φορολογικό νομοσχέδιο θα έπρεπε να είχε
έρθει πολύ νωρίτερα. Έστω και σήμερα όμως θεωρώ πως κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και γι’ αυτό θα πρέπει να ψηφιστεί.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον κ. Κρεμαστινό.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κύριε Μητσοτάκη, τι είναι όλος αυτός ο τόμος;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ζητήσω επίδομα ανθυγιεινής εργασίας: Θα εξηγήσω σύντομα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ. Έχετε το
λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, το νομοσχέδιο αυτό όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι,
έρχεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για την κατάσταση
της οικονομίας.
Δυστυχώς, όλοι οι σημαντικοί δείκτες έχουν εκτροχιαστεί και
βρίσκονται εκτός στόχων. Η ύφεση έχει αγγίξει το 7%. Η ανεργία
έχει ξεπεράσει το 15% στα νούμερα, γιατί η πραγματική ανεργία
είναι πολύ υψηλότερη. Το ξέρετε. Ο πληθωρισμός κινείται άνω
του 5%, κύριε Υπουργέ, και το σημαντικότερο απ’ όλα είναι ότι ο
προϋπολογισμός, τον οποίον ψηφίσαμε πριν από δύο μήνες, έχει
περίπου ήδη εκτροχιαστεί. Έχουμε μια υστέρηση στα έσοδα η
οποία ξεπερνάει τα 900 εκατομμύρια και αν κάνουμε μια ετήσια
προβολή αυτού του αιτήματος στο έτος, τα αποτελέσματα της
προβολής αυτής θα είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Είναι περίπου
βέβαιο ότι πολύ σύντομα θα αναγκαστείτε να πάρετε μέτρα ισοδύναμου δημοσιονομικού αποτελέσματος, για να καλύψετε την
πολύ μεγάλη υστέρηση στα φορολογικά έσοδα.
Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι εμείς –και όχι μόνο εμείς, αλλά
και πολλοί έγκριτοι οικονομολόγοι- σας είχαμε προειδοποιήσει.
Σας είχαμε προειδοποιήσει ότι η πολιτική αύξησης των φορολογικών συντελεστών, την οποία υιοθετήσατε από τότε που αναλάβατε την διακυβέρνηση του τόπου, δεν θα οδηγούσε στα
αναμενόμενα αποτελέσματα, ότι θα επέτεινε την ύφεση και ότι
τελικά θα εισπράττατε με υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές λιγότερα έσοδα απ’ αυτά που προσδοκούσατε. Σας είχαμε,
επίσης, προειδοποιήσει ότι η συνεχιζόμενη παραγωγή φορολογικής γραφειοκρατίας θα καταστήσει τελικά ανέφικτη την υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων σας.
Κυρία Πρόεδρε, με ρωτήσατε τι είναι αυτός ο τόμος. Θα σας
πω, λοιπόν, αμέσως.
Επειδή πολύς λόγος γίνεται για την παραγωγή φορολογικής
γραφειοκρατίας μπήκα στον κόπο -και κόντρα στις περιβαλλοντικές μου ευαισθησίες- να κάνω κάτι απλό: Να εκτυπώσω όλα
τα φορολογικά νομοσχέδια, αλλά και όλες τις υπουργικές αποφάσεις και τις φορολογικές εγκυκλίους, οι οποίες έχουν εκδοθεί
από την Κυβέρνησή σας τους τελευταίους δεκατέσσερις μήνες.
Είναι χίλιες επτακόσιες δεκαοκτώ σελίδες, κύριε Υπουργέ, φορολογικής γραφειοκρατίας. Δεκατέσσερα κιλά χαρτί. Και αναρωτιέμαι τι άλλο πρέπει να γίνει -αναγκάστηκα να οπτικοποιήσω την
παραγωγή της φορολογικής γραφειοκρατίας- για να αντιληφθείτε, επιτέλους, στο Υπουργείο σας ότι πρέπει να κάνετε κάτι
δραστικό, για να σπάσετε αυτόν τον φαύλο κύκλο της παραγωγής φορολογικής γραφειοκρατίας, η οποία τελικά δεν οδηγεί στα
αναμενόμενα αποτελέσματα.
Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα του προβλήματος της φορολογικής πολιτικής στη χώρα μας είναι ο ίδιος ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός. Το γνωρίζετε εσείς καλά, το γνωρίζουν οι
συνάδελφοι, το γνωρίζουν πρωτίστως όλοι οι επιχειρηματίες οι
οποίοι συναλλάσσονται με την εφορία. Ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός είναι και διάτρητος και ανύπαρκτος και αντί να τον διαλύσετε και να τον ξαναχτίσετε από την αρχή, του δίνετε εδώ
περισσότερη εργασία να κάνει. Τα αποτελέσματα, φυσικά, είναι
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τα αναμενόμενα.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να μην εκλάβετε την παρατήρησή μου
ως προσωπική μομφή. Αλλά πριν από λίγες μέρες διορίσατε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου σας έναν άνθρωπο, ο οποίος
είναι προϊόν του ιδίου του συστήματος το οποίο θα κληθεί να αλλάξει. Και αναρωτιέμαι: γιατί συμβιβάζεστε με μια λύση εκ των
έσω; Γιατί δεν τολμάτε να επιλέξετε κάποιον άνθρωπο εξωτερικό,
ανεξάρτητο ο οποίος δεν θα κουβαλάει ούτε δεσμεύσεις ούτε
βαρίδια, που θα μπορέσει πραγματικά να ταρακουνήσει αυτόν
τον προβληματικό μηχανισμό;
Κύριε Υπουργέ, έχετε ζητήσει πολλές φορές συναίνεση σ’
αυτή την Αίθουσα στις πολιτικές τις οποίες ακολουθείτε και εμείς
θα μπορούσαμε ενδεχομένως, υπό προϋποθέσεις, αυτή τη συναίνεση να την παρέχουμε. Το φορολογικό νομοσχέδιο που μας
φέρατε συνοδεύεται και από μια σειρά υπουργικών αποφάσεων,
οι οποίες θα εκδοθούν στο μέλλον και θα προσθέσουν σε αυτόν
τον τεράστιο όγκο χαρτιού, εφόσον συνεχίσετε σε αυτή τη λογική. Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να συναινέσουμε αν μπαίνατε
στον κόπο να κάνετε μια καινούρια αρχή. Tabula rasa. Να καταθέσετε ένα φορολογικό νομοσχέδιο, που θα κάνει κάτι πάρα
πολύ απλό: θα καταργεί όλη τη φορολογική νομοθεσία, που
υπάρχει μέχρι σήμερα.
Βλέπω και στην Αίθουσα την κ. Παναρίτη, η οποία είναι εισηγήτρια και έχει μεγάλη εμπειρία από άλλες χώρες που έκαναν
πραγματική φορολογική επανάσταση. Θα ήθελα να τη ρωτήσω
να μας πει, με το χέρι στην καρδιά και από την εμπειρία της αν
αυτό το οποίο καλείται σήμερα και εισηγείται στην Εθνική Αντιπροσωπεία να υπερψηφίσει, είναι πραγματικά μια φορολογική
επανάσταση ή είναι «μια από τα ίδια». Αν συνεχίζουμε, δηλαδή,
στις δοκιμασμένες και αποτυχημένες συνταγές που παρελθόντος.
Αυτό που χρειάζεται πάνω απ’ όλα η χώρα μας είναι ένα φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο θα είναι απλό, θα είναι κατανοητό,
θα είναι εφαρμόσιμο και φυσικά, θα είναι σταθερό. Μακάρι να
φέρνατε ένα τέτοιο νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ και να το υπερψήφιζε και η Νέα Δημοκρατία και ενδεχομένως άλλα κόμματα
της Εθνικής Αντιπροσωπείας, έτσι ώστε να μπορούσαμε να στείλουμε ένα μήνυμα στους πολίτες, στους επιχειρηματίες ότι επιτέλους η πολυαναμενόμενη φορολογική σταθερότητα γίνεται
πράξη. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο που
φέρνετε δεν μπορούμε να το υπερψηφίσουμε, για τους λόγους
που σας επισημάναμε.
Χρειαζόμαστε, κύριε Υπουργέ επειγόντως μια φορολογική
επανάσταση, η οποία θα συνοδεύεται και από αρκετά χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές και για τις επιχειρήσεις και για
τον ΦΠΑ και με έναν φορολογικό μηχανισμό, ένα μηχανισμό
ελέγχου ο οποίος θα παρακάμψει το υφιστάμενο, αναποτελεσματικό και εν πολλοίς διεφθαρμένο φορολογικό σύστημα.
Μην τους φοβηθείτε τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, κύριε Υπουργέ. Γνωρίζω την ανησυχία που υπάρχει
στους υπηρεσιακούς παράγοντες ότι αν χαμηλώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές θα έχουμε τελικά λιγότερα έσοδα.
Έχετε ήδη λιγότερα έσοδα, πολύ λιγότερα με την πολιτική που
ακολουθείτε. Και όχι μόνο αυτό. Έχετε βυθίσει και την αγορά σε
ύφεση και την πραγματική οικονομία σε απόγνωση.
Οφείλετε πια, έστω και με καθυστέρηση, να παρέμβετε σ’
αυτόν το φορολογικό μηχανισμό. Διατηρείστε τον όσο χρειάζεται, αλλά δώστε του λιγότερη δουλειά να κάνει και όχι περισσότερη διότι όσο περισσότερη δουλειά του δίνετε, όσο
περισσότερη γραφειοκρατία δημιουργείτε, τόσο περισσότερα
σημεία διαφθοράς δημιουργείτε στη σχέση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού με τον πολίτη και τον επιχειρηματία. Και εμπιστευθείτε περισσότερο τον ιδιωτικό τομέα να κάνει τη μειωμένη
δουλειά που θα έπρεπε να κάνει αν είχατε φέρει ένα απλό φορολογικό νομοσχέδιο.
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, με μια παρότρυνση προς την Κυβέρνηση: Να δει, επιτέλους, τη φορολογία, όχι απλά ως ένα εργαλείο συλλογής εσόδων, αλλά ως ένα πραγματικό αναπτυξιακό
εργαλείο. Η ανάπτυξη δεν έρχεται μόνο με αναπτυξιακούς νόμους και με επιδοτήσεις. Η φορολογία είναι το σημαντικότερο
αναπτυξιακό εργαλείο, που έχετε στη διάθεσή σας. Αν την αντι-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

μετωπίσετε με αυτόν τον τρόπο, ενδεχομένως να μπορέσετε να
κάνετε μια πραγματική στροφή στην πολιτική σας και να μην συνεχίζετε να παράγετε αυτή την απίστευτη φορολογική γραφειοκρατία την οποία, κυρία Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να μην
καταθέσω στα Πρακτικά, αλλά να την πάρω μαζί μου, έτσι ώστε
να την ανακυκλώσω, διότι νομίζω ότι κατάφερα και οπτικοποίησα,
αν μη τι άλλο, το επιχείρημά μου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού
στο Νομό Ευβοίας κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα οπτικοακουστικά ερεθίσματα
είναι πάντοτε θετικά για τον εγκέφαλο. Σημασία έχει αν αυτά καταγραφούν και στους κυβερνητικούς εγκεφάλους. Αυτό, αλήθεια, είναι ένα ζητούμενο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα η Κυβέρνηση φέρνει
προς ψήφιση ακόμη ένα νομοσχέδιο, το οποίο, κατά τα λεγόμενά
της και τις προβλέψεις της, θα βάλει σε μια τάξη το όντως άδικο
φορολογικό καθεστώς που ισχύει στη χώρα μας και θα πατάξει
το έγκλημα της φοροδιαφυγής.
Αλήθεια, θέλω να ρωτήσω το εξής: Υπάρχει ένας μέσα σε αυτή
την Αίθουσα που να διαφωνεί ότι η φοροδιαφυγή είναι ένα κακό
και πολύ καταστροφικό πράγμα για τη χώρα μας, για την οικονομία μας; Υπάρχει έστω και ένας που να πιστεύει ότι η φοροδιαφυγή δεν είναι έγκλημα και κατά τα λεγόμενα των νομικών
δεν είναι ένα ποινικό αδίκημα;
Όλοι συμφωνούμε, βεβαίως, ότι η φοροδιαφυγή είναι όλα
αυτά. Παρ’όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, εδώ ισχύει αυτό που λέει ο
λαός μας «ήμουν νιος και γέρασα», ακούγοντας μέσα σε αυτή τη
Βουλή κορυφαίους Υπουργούς, αλλά και Πρωθυπουργούς όλων
των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ –γιατί αυτοί
μας κυβερνάτε τα τελευταία τριάντα χρόνια- να κηρύττουν πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής.
Η ουσία όμως ποια είναι; Δεν γίνεται απολύτως τίποτα και οι
πραγματικοί φοροφυγάδες στην κυριολεξία πίνουν εις υγείαν
των κορόιδων, που κορόιδα είναι οι νομοταγείς Έλληνες πολίτες
που συνεχίζουν έτσι να πληρώνουν το φόρο που τους αναλογεί.
Διερωτάται κανείς γιατί έχουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα,
παρά τους διακηρυσσόμενους πολέμους κατά της φοροδιαφυγής. Διότι ποτέ κανείς μέχρι σήμερα δεν μπόρεσε να εντοπίσει
το καρκίνωμα in situ –όπως λέμε εμείς οι γιατροί- εν τη γενέσει
του δηλαδή, και να το αντιμετωπίσει, αλλά κατά καιρούς –όπως
εσείς κάνετε τώρα και όπως έκαναν οι προηγούμενοι- φέρνετε
έτσι αποσπασματικά κάποια σχέδια νόμου και τα ψηφίζετε. Αυτά
είναι επιπόλαια, είναι χωρίς λογική, χωρίς πρακτική, χωρίς ουσιαστικό νόημα, με αποτέλεσμα η φοροδιαφυγή να συνεχίζεται.
Βέβαια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ δεν θα αναφερθώ
στους μεγαλόσχημους και επώνυμους φοροδιαφεύγοντες, μεγαλογιατρούς, μεγαλοδικηγόρους, μεγαλοτραγουδιστές και γενικότερα όλους αυτούς τους μεγαλόσχημους που έχουν και
ονόματα και διευθύνσεις –αλλά εσείς δεν θέλετε να τους τιμωρήσετε, κύριοι της Κυβέρνησης- οι οποίοι δεν καταβάλλουν το
ΦΠΑ που πρέπει να καταβάλλουν, δεν πληρώνουν τους φόρους
τους, συνεχίζουν να κάνουν τις διακοπές τους στα Κανάρια
Νησιά, προκαλώντας έτσι το δημόσιο αίσθημα στον απλό πολίτη,
που συνεχίζει να είναι έντιμος πολίτης και βέβαια, κυρίως να βλάπτουν το δημόσιο με την καταστροφική αυτή συνήθειά τους, η
οποία συνεχίζει να μην τιμωρείται.
Εγώ αναφέρομαι κυρίως σε απλούς καθημερινούς επιχειρηματίες –παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, αν θέλετε να μας ακούσετεστους μικρομεσαίους και έντιμους εμπόρους που έχουν ανοίξει
τη μικρή τους επιχείρηση, όμως η ζωή τα έφερε έτσι, κάτι δεν
πήγε καλά στην επιχείρησή τους και βρήκαν κάποιες δυσκολίες.
Αναφέρομαι όμως και σε άλλες κοινωνικές ομάδες που βιώνουν
καθημερινά την κοινωνική αδικία, την κοινωνική αδράνεια, με το
κράτος να φορολογεί το ίδιο αυτούς με πολύ ισχυρότερους πολίτες ή επιχειρηματίες και να μην δίδει κίνητρα για λογικές επενδύσεις.
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Με το παρόν νομοσχέδιο θεσπίζεται ένα υπηρεσιακό τριετές
πρόγραμμα καταστολής της φοροδιαφυγής. Το πρόγραμμα
αυτό θα εγκρίνεται… Ακούστε με, κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω αν
το έχετε συνειδητοποιήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει, ο κύριος
Υπουργός δεν θέλει να μας ακούσει, κυρία Πρόεδρε ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, την προσοχή σας.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Εν πάση περιπτώσει,
εμείς θα πούμε αυτά που νομίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ. Η κυρία συνάδελφος σας απευθύνει το λόγο.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι οφείλετε να μας ακούτε ή διαφορετικά να μην μιλάμε.
Δεν έχει νόημα δηλαδή. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό το
θεωρώ προσβολή προς το Κοινοβούλιο. Μιλάμε και εσείς ασχολείστε περί άλλων; Με συγχωρείτε πάρα πολύ!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονομικών): Εντάξει, με συγχωρείτε. Με απασχόλησαν για λίγο για διαδικαστικά
θέματα.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Φέρνετε ένα νομοσχέδιο και φτιάχνετε μια επιτροπή που απαρτίζεται από τέσσερα
Υπουργεία. Αν είναι δυνατόν αυτή η επιτροπή να έχει ένα αποτέλεσμα, κύριε Υπουργέ! Εδώ δεν λέτε καλημέρα μεταξύ σας, περιμένετε να συνενώσετε τέσσερα Υπουργεία για να
αποφασίσετε;
Θα συμφωνήσω απόλυτα με τη σοφή τοποθέτηση του Καθηγητή και συναδέλφου Βουλευτή κ. Κρεμαστινού. Την απλή λογική
η σημερινή Κυβέρνηση, κύριε Καθηγητά, την έχει εξαφανίσει από
τη σκέψη της. Οτιδήποτε πολύπλοκο μπορεί να σκεφτεί αυτή η
Κυβέρνηση, θα μας το καταθέσει εδώ! Απλά, λογικά πράγματα,
καθημερινά, που να μπορεί να τα καταλάβει ο κάθε ανθρωπάκος
για να ζήσει σε αυτή τη χώρα, αυτή η Κυβέρνηση δεν μπορεί να
τα σκεφτεί! Θεωρώ δηλαδή ότι πλέον έχει πρόβλημα σκέψεως,
κύριε Υπουργέ και σας το λέω για να αναλάβετε και τις ευθύνες
σας, γιατί είστε και διαπρεπής γιατρός.
Θεσπίζετε εδώ έναν ειδικό εισαγγελέα. Έχουμε εισαγγελέα
και για την Αντιτρομοκρατική, έχουμε εισαγγελέα και στον αθλητισμό. Και τι έγινε, κύριε Υπουργέ, με τους εισαγγελείς που έχετε
σε όλα αυτά τα Υπουργεία; Δεν είδατε τα χάλια στο χώρο του
ποδοσφαίρου το τελευταίο διάστημα; Τι σωστό έχει γίνει και ποια
είναι τα θαυμαστά αποτελέσματα, για να θέλετε να ξαναδημιουργείτε και άλλους νέους θεσμούς;
Επιτέλους πια, απλοποιήστε τα πράγματα και δουλέψτε με την
απλή λογική! Η χώρα χρειάζεται απλή λογική για να βγει από τον
κυκεώνα, στον οποίο την έχετε βάλει και εσείς και οι προηγούμενοι που μας έχουν κυβερνήσει.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σε ένα λεπτό τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Αλλάζετε και φέρνετε εδώ ένα θεσμικό πλαίσιο για την άμεση
τιμωρία. Εφαρμόζετε δηλαδή την αυτόματη διαδικασία και δεν
επιτρέπεται αναστολή εκτέλεσης –ακούστε αυτό, κύριοι συνάδελφοι- στα εγκλήματα φοροδιαφυγής, αν προηγουμένως δεν
καταβληθούν οι φόροι του κράτους. Δηλαδή, κύριε Υπουργέ –
και θέλω μια απάντηση σε αυτό- έχετε αποφασίσει να στείλετε
όλους τους Έλληνες στις φυλακές; Γιατί περί αυτού πρόκειται!
Όμως, ρωτήσατε τον αξιότιμο συνάδελφό σας, Υπουργό της
Δικαιοσύνης; Δεν έχουμε πλέον φυλακές. Επομένως, με το αγαπητό σε εσάς fast track –και δεν ξέρω πώς τα λέτε όλα αυτά τα
ξενόφερτα!- φτιάξτε γρήγορα φυλακές, για να κλείσετε τους Έλληνες! Έλεος πια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ρωτώ και ξαναρωτώ.
Δεν είμαι νομικός, δεν έχω εμπειρία, αλλά θέλω να μου απαντήσετε στο εξής: Υπάρχει, έστω μια χώρα σε αυτόν τον πλανήτη,
που να έχει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο φέρνετε εσείς
για να καταπολεμήσετε τη φοροδιαφυγή;
Εμείς ούτως ή άλλως έχουμε τοποθετηθεί. Οι αξιόλογοι συνάδελφοί μου και έγκριτοι νομικοί, ο κ. Βορίδης και ο κ. Πλεύρης,
έχουν τοποθετηθεί για τα νομικά θέματα.
Εμείς αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, δεν μπορούμε να
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το ψηφίσουμε γιατί τιμωρεί τον Έλληνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, κυρία Παπανδρέου, έχετε υπερβεί το χρόνο κατά δυόμισι λεπτά.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Είναι σωστό αυτό,
που μπαίνοντας στη Βουλή, μου είπε κάποιος συμπατριώτης μας:
«Μήπως πρέπει να δηλώνω ότι είμαι λαθρομετανάστης, για να με
προσέξουν τρεις Υπουργοί σ’ αυτή τη χώρα;»
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε την κ. Παπανδρέου.
Κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε ότι στις 12:00 θα γίνει ονομαστική ψηφοφορία και σας παρακαλώ πάρα πολύ για την τήρηση
του χρόνου.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για
ένατη φορά επιχειρεί να νομοθετήσει για τη φορολογία. Οι προηγούμενες οκτώ προσπάθειες δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα ανελέητο σφυροκόπημα σε βάρος των μικρομεσαίων εισοδημάτων.
Οι μικροί επαγγελματίες, οι αγρότες, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι βρίσκονται μπροστά στο φάσμα φτώχειας, ανέχειας, μπροστά στην απελπισία και την απόγνωση. Βέβαια, ο κύριος
Πρωθυπουργός, άλλα έλεγε προεκλογικά και κατάφερε με ψεύτικες υποσχέσεις να εξαπατήσει και να υφαρπάξει τη ψήφο του
ελληνικού λαού.
Ποιος δεν θυμάται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τα πολλά
λεφτά που υπήρχαν, που στη συνέχεια εξαφανίστηκαν και τώρα
θέλει να τα διαγράψει; Ποιος δεν θυμάται τις ψεύτικες υποσχέσεις για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις πέρα από τον πληθωρισμό; Ποιος δεν θυμάται για αποδοχές σ’ όλους τους
εργαζόμενους;
Βέβαια, μετά τις εκλογές -και αφού ανέλαβε τη διακυβέρνηση
της χώρας-επιδόθηκε σε μια εκστρατεία κατασυκοφάντησης,
επιχειρώντας -και τα κατάφερε- με φτηνά νομικίστικα και οικονομικά κόλπα να αυξήσει το έλλειμμα, να καταστήσει τη χώρα μας
ψεύτρα και αφερέγγυα στα μάτια των ευρωπαίων ετέρων, να
πάει τα spreads από τις 132 μονάδες στις 1000.
Αυτήν την πολιτική βιώνουν σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πολίτες της χώρας μας. Το δυσάρεστο είναι ότι οι θυσίες του ελληνικού λαού δεν έπιασαν τόπο, κανένα θετικό
αποτέλεσμα για την εθνική οικονομία. Αντίθετα, όλα χειροτερεύουν. Η ανεργία στο τέλος του 2011, θα φτάσει στο 1,5 εκατομμύριο, όχι 15%, όπως μας λένε τα επίσημα στοιχεία, αλλά η
πραγματική ανεργία θα προσεγγίσει το 30%. Η εθνική οικονομία
βυθίζεται όλο και περισσότερο στο φαύλο κύκλο των ελλειμμάτων, των χρεών, της ύφεσης και του πληθωρισμού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με αυτό το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα, η Κυβέρνηση επιχειρεί να κάνει ένα βήμα μπροστά στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Πώς, όμως, κύριε Υπουργέ,
θα χτυπήσετε τη φοροδιαφυγή, όταν επί ενάμισι χρόνο αυξάνετε
τα κίνητρα για τη φοροδιαφυγή, όταν έχετε πάει το ΦΠΑ στο
23%, αλλά ακόμη επιπλέον διευρύνετε το πεδίο εφαρμογής του;
Δεν εξωθείτε με αυτόν τον τρόπο, κύριε Υπουργέ, το νομοταγή
πολίτη να προτιμήσει μια αδιαφανή συναλλαγή, αντί να πληρώσει
23% επί του τιμολογίου για την παροχή υπηρεσιών;
Πως θα χτυπηθεί η φοροδιαφυγή, όταν προβλέπετε σαράντα
υπουργικές αποφάσεις και ακόμα δεν έχετε εκδώσει τις υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται στα προηγούμενα νομοσχέδια; Ο τόμος των δεκατριών κιλών, που σας έδειξε ο κ.
Μητσοτάκης, θα φτάσει στα είκοσι αν προσθέσετε και τις υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται σε αυτό το νομοσχέδιο, αλλά
και εκείνες που οφείλετε να εκδώσετε.
Πως θα χτυπήσετε τη φοροδιαφυγή, όταν το κράτος είναι ο
μεγαλύτερος οφειλέτης των φορολογουμένων, όταν το κράτος
δεν επιστρέφει το ΦΠΑ; Οφείλει σε ιδιώτες 12 δισεκατομμύρια.
Ποιος θα επενδύσει, κύριε Υπουργέ, σε μια υπερφορολογημένη χώρα, όταν οι συντελεστές και με αυτό το νομοσχέδιο
υπερβαίνουν το 50%, μαζί με την έκτακτη εισφορά;
Γνωρίζετε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι οι επι-
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χειρήσεις μας μαζικά μεταναστεύουν στο εξωτερικό. Πηγαίνουν
στη Βουλγαρία. Πηγαίνουν στην Κύπρο, που οι συντελεστές κυμαίνονται στο 10%. Πηγαίνουν στη Τουρκία, που για τα πρώτα
πέντε χρόνια η φορολογία είναι μηδέν. Διακόσιες χιλιάδες θέσεις
εργασίας χάθηκαν μόνο σε ένα χρόνο στη βόρεια Ελλάδα.
Δεν σας προβληματίζει το γεγονός, κύριε Υπουργέ, -το είπε
και ο κ. Κρεμαστινός- ότι η Ιρλανδία, η οποία πιέζεται -στην οποία
δίνουν κίνητρα για να κατεβάσουν τα επιτόκια βλέπετε- αντιστέκεται σθεναρά και δεν ανεβάζει τα επιτόκια και τη φορολογική
κλίμακα πάνω από το 12%, γιατί γνωρίζει ότι θα φύγουν αμέσως
όλες οι επιχειρήσεις, που έχουν έδρα την Ιρλανδία;
Πως θα χτυπήσετε τη φοροδιαφυγή, όταν βάζετε στο ίδιο
τσουβάλι εκείνον που αδυνατεί να πληρώσει με τον κατά συρροή
φοροφυγά, όταν εξοντώνετε με την ίδια αυστηρότητα αυτόν που
συνειδητά κλέβει το δημόσιο και εκείνον που στέρεψε από ρευστό εξαιτίας των δικών σας επιλογών;
Πως ο νέος επιχειρηματίας, αγρότης, κύριε Υπουργέ, θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις φορολογικές του υποχρεώσεις, όταν
εντελώς αυθαίρετα του κόβετε το 50% του prim της πρώτης
εγκατάστασης, όταν δεν προχωράτε τα σχέδια βελτίωσης, όταν
ο ΕΛΓΑ δεν έρχεται με το νόμο που ψηφίσατε να στηρίξει το εισόδημα του και να καλύψει τις απώλειές του;
Δεν έχετε καταλάβει, κύριε Υπουργέ, που βρίσκεστε; Δεν ξέρετε που ζείτε; Θα έπρεπε να ήσασταν ο πρώτος που θα γνώριζε
ότι δεν υπάρχει αντικείμενο για φορολόγηση. Η αγορά έχει στερεύσει από ρευστότητα. Οι επιχειρηματίες, οι μαγαζάτορες βρίσκονται σε απόγνωση, τα λουκέτα αυξάνονται καθημερινά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό το νομοσχέδιο, όσα θετικά βρίσκουμε στη μια διάταξη, ακυρώνονται στην επόμενη. Οι
νέοι θεσμοί που ιδρύονται, όχι μόνο δεν αποτελούν μεταρρύθμιση, αλλά αντίθετα ανοίγουν νέα μέτωπα γραφειοκρατίας και
αδιαφάνειας, γιατί επί της ουσίας δεν μας λέτε τίποτα για το πώς
θα εντοπιστούν τα δισεκατομμύρια των μαύρων καταθέσεων στις
τράπεζες του εξωτερικού ούτε για τα κέρδη των υπεράκτιων
εταιρειών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρόβλημα στην είσπραξη
των φόρων δεν οφείλεται στην έλλειψη νόμων, αλλά στο ότι
υπάρχουν πολλοί νόμοι. Δεν οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, αλλά στο γεγονός ότι δεν λειτουργούν.
Κύριε Υπουργέ, η κακή πολιτική δεν διορθώνεται με πολυσέλιδα φορολογικά νομοσχέδια. Διορθώνεται με μια άλλη πολιτική,
με μια πολιτική που θα κινητοποιεί τις παραγωγικές δυνάμεις της
χώρας, μια πολιτική που θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη, που θα
επιβραβεύει την επιχειρηματικότητα, την κερδοφορία και δεν θα
την τιμωρεί.
Εμείς, αυτές τις πολιτικές μπορούμε να τις στηρίξουμε. Σε
καμμία περίπτωση, όμως, δεν μπορούμε να δώσουμε ψήφο στήριξης σε ένα νομοσχέδιο σαν το σημερινό, πολύπλοκο, αντιφατικό, που το μόνο που κάνει είναι να στέκεται εμπόδιο στην
πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας μας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον κ. Κόλλια.
Το λόγο έχει η κ. Θεοδώρα Μπακογιάννη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αναρωτιόμουν χθες, βλέποντας τη συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων, τι θα σκεφτόταν ένας απλός πολίτης, ο οποίος αυτή τη
στιγμή κινδυνεύει να μείνει άνεργος ή ένας απλός πολίτης, ο
οποίος είναι μικρός επιχειρηματίας και χάνεται ή ένας απλός πολίτης, ο οποίος είναι αγρότης και δεν ξέρει «τι θα του ξημερώσει
το αύριο», παρακολουθώντας τη Βουλή των Ελλήνων, όπου θα
ζήλευε και ο μακαρίτης ο Ιονέσκο αυτό το θέατρο του παραλόγου, το οποίο παίχτηκε εδώ.
Από τη μια μεριά, η Κυβέρνηση να πανηγυρίζει για τη νίκη της
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τους στόχους που πέτυχε και από
την άλλη μεριά, η Αντιπολίτευση να θεωρεί ότι τίποτα απολύτως
δε συνέβη και τίποτα δεν άλλαξε από την τελευταία απόφαση
των Βρυξελών.
Σκεφτόμουν ότι κανένας, πλέον, σήμερα σε αυτήν τη Βουλή
δεν έχει το άλλοθι της άγνοιας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όλοι ξέρουμε ότι η Ευρώπη θα μας στηρίξει. Όλοι ξέρουμε ότι
η Ευρώπη θα βοηθήσει. Αλλά όλοι, επίσης, ξέρουμε ότι θα σωθούμε μόνοι μας. Και θα σωθούμε, παίρνοντας εμείς τις αποφάσεις, τις αποφάσεις για τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές, τις
αποφάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα και
να εφαρμοστούν πάρα πολύ γρήγορα. Δυστυχώς, προς αυτήν
την κατεύθυνση δεν προχωράει τίποτα, διότι το ΠΑΣΟΚ «φοβάται
να συγκρουστεί με τα σπλάχνα του», όπως είπε ο κ. Παπακωνσταντίνου και από την άλλη μεριά τα έσοδα. Πρέπει να αυξηθούν
τα έσοδα.
Από το πρώτο νομοσχέδιο που φέρατε, κύριε Υπουργέ, σας
είχα πει -και επαναλαμβάνω- ότι το νομοσχέδιο ήταν προς τη λανθασμένη κατεύθυνση. Από τότε έχουν περάσει επτά νομοσχέδια
και είναι όλα προς τη λανθασμένη κατεύθυνση, απόδειξη ότι δεν
υπάρχει κανένας, ο οποίος να ισχυρίζεται ότι τα έσοδα ανεβαίνουν. Αντίθετα, η θηλιά στο λαιμό των ανθρώπων κάθε μέρα
σφίγγει.
Πώς θα ανέβουν τα έσοδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Πώς
μπορούμε να ανεβάσουμε τα έσοδα με αυτό, το οποίο παρουσίασε πριν ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ στη Βουλή; Είναι δυνατόν να έχουμε βγάλει δεκατέσσερα κιλά χαρτί και να
προσπαθούμε να πείσουμε ότι έχουμε μία ελπίδα να εισπράξουμε έσοδα από τον Έλληνα φορολογούμενο; Συμφωνούμε
όλοι ότι πρέπει να παταχθεί η φοροδιαφυγή. Πώς θα παταχθεί η
φοροδιαφυγή; Το βέβαιο είναι ότι μέχρι τώρα αποτύχατε και μάλιστα παταγωδώς. Γιατί αποτύχατε;
Αποτύχατε, πρώτον, λόγω ενός εξαιρετικά διεφθαρμένου μηχανισμού. Τι κάνετε με αυτόν τον μηχανισμό; Δεν κάνετε απολύτως τίποτα, παρά μόνο τον ενισχύετε. Τώρα φέρνετε «καπέλο»
έναν πρόσθετο μηχανισμό. Ο πρόσθετος μηχανισμός σας λέω
ότι σε τρεις μήνες θα έχει πλήρως διαφθαρεί. Αυτός δε, ο πρόσθετος μηχανισμός, τον οποίο δημιουργείτε θα έχει τη δυνατότητα να πάει ανθρώπους στη φυλακή μέχρι και για κακούργημα.
Δηλαδή, περίπου ορίζει ο νόμος –το είπα και στην επιτροπή,
αλλά δεν αντέχω να μην το ξαναπώ- είκοσι χρόνια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είκοσι χρόνια πήρε ο Κουφοντίνας επειδή δολοφόνησε τον Παύλο Μπακογιάννη. Το ίδιο είναι; Είναι ποτέ
δυνατόν να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, να προσπαθούμε
κάθε μέρα να προσθέσουμε αυστηρότερους νόμους, αλλά να
μην εφαρμόζεται κανένας;
Δεν γνωρίζετε εσείς, κύριε Υπουργέ, ότι σήμερα η αναλογία
είναι εξήντα-σαράντα; Εξήντα παίρνει ο εφοριακός και σαράντα
εάν –με τις καλύτερες προϋποθέσεις- θα καταλήξει στο κράτος.
Είναι ποτέ δυνατόν να μη συμφωνούμε σήμερα –το είπε πριν ο
κ. Κρεμαστινός ευγενικά διότι είναι Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και τι
να κάνει ο άνθρωπος, θα το πω εγώ λίγο πιο χοντρά μήπως συνεννοηθούμε εδώ μέσα- ότι δεν υπάρχει ούτε ένας από εμάς, ο
οποίος να μη γνωρίζει πως αυτοί οι φορολογικοί συντελεστές
δεν μπορούν να έχουν κανενός είδους επιτυχία στα έσοδα; Και
δεν υπάρχει κανείς που να μη γνωρίζει ότι αυτή η αστάθεια του
φορολογικού συστήματος δε θα φέρει κανένα, μα κανένα επενδυτή στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι δεν είναι
τρελοί οι επενδυτές. Δεν μπορεί να βρίσκονται σε μια χώρα, στην
οποία να ψηφίζονται σε δέκα οχτώ μήνες οχτώ φορολογικά νομοσχέδια και να γνωρίζουν ότι θα ψηφιστούν άλλα τόσα, γιατί
κάθε λίγο και λιγάκι, όταν η Κυβέρνηση πρέπει να στείλει ένα μήνυμα στην τρόικα θα ξαναλλάζει το νόμο.
Κατά την άποψή μου, μία είναι η διαπραγμάτευση που πρέπει
να γίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα και αυτό θα είναι επιτυχία για την Κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει εγώ, επισκεπτόμενη τον κ. Ρεν τη Δευτέρα θα το πω με όση δύναμη διαθέτω:
Πρέπει να συμφωνήσετε με την τρόικα για πλήρη αλλαγή του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα και να τους πείσετε ότι
αυτό το φορολογικό σύστημα δεν μπορεί να πετύχει. Και επειδή
δεν μπορεί να πετύχει, πρέπει πρώτον, να αλλάξουν οι συντελεστές. Δεύτερον, να είναι εξαιρετικά απλό το φορολογικό σύστημα, διότι το περίπλοκο φορολογικό σύστημα απλώς
ενθαρρύνει αυτούς, οι οποίοι θέλουν να τα πάρουν από τον Έλληνα φορολογούμενο. Το φορολογικό σύστημα πρέπει να είναι
απλό και πρέπει να μειώνει την επαφή εφόρου και φορολογούμενου στο μίνιμουμ δυνατό.
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Αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσετε. Και μπορείτε να το κάνετε,
διότι η αποτυχία είναι βέβαιη. Έχετε επιχείρημα. Μπορείτε να
τους πείτε: Αυτό, το οποίο συμβαίνει σήμερα μετά βεβαιότητας
θα αποτύχει. Συμφωνείστε μαζί μας να αλλάξουμε, να κάνουμε
αυτήν τη φορολογική επανάσταση, η οποία είναι αναγκαία.
Δείτε την Κύπρο. Η Κύπρος, από τότε που έκανε αυτήν τη φορολογική επανάσταση, έχει έσοδα και έφερε και επιχειρήσεις και
δούλεψε αναπτυξιακά ο φορολογικός της νόμος. Και τότε είχαν
κόντρες, είχαν αμφιβολίες, αλλά μπόρεσε τελικώς αυτός ο νόμος
να προχωρήσει και να προχωρήσει κυρίως αναπτυξιακά.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δεν έχετε λεφτά να δώσετε επιδοτήσεις. Δεν έχετε λεφτά να
κάνετε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά και με αυτό το νομοσχέδιο
φορολογείτε ερήμην της αγοράς. Σας έκανε μία πρόταση το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, το οποίο μου την είπε και εμένα και είναι
το αυγό του Κολόμβου. Σας είπα ένα απλό πράγμα: Επειδή δεν
μπορούν οι φορολογούμενοι κάθε λίγο και λιγάκι, όταν έχουν
επτάμηνες επιταγές, να πηγαίνουν κατηγορούμενοι, γιατί δεν
έχουν εισπράξει το ΦΠΑ, να βάλετε μέσα στο νόμο ότι ο ΦΠΑ θα
κατατίθεται με τραπεζική επιταγή εκτός του ποσού, το οποίο
χρωστάει, να πάρει και ο έμπορος το εμπορικό του ρίσκο, αλλά
να υποχρεώνεται να πληρώσει το ΦΠΑ και να μην περιμένει τις
επιταγές. Ούτε αυτό δεν κάνατε.
Καταφέρατε στην αγορά του καπνού «να φέρετε τα πάνω
κάτω», να καταστρέψετε χιλιάδες ανθρώπους, από τους περιπτερούχους μέχρι τους κεντρικούς εμπόρους. Πού θα πάει αυτό,
κύριε Υπουργέ;
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δώστε μου ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το έχω πει πολλές φορές: Υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία, την οποία η Κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα μέχρι το 2013 να την ενσωματώσει στο ελληνικό δίκαιο.
Αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία λέει ότι πρέπει να πληρώνει το κράτος
μέσα σε τριάντα μέρες και τα νοσοκομειακά μέσα σε εξήντα ημέρες.
Κύριε Υπουργέ, οφείλετε να πάτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
αυτήν την ευρωπαϊκή οδηγία να την ενσωματώσετε. Είναι αδύνατον να εισπράξει κάνεις φόρους από τους πολίτες, όταν ο ίδιος
είναι ο μεγαλύτερος μπαταχτσής. Είναι αδύνατον να περιμένετε
να πληρώσουν οι εργολήπτες τους φόρους τους, που ήταν χθες
έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, όταν εσείς τους χρωστάτε
τα λεφτά που τους χρωστάτε. Πρέπει κάποια στιγμή η αξιοπιστία
του κράτους να επανέλθει. Και για να επανέλθει η αξιοπιστία του
κράτους, πάρτε την ευρωπαϊκή οδηγία, ενσωματώστε τη στο ελληνικό δίκαιο, συμφωνήστε με τον κ. Ρεν ότι θα τα πληρώσετε
και ξεκινήστε σε άλλη βάση. Άλλως πώς, τα πράγματα θα είναι
πάρα πολύ δύσκολα. Μπορεί να πήραμε μια μικρή ανάσα από
την Ευρώπη, αλλά το βουνό είναι μπροστά μας και φοβάμαι ότι
δεν θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε με τη λογική, την οποία
η Κυβέρνησή σας έχει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε την κ.
Μπακογιάννη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω
στο Σώμα ότι τη συνεδρίασή μας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«Εργαστήρι Δημοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυμα της Βουλής, δεκαπέντε μαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 56ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει
(Χειροκροτήματα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Νικολόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλες οι εφημερίδες τις τελευταίες ημέρες μιλούν για δέκα νέους φόρους σοκ. Έρχονται νέα
εισπρακτικά μέτρα σοκ για καταναλωτές ιδιοκτήτες ακινήτων,
ελεύθερους επαγγελματίες και ετοιμάζει, λέει, πυρετωδώς αυτό
το νέο πακέτο η Κυβέρνηση.
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Αντιμέτωπη με την κατάρρευση των φορολογικών εσόδων επιμένει στη συνταγή που οδηγεί, με μαθηματική ακρίβεια, στο αδιέξοδο του λεγόμενου «σπιράλ θανάτου» της οικονομίας. Στο
Υπουργείο Οικονομικών έχουν πέσει στο τραπέζι προτάσεις για
το νέο εισπρακτικό πακέτο, το τέταρτο στη σειρά από τις αρχές
του 2010, το οποίο θα στοχεύσει στο να εξασφαλιστούν επιπλέον
έσοδα τουλάχιστον δύο δισεκατομμύρια ευρώ εντός του 2011,
για να περιοριστεί η μαύρη τρύπα στο σκέλος των κρατικών εισπράξεων, που μόνο το πρώτο δίμηνο προσεγγίζει τα 900 εκατομμύρια ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση βαφτίζει τις νέες
σαρωτικές επιβαρύνσεις των φορολογικών των φορολογουμένων ως διαρθρωτικά μέτρα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής
και φοροαποφυγής και λέει ότι θα προέλθει διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Έτσι, έχει αποφασίσει την έκτακτη εισφορά
σε υψηλόμισθους ιδιοκτήτες ακινήτων, αλλά και σε ελεύθερους
επαγγελματίες, που δηλώνουν κάτω από το αφορολόγητο όριο.
Ακόμα, έχει αποφασίσει αυξήσεις έως και 50% στις αντικειμενικές αξίες και μετατάξεις προϊόντων στον υψηλό συντελεστή
ΦΠΑ.
Ο Πρωθυπουργός και το οικονομικό επιτελείο ακόμα δεν μας
απαντούν ποια είναι αυτά τα νέα μέτρα που συμφώνησαν προχθές. Οι τροϊκανοί επιτηρητές που έγιναν κατακτητές, κατόπιν
πρόσκλησης του κ. Παπανδρέου μέσω της εκπροσώπου, της κ.
Μέρκελ μας πληροφορούν γι’ αυτά τα νέα μέτρα μαζί με την επιμήκυνση του χρέους, που θα πέσουν βεβαίως στις πλάτες του
ελληνικού λαού.
Αυτή η τελευταία εξέλιξη οδηγεί δυστυχώς σε ένα νέο γύρο
λιτότητας πολλών, μα πάρα πολλών ετών. Μέσα στη γενικευμένη
παραζάλη και τη σύγχυση που βιώνουμε τα τελευταία δύο περίπου χρόνια, μέσα σε αυτή τη θολή ατμόσφαιρα της παραπληροφόρησης, των άναρθρων κραυγών και του βομβαρδισμού με
μισές αλήθειες, οι καθαρές κρυστάλλινες φωνές από την κυβερνητική παράταξη απουσιάζουν.
Κορυφαίο είναι το παράδειγμα του Υπουργού, κ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος έλεγε: «Αν χρειαστεί να πάρουμε νέα μέτρα, σημαίνει ότι απέτυχα».
Από τότε, ανά δίμηνο παίρνει νέα μέτρα, όμως επιμένει να μην
παραιτείται. Επιμένει ότι θα μας σώσει. Καταθέτω στα Πρακτικά
ένα από τα πολλά πρωτοσέλιδα του αθηναϊκού Τύπου που φιλοξενούν εκείνες τις δηλώσεις του μοιραίου Υπουργού.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η αλήθεια δεν χρειάζεται πολλά για να αποκαλυφθεί, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι. Αντίθετα, το ψέμα για να καλυφθεί, χρειάζεται πολλή προσπάθεια. Ένα νέο μπαράζ περικοπών εξυφαίνεται και εκ των πραγμάτων πλέον δημιουργείται το ερώτημα: Η
Κυβέρνηση του μνημονίου διαθέτει την ετοιμότητα της υπέρβασης των οικονομικών προβλημάτων;
Τα έως τώρα δώρα της Κυβέρνησης του μνημονίου είναι
φόροι, περικοπές, μειώσεις μισθών, ψαλίδισμα συντάξεων, λουκέτα επιχειρήσεων. Το δημόσιο χρέος αυξάνεται και τα ελλείμματα περιορίζονται μόνο από τις περικοπές των δαπανών για
κοινωνικές παροχές και δημόσιες επενδύσεις. Όλες οι θυσίες
που έχουν κάνει μέχρι σήμερα οι Έλληνες, με μεγαλύτερο τίμημα
εκείνο της ανεργίας, τις πληρώνουν αδρά και αποδείχθηκε ότι
δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα.
Δυστυχώς, κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, και το σημερινό νομοσχέδιο φανερώνει ότι χάσατε την επαφή με τη μικρομεσαία επιχείρηση που αποτελεί το 97% της επιχειρηματικής
δραστηριότητας στη χώρα μας και στηρίζει το 99% της απασχόλησης. Χάσατε την επαφή και με τους νέους επιχειρηματίες, που
εμείς τους ωθήσαμε με πολύ μεγάλη προσπάθεια, με κόπο, με
νέα προγράμματα, αλλά και με πολιτική κατεύθυνση να ασχοληθούν με το επιχειρείν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η θέση της Νέας Δημοκρατίας
είναι γνωστή. Πιστεύουμε στη δημιουργία ενός φορολογικού συστήματος, που θα είναι σταθερό και ανταγωνιστικό. Δεν μπορεί
πια η αδυναμία αποτελεσματικής φορολογικής πολιτικής και των
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μηχανισμών ελέγχου να μετατίθεται και μάλιστα, με κόστος βαρύ
στις πλάτες των φορολογουμένων. Ποιος δεν αναγνωρίζει ότι η
σωστή λειτουργία του φοροεισπρακτικού μηχανισμού προϋποθέτει πλήρη μηχανογραφική λειτουργία των υπηρεσιών, περισσότερο και καλύτερα εκπαιδευμένο και κατανεμημένο
προσωπικό και τη διατήρηση ορισμένων εξ αυτών για λόγους
σπουδαίας σημασίας; Ποιος δεν συνομολογεί ότι η αποτελεσματική πάταξη της φοροδιαφυγής προϋποθέτει κατάργηση της πολυνομίας, απλοποίηση της τήρησης των φορολογικών στοιχείων
και ποιος δεν αντιλαμβάνεται ότι δυστυχώς, με την ακολουθούμενη συνολική μνημονιακή πολιτική, οι αποκλίσεις συνεχίζονται
και θα συνεχιστούν όλο το 2011;
Το αδιέξοδο αποτυπώνεται παντού. Καταγράφεται στους δείκτες για τα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας και με αυτό
το πολύπλοκο φορολογικό νομοσχέδιο που φέρατε, αυξάνεται
το κόστος της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς.
Οι βασικότερες διαφωνίες μας εστιάζονται στο ότι με τις προτεινόμενες διατάξεις δεν μειώνεται αυτή η φορολογική γραφειοκρατία, αλλά απεναντίας διατηρείται αυτή η φορολογία των
επιχειρήσεων σε πολύ υψηλά επίπεδα. Το αποτέλεσμα είναι βέβαιο πως θα φέρει νέα κίνητρα φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ναι, πρέπει να αλλάξουν πολλά
στο φορολογικό μας σύστημα και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε. Όμως, πρώτος και κύριος στόχος σήμερα πρέπει να
είναι ένας: Η αναθέρμανση και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Το παρόν νομοσχέδιο δεν τον υπηρετεί. Υπηρετεί μόνο εισπρακτικούς και όχι αναπτυξιακούς
στόχους. Χρειαζόμαστε μια πολιτική, της οποίας θα πρέπει όλοι
να γίνουμε κοινωνοί και υποστηρικτές, που θα δώσει ώθηση και
προοπτική στην ελληνική οικονομία.
Η Νέα Δημοκρατία δια του Προέδρου της, του Αντώνη Σαμαρά
έχει επανειλημμένα, καταθέσει συγκεκριμένες, κοστολογημένες,
τεκμηριωμένες προτάσεις για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος της χώρας. Η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντα πρωτοπόρος και αρωγός στην προσπάθεια για την πάταξη της
φοροδιαφυγής, προσπαθώντας να συμβάλει, τόσο με προτάσεις,
όσο και με νομοθετικές πρωτοβουλίες που διαχρονικά είχε αναλάβει, προς αυτή την κατεύθυνση. Το θέμα της φοροδιαφυγής
αποτελεί μάστιγα για την οικονομία μας, που περνά ανάμεσα από
Συμπληγάδες πέτρες του Μνημονίου και της ύφεσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λυπούμεθα που και σήμερα δεν
μας δίνετε τη δυνατότητα να έρθουμε σ’ αυτήν τη σημαντική
προσπάθεια που χρειάζεται η χώρα αρωγοί, γιατί επιμένετε αμετανόητα σε μια πολιτική, που οδηγεί δυστυχώς στο γκρεμό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον κ. Νικολόπουλο.
Ολοκληρώνεται ο κατάλογος των ομιλητών επί της αρχής με
τον κ. Ευστάθιο Κουτμερίδη, Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο
καλώ να λάβει το λόγο.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε σήμερα για ένα νέο
φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο εντάσσεται σε ένα γενικότερο
σχεδιασμό της Κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός νέου φορολογικού περιβάλλοντος στη χώρα μας, για να αντιμετωπίσουμε
τη φοροδιαφυγή, για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, για
την αναδιανομή του εισοδήματος.
Το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα συμπληρώνει το πρώτο
βήμα της φορολογικής μεταρρύθμισης, η οποία ξεκίνησε τον
Απρίλιο του 2010 με το φορολογικό ν.3842, που ψηφίσαμε και
θα ολοκληρωθεί στη συνέχεια με ένα τελευταίο βήμα, με τη συμπλήρωση προεδρικών διαταγμάτων, που θα αφορούν την αναδιοργάνωση και τη συγχώνευση των οικονομικών υπηρεσιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός πως η φοροδιαφυγή αποτελεί την πιο μεγάλη αδικία σε μια σύγχρονη κοινωνία
και σε μια ανεπτυγμένη οικονομία, γιατί αναιρεί τον κοινωνικό χαρακτήρα του κράτους, γιατί στερεί τους αναγκαίους πόρους και
την εκπλήρωση της αποστολής του στους τομείς της υγείας, της
πρόνοιας και της παιδείας. Η φοροδιαφυγή εμποδίζει την ανα-
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διανομή του εθνικού πλούτου και τη βελτίωση της θέσης των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων. Η φοροδιαφυγή αποδυναμώνει
την άσκηση πολιτικής για την καταπολέμηση της ανεργίας, την
εκτέλεση έργων υποδομής και την εν γένει οικονομική ανάπτυξη
της χώρας. Στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και δημιουργεί φαινόμενα άνισης μεταχείρισης μεταξύ των πολιτών.
Πολλές φορές στο παρελθόν επιχειρήθηκαν θεσμικές αλλαγές
και πρωτοβουλίες, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής,
αυτού του μεγάλου προβλήματος, που ταλανίζει και δυσφημεί
επί χρόνια τη χώρα μας. Όμως, παρά τις μεγάλες αλλαγές και
πρωτοβουλίες που επιχειρήθηκαν στο παρελθόν, καμμία δεν
μπόρεσε να επιφέρει τα θεμιτά αποτελέσματα.
Με την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, το 2010 μπήκαν τα θεμέλια για
ένα σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό και πιο δίκαιο φορολογικό
σύστημα. Το 2011 είναι το έτος της πλήρους υλοποίησης του
νέου θεσμικού πλαισίου και της αναδιοργάνωσης του φορολογικού, ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού, ενώ τίθεται σε
εφαρμογή ένα νέο πλαίσιο για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο που συζητούμε
σήμερα αποσκοπεί στη συμπλήρωση του νομικού πλαισίου και
κατά συνέπεια στη θωράκιση του συστήματος, με όσα νομικά εργαλεία απαιτούνται για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Αποτελεί πραγματικά μια αυτονόητη και αυτοδίκαιη διαρθρωτική
αλλαγή και μεταρρύθμιση, που στόχο έχει την αποτελεσματικότερη διενέργεια των φορολογικών ελέγχων, αλλά και τη συνολική
αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, μέσα από συγκεκριμένες και στοχευμένες δράσεις, για να αντιμετωπίσουμε τη
φοροδιαφυγή, για την αναδιοργάνωση του ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού, για τη βελτίωση του πλαισίου φορολόγησης και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο επιχειρείται να διαμορφωθεί ένα πιο αυστηρό, πιο δίκαιο, πιο αξιόπιστο φορολογικό σύστημα, το οποίο θα εμπεδώνει τη φορολογική συνείδηση και θα
βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των φοροεισπρακτικών μηχανισμών. Διαμορφώνεται ένα σύστημα φορολόγησης, που θα επιβραβεύει και θα ενθαρρύνει τη συμμόρφωση, που θα
προστατεύει το συνεπή φορολογούμενο και το δημόσιο συμφέρον, που θα ενισχύει την επιχειρηματικότητα και θα τιμωρεί παραδειγματικά το φορολογούμενο φοροφυγά πολίτη.
Με το νέο φορολογικό ν.3842, μειώθηκαν οι συντελεστές φορολόγησης. Θεσπίστηκε προσδιορισμός εισοδήματος, με βάση
τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης. Καταργήθηκαν χαριστικές
φοροαπαλλαγές, φορολογήθηκαν οι εξωχώριες εταιρείες με
υψηλό συντελεστή, καταργήθηκε το ΕΤΑΚ και το ΣΔΟΕ επανασυστάθηκε και ενισχύθηκε.
Στο νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα περιλαμβάνονται μια
σειρά από ρυθμίσεις οι οποίες στόχο θα έχουν την εξυγίανση,
τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση του φορολογικού μας
συστήματος. Θεσπίζονται μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο θεσμών, που
θα λειτουργούν υποστηρικτικά και ενισχυτικά στην προσπάθεια
για τη σύλληψη και την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής.
Με το νομοσχέδιο που συζητούμε, προχωρούμε στην αναδιάρθρωση των ελεγκτικών μηχανισμών. Προχωρούμε στη συγκρότηση νέων υπηρεσιών που θα συμβάλουν στον καλύτερο έλεγχο
της λειτουργίας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Θεσπίζουμε
την τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του
Κώδικα ΦΠΑ. Προχωρούμε στη δημοσιοποίηση στο διαδικτυακό
τόπο του Υπουργείου Οικονομικών των στοιχείων των συνολικά
ληξιπρόθεσμων οφειλών. Θεσπίζονται κανόνες, σύμφωνα με
τους οποίους θα γίνεται διάκριση των ληξιπρόθεσμων χρεών σε
εισπράξιμα και μη εισπράξιμα. Δημιουργείται η ανεξάρτητη αρχή
του ειδικού σώματος φορολογικών διαιτητών. Βελτιώνεται η αναπτυξιακή διαδικασία με την ένταξη διατάξεων που στοχεύουν στη
βελτίωση των αναπτυξιακών αποτελεσμάτων του φορολογικού
συστήματος της χώρας μας στην πραγματική οικονομία.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ).
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα μας διέρχεται μια ιστο-
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ρικά κρίσιμη περίοδο, η οποία μας υποχρεώνει να επιλύσουμε
άμεσα και με αποφασιστικότητα τις παθογένειες του φορολογικού συστήματος του παρελθόντος. Να δούμε κατάματα την
πραγματικότητα και να δράσουμε αποτελεσματικά απέναντι στη
διαφθορά, στην αδιαφάνεια, στην κατασπατάληση και στην παραοικονομία. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να απομακρύνουμε όλες εκείνες τις πρακτικές και τις αντιλήψεις που
διάβρωσαν το φορολογικό σύστημα στη χώρα μας. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχουμε υποχρέωση προς τον Έλληνα πολίτη, προς τον Έλληνα φορολογούμενο να θέσουμε στέρεες
βάσεις για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να αντιληφθούμε πως για όλους μας
είναι ώρες εθνικής ευθύνης, γιατί θα καταφέρουμε να διαχειριστούμε το δημόσιο χρέος της χώρας μας. Αυτό που πρέπει να
κάνουμε όλοι μας είναι να πράξουμε το εθνικό χρέος απέναντι
στην πατρίδα μας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Κουσελάς έχει ζητήσει το λόγο.
Ορίστε κύριε Κουσελά, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονομικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαμε με μεγάλη προσοχή,
αλλά και ευαισθησία, θα έλεγα, τις αιτιάσεις στις αντιρρήσεις,
αλλά και τις προτάσεις των Βουλευτών απ’ όλα τα πολιτικά κόμματα. Στο χρονικό διάστημα που πέρασε στις συνεδριάσεις που
είχαμε και στην επιτροπή, αλλά και στην Ολομέλεια, όπως ήδη
γνωρίζετε, κάναμε αποδεκτές μια σειρά από προτάσεις που
υπήρχαν απ’ όλες τις πλευρές. Αποδείξαμε έτσι ότι ξέρουμε να
ακούμε και ότι σεβόμαστε τη γνώμη και την άποψη του Κοινοβουλίου και των Βουλευτών. Γιατί πολλές απ’ αυτές, όπως είπα,
τις ενσωματώσαμε και αποτελούν ήδη τη βάση του νομοσχεδίου
που συζητάμε. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι αποδεχτήκαμε προτάσεις που είχαν και έχουν σχέση με την αρχή, αλλά και τη φιλοσοφία αυτού του νομοσχεδίου.
Παρεμπιπτόντως, θέλω να τονίσω ότι είναι το δεύτερο κατά
σειρά φορολογικό νομοσχέδιο, αν εξαιρέσουμε τον ν. 3888 που
ήταν ένας νόμος που αφορούσε στην περαίωση. Αν βάλουμε και
την περαίωση είναι το τρίτο, όχι όμως το ένατο, όπως ελέχθη
από πολλές πλευρές. Ένα σχέδιο νόμου, που βασικό στόχο έχει
να συμπληρώσει το θεσμικό πλαίσιο που ήταν η βάση του νέου
φορολογικού μας συστήματος, που καθιερώσαμε πέρυσι με το
ν.3842. Ένα νόμο που στόχευε και στοχεύει στο να διαμορφωθεί
στην πατρίδα μας ένα απλό και δίκαιο φορολογικό σύστημα, που
θα έπρεπε και πρέπει να κάνει πράξη τη συνταγματική επιταγή,
ο καθένας δηλαδή να πληρώνει με βάση τη φοροδοτική του ικανότητα.
Όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορούμε να κάνουμε αποδεκτές προτάσεις σαν και αυτές που ακούσαμε κατά τη διάρκεια
της επί της αρχής συζητήσεως, που στοχεύουν στη διαιώνιση
της σημερινής κατάστασης. Δεν μπορούμε δηλαδή –και θέλω να
το ξεκαθαρίσω αυτό- να διατηρήσουμε ένα διάτρητο θεσμικό
πλαίσιο που προστατεύει το φοροφυγά και του δίνει τη δυνατότητα να είναι, όπως ήταν μέχρι σήμερα, στο απυρόβλητο.
Επιτέλους, κάποιοι από τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης, θα πρέπει να επιλέξουν. Ή είναι με τους συνεπείς φορολογούμενους, που δυστυχώς το πολιτικό σύστημα με τη λειτουργία
του όλα τα τελευταία χρόνια τους έχει κάνει να αισθάνονται ότι
είναι κορόιδα ή είναι με τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και
όλους όσους δεν έχουν να κρύψουν τίποτα, ή είναι με αυτούς
που συστηματικά φοροδιαφεύγουν.
Μας λένε μερικοί ότι ποινικοποιούμε την επιχειρηματικότητα.
Δεν ποινικοποιούμε την επιχειρηματικότητα, πολύ περισσότερο
την υγιή επιχειρηματικότητα. Αντίθετα τη στηρίζουμε. Και το κάνουμε πράξη αυτό μέσα από το νομοσχέδιο που συζητάμε, με
τον συμψηφισμό των οφειλών, με την καταβολή του ΦΠΑ σε
τρεις μηνιαίες δόσεις και όχι σε τρεις δόσεις μέσα στο μήνα, με
τη μείωση των φορολογικών συντελεστών στις επιχειρήσεις,
προκειμένου να διευκολύνουμε να επενδύσουν, να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης και με μια σειρά από άλλα μέτρα
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που διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα.
Μας λένε ότι πάμε να γεμίσουμε τις φυλακές. Τους απαντάμε:
Στόχος μας είναι να γεμίσουμε τα ταμεία με φορολογητέα ύλη
που φοροδιαφεύγει. Δεν είναι παράδοξο, όμως, όσοι μέχρι χθες
μας επέπλητταν για το ευτελές ποσό της εξαγοράς των ποινών,
όσοι μας επέπλητταν ότι υπήρχαν ουσιαστικά ανύπαρκτες ποινές, σήμερα να διαμαρτύρονται ακριβώς για το αντίθετο; Πότε
αλήθεια είχαν δίκιο; Χθες, όταν υποστήριζαν αυτά τα πράγματα,
ή σήμερα;
Επίσης, δεν είναι παράδοξο κάποιοι συνάδελφοι να μας εγκαλούν, γιατί δεν εξαλείψαμε, τους δεκαέξι μήνες που πέρασαν, τη
φοροδιαφυγή; Και όταν τώρα πάμε να πάρουμε συμπληρωματικά
μέτρα, ακριβώς για να κλείσουν τα θεσμικά κενά που υπάρχουν
και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, να αντιδρούν και μάλιστα ορισμένοι με λυσσαλέο τρόπο; Και τι δεν ακούσαμε σε σχέση
με το νομοσχέδιο αυτό. Από αντισυνταγματικότητα μέχρι ό,τι
άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς.
Μια πρόταση, όμως, από πλευράς της Αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης –και το λέω με λύπη μου
αυτό, δεν θέλω να κάνω κριτική σε κανέναν- δεν ακούσαμε. Μάλιστα, ο εισηγητής της απέφυγε να αναφέρει, αν δείτε την πρωτομιλία του, τη λέξη φοροδιαφυγή. Δεν άκουσα μια φορά να πει
τη λέξη φοροδιαφυγή. Είναι τυχαίο αυτό; Τι συμβαίνει;
Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, από τη μια πλευρά να μας ζητάτε και σωστά- να μην προχωρήσουμε σε παραπέρα αύξηση των φορολογικών συντελεστών, να μην προχωρήσουμε σε παραπέρα
περικοπές –πάρα πολύ σωστό- και από την άλλη να υπάρχει αντίδραση όταν πάμε να διευρύνουμε τη φορολογική βάση μέσα από
το χτύπημα της φοροδιαφυγής; Όλα αυτά μας κάνουν και εμένα
προσωπικά με κάνουν, να αναρωτιέμαι: Μήπως τελικά κάποιους
δεν τους ενδιαφέρει πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα
που έχουμε μπροστά μας; Δεν τους ενδιαφέρει πώς θα βγούμε
από την κρίση; Εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα κάνουν
πολιτικές φιλίας με ορισμένα κοινωνικά στρώματα, πώς θα αξιοποιήσουν μικροκομματικά την κρίση είτε για να πάρουν πόντους
είτε, άλλους, για να επανέλθουν στην εξουσία.
Όμως, σε όλους αυτούς που σκέφτονται έτσι, θέλω να πω ότι
κάνουν λάθος, γιατί ο λαός μας, αξιώνει απ’ όλους μηδενική
ανοχή απέναντι σε αυτούς που μέχρι σήμερα συστηματικά –το
τονίζω- κλέβουν το δημόσιο.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να δώσω κάποιες επιμέρους απαντήσεις σε κάποια ζητήματα, τα οποία ετέθησαν.
Γιάννης Καπελέρης, είναι ένας άνθρωπος εγνωσμένης εντιμότητας και αποτελεσματικότητας. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει
πολύ καλά το αντικείμενό του, που δοκιμάστηκε στο προηγούμενο διάστημα και που έδειξε ότι ξέρει να βάζει στόχους και να
τους κάνει πράξη. Και έκανε πραγματικά τους φοροφυγάδες να
χάσουν τον ύπνο τους.
Σε ό,τι αφορά στους φορολογικούς συντελεστές, να ξεκαθαρίσω ότι στόχος μας δεν είναι η αύξηση των φορολογικών συντελεστών ούτε πιστεύουμε πως μπορούμε να αυξήσουμε τα
έσοδα, αυξάνοντας περαιτέρω τους φορολογικούς συντελεστές.
Ίσα-ίσα, δείξαμε την πρόθεσή μας ότι ανάλογα με την πρόοδο
της δημοσιονομικής εξυγίανσης θα προχωρήσουμε -και προχωρούμε ήδη- σε μείωση των φορολογικών συντελεστών. Αυτό το
κάνουμε πράξη με τη μείωση του ΦΠΑ σε μια σειρά από τομείς
που ήταν και είναι κρίσιμοι και με τη μείωση του ειδικού φόρου
στα καύσιμα. Μειώσαμε τον φορολογικό συντελεστή στα φάρμακα. Μειώσαμε τους φορολογικούς συντελεστές στα ξενοδοχεία, γιατί ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία ανάπτυξης
της χώρας μας. Μειώσαμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από
67% σε 65% στην περίπτωση του καπνού.
Μας είπαν ότι είναι αδύνατον να πληρώσουν οι πολίτες τους
φόρους, όταν το κράτος είναι μπαταχτσής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι πριν από ένα χρόνο
αναλάβαμε να διαχειριστούμε μια πολύ δύσκολη, μια εξαιρετικά
δύσκολη κατάσταση, στο πλαίσιο της οποίας το κράτος, εάν δεν
υπήρχε το Πρόγραμμα Στήριξης, δεν θα είχε χρήματα όχι να πλη-

7690

ρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι σε τρίτους, δεν θα είχε χρήματα να πληρώσει ούτε μισθούς και συντάξεις. Αυτή είναι η
πραγματικότητα.
Στον τομέα όμως, της επιστροφής των φόρων, να σας πω ότι
πέρυσι η επιστροφή των φόρων ξεπέρασε τα 5 δισεκατομμύρια
ευρώ. Είχαμε να επιστρέψουμε φόρους όχι για το 2010, αλλά
από το 2006 και μετά. Προσπαθούμε ακριβώς να καλύψουμε -και
ευελπιστούμε μέχρι τα μέσα τουλάχιστον του καλοκαιριού να
έχουμε καλύψει- τις υποχρεώσεις μας επιστροφών ΦΠΑ στις επιχειρήσεις, για το προηγούμενο διάστημα.
Τέλος, σε ό,τι αφορά στη φορολογική γραφειοκρατία, που
ανέφερε ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης –και έχει δίκιο- θέλω να πω,
αγαπητέ συνάδελφε, ότι ήδη η Κυβέρνηση στο ν. 3888 πήρε μια
πολύ σημαντική απόφαση, την οποία θα κάνουμε πράξη: Να καταργήσει άμεσα τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Όπως ενημέρωσα και στην επιτροπή, ήδη έχει συγκροτηθεί
επιτροπή με τη συμμετοχή όλων των βασικών φορέων και κοινωνικών εταίρων. Δεν θα τους καλέσουμε στο τέλος για διάλογο.
Τους βάλαμε μέσα στην επιτροπή, να συμμετέχουν από τώρα. Ο
στόχος μας είναι στο τέλος του φθινοπώρου η επιτροπή να έχει
ολοκληρώσει τη δουλειά της, προκειμένου ο Κώδικας Βιβλίων και
Στοιχείων –αυτός ο όγκος των δεκατεσσάρων κιλών και των χιλίων και πλέον σελίδων- να καταργηθεί και τη θέση του να πάρει
ένα πολύ πιο απλό σύστημα. Νομίζω ότι αυτό είναι μια μεγάλη
τομή και πρέπει να βοηθήσουν όλοι.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, να σας διαβεβαιώσω ότι κάνουμε

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

–και θα κάνουμε και με αυτό το νομοσχέδιο, αλλά και με τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης- ό,τι περνάει από το χέρι
και προκειμένου να διευρύνουμε τη φορολογική βάση, να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή, με αίσθημα δικαίου πάντα, προκειμένου να κάνουμε πράξη το μεγάλο στόχο,
το μεγάλο φορτίο που έχουμε αναλάβει, να βγάλουμε τη χώρα
μας από την κρίση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): 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,
δεκαεννέα μαθητές και μαθήτριες και ένας εκπαιδευτικός από το
16ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήματα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί της αρχής του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών: «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».
Κύριοι συνάδελφοι, έχει υποβληθεί αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΛΑΟΣ επί της αρχής του νομοσχεδίου
της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Πριν έλθω στην ανάγνωση του καταλόγου, θα ήθελα να προτείνω στην Ολομέλεια, η
συζήτηση επί των άρθρων να γίνει ως μια ενότητα. Δηλαδή, μετά
την ονομαστική ψηφοφορία να συνεχίσουμε με τη συζήτηση επί
των άρθρων και επί των τροπολογιών στην πρωινή συνεδρίαση,
να συνεχίσουμε στη σημερινή απογευματινή συνεδρίαση και να
ολοκληρώσουμε τη συζήτηση στη συνεδρίαση της ερχόμενης
Τρίτης, έτσι ώστε να υπάρξει άνεση χρόνου για να τοποθετηθούν
όλοι οι συνάδελφοι επί των άρθρων.
Συμφωνείτε σε αυτό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, κύριε Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, λόγω του μεγέθους
και της σημαντικότητας του νομοσχεδίου, αν είναι εφικτό, τα
άρθρα να τα συζητούσαμε σε δυο ενότητες. Είναι πάρα πολλά
άρθρα, πάρα πολλά κεφάλαια. Πιστεύω ότι θα διευκόλυνε την
κοινοβουλευτική διαδικασία αν τα συζητούσαμε σε δυο ενότητες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα ήθελα να ακούσω
και τις απόψεις των άλλων κομμάτων και της Κυβέρνησης βέβαια, σε σχέση με το αν θα πρέπει να συζητηθούν ως μια ενότητα
ή σε δυο ενότητες. Στην περίπτωση, βέβαια, που θα συζητούντο
σε μια ενότητα, θα υπήρχε κάποια ανοχή από το Προεδρείο σε
σχέση με το χρόνο που θα πρέπει να διατεθεί στους εισηγητές
των κομμάτων. Αλλά εγώ δεν επιμένω οπωσδήποτε στην πρότασή μου. Θέλω να ακούσω τι εκτιμούν και τα άλλα κόμματα.
Ορίστε, κυρία Παναρίτη, έχετε το λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΡΙΤΗ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα προτιμούσα να
συζητηθούν σε μια ενότητα, αφού μας δίνετε και παραπάνω
χρόνο. Εάν όμως οι υπόλοιποι εισηγητές προτιμούν σε δυο ενότητες, δεν έχω αντίρρηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Είναι αυτονόητο ότι θα
υπάρξει μια ανοχή από το Προεδρείο.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τι θέλει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν
έχουμε πρόβλημα, αρκεί να γίνει η συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Καλώς. Φαντάζομαι ότι
συμφωνεί και ο ΛΑΟΣ και ο ΣΥΡΙΖΑ να τα συζητήσουμε σε μια
ενότητα με ανοχή χρόνου, για τους εισηγητές.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εμείς ζητήσαμε δυο ενότητες. Είναι πάρα πολλά τα άρθρα και πολύ σοβαρά. Βεβαίως, θέλω να συγχαρώ το Προεδρείο, διότι στην
επιτροπή έγινε πραγματικά συζήτηση σε βάθος, άρθρο προς
άρθρο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πιστώνουμε στα θετικά της λειτουργίας του Κοινοβουλίου και συγχαίρουμε για δεύτερη φορά τον αρμόδιο Υφυπουργό που είχε την υπομονή, όπως
και τους εισηγητές. Και στην Ολομέλεια, όμως, κύριε Πρόεδρε,
επειδή πολλοί συνάδελφοι θέλουν να ενημερωθούν για πολλά
και σημαντικά θέματα, θέλουμε να συζητηθούν δυο ενότητες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Η συζήτηση κατ’ άρθρον που έγινε και στην επιτροπή –και πολύ ορθά έγινε άρθρο
προς άρθρο- προβλέπεται στην εφαρμογή του τροποποιηθέντος
Κανονισμού. Θυμίζω ότι το καλοκαίρι είχα εισηγηθεί και ψηφίσατε όλοι την αλλαγή του Κανονισμού, με βάση τον οποίο πλέον
συζητούνται σε δύο αναγνώσεις τα νομοσχέδια, έτσι ώστε στη
δεύτερη ανάγνωση να γίνεται αναλυτική συζήτηση σε κάθε ένα
από τα άρθρα και στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της πρώτης και δεύτερης ανάγνωσης να δίνεται η δυνατότητα στην Κυβέρνηση, στον κάθε Υπουργό, στον επισπεύδοντα Υπουργό να
ακούει τις απόψεις και παρατηρήσεις, που εν τω μεταξύ έχουν
κατατεθεί από τους Βουλευτές. Όλα αυτά στοχεύουν στην καλύτερη ποιότητα και στην αρτιότητα της νομοθετικής εργασίας.
Χαίρομαι, λοιπόν, που και σε αυτό το σημαντικό, αλλά και δύσκολο νομοσχέδιο, έγινε μια εξονυχιστική συζήτηση, όπως λέτε,
για τα άρθρα.
Εσείς, λοιπόν, προτείνετε και επιμένετε να γίνει η συζήτηση σε
δυο ενότητες.
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Η Κυβέρνηση τι εκτίμηση κάνει;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονομικών): Κύριε
Πρόεδρε, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση. Επειδή ακριβώς έγινε
αυτό που είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στην επιτροπή, η πρότασή σας διευκολύνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Άρα, κύριε Κουσελά,
απ’ ό,τι αντιλαμβάνομαι, αποδέχεστε κι εσείς την άποψη του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, να γίνει δηλαδή η συζήτηση των άρθρων σε δύο ενότητες. Συμφωνείτε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονομικών): Όχι.
Εγώ συμφωνώ με την πρότασή σας, κύριε Πρόεδρε. Λέω ότι η
πρότασή σας διευκολύνει. Αν όμως τα πολιτικά κόμματα έχουν
άλλη άποψη,…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα σας παρακαλέσω,
όμως, τελικώς να συμφωνήσουμε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Νομίζω ότι το να δώσουμε όσο
το δυνατόν περισσότερα περιθώρια, για να γίνει εκτεταμένη συζήτηση επί των άρθρων, είναι κάτι πάρα πολύ σωστό και επομένως, εάν το νομοσχέδιο χωριστεί σε δύο ενότητες, θα ήταν μια
θετική εξέλιξη, για να μπορέσει η συζήτηση να διευρυνθεί.
Θα ήθελα όμως να προσθέσω και το εξής, κύριε Πρόεδρε.
Εδώ έχουμε ένα απαράδεκτο φαινόμενο. Το απαράδεκτο φαινόμενο, το οποίο οφείλεται στην Κυβέρνηση, είναι το ότι έχει καταθέσει τροπολογίες, οι οποίες ισοδυναμούν με ένα άλλο, πολύ
μεγάλο νομοσχέδιο. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι: Αυτές οι τροπολογίες πότε θα συζητηθούν; Θα δοθεί άνεση χρόνου ή θα πάμε
«άρπα-κόλλα» σ’ αυτές τις τροπολογίες;
Προτείνω να υπάρξει ειδική συζήτηση –γιατί είναι πολύ σοβαρές αυτές οι τροπολογίες- με άνεση χρόνου και με δυνατότητα
να μιλήσουν όσοι θέλουν να μιλήσουν από τους Βουλευτές, να
τις συζητήσουμε και να αποφανθεί η Βουλή τελικά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Επομένως, κύριε Υφυπουργέ, βλέπετε ότι ορισμένα από τα κόμματα προτείνουν να
γίνει η συζήτηση των άρθρων σε δύο ενότητες. Ας γίνει, λοιπόν,
σε δύο ενότητες και στη δεύτερη ενότητα θα συζητηθούν και οι
τροπολογίες. Άλλωστε, γι’ αυτό συμφωνήσαμε να υπάρξει συνεδρίαση γι’ αυτό το σχέδιο νόμου και την ερχόμενη Τρίτη. Είναι
πέντε συνολικά οι συνεδριάσεις. Άρα, θα υπάρξει η δυνατότητα,
με άνεση χρόνου να τοποθετηθείτε και επί των τροπολογιών, που
θα συζητηθούν μαζί με τη δεύτερη ενότητα των άρθρων.
Επομένως, στην πρώτη ενότητα θα συζητηθούν τα άρθρα 1
έως 12 και η δεύτερη ενότητα θα περιλαμβάνει τα υπόλοιπα
άρθρα, μαζί με τις τροπολογίες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Δεν συμφωνώ, κύριε Πρόεδρε.
Γιατί στην πρώτη ενότητα να συζητηθούν τα άρθρα 1 έως 12;
Πώς αποφασίστηκε αυτό; Εμείς ήμασταν στην επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εάν έχετε άλλη άποψη,
πείτε την. Όμως, να σας πω ότι και στην επιτροπή η συζήτηση
έγινε με βάση αυτή την ομαδοποίηση των άρθρων, για τα δύο
πρώτα κεφάλαια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να συζητηθούν περισσότερα άρθρα στην πρώτη ενότητα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα σας παρακαλούσα
να αποδεχθείτε αυτή την πρόταση που έγινε. Άνεση χρόνου θα
υπάρξει, για να γίνουν οι τοποθετήσεις.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει υποβληθεί αίτηση
ονομαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΛΑΟΣ επί της αρχής
του νομοσχεδίου.
Θα αναγνώσω και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονομαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούμενος από τον Κανονισμό αριθμός για
την υποβολή της.
Ο κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης. Παρών.
Ο κ. Γεώργιος Ανατολάκης. Παρών.
Ο κ. Βαΐτσης Αποστολάτος. Παρών.
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Ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος. Παρών.
Ο κ. Μαυρουδής Βορίδης. Παρών.
Ο κ. Σπυρίδων- Άδωνις Γεωργιάδης. Παρών.
Ο κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Κοραντής. Παρών.
Ο κ. Παύλος Μαρκάκης. Παρών.
Η κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη. Παρούσα.
Ο κ. Αθανάσιος Πλεύρης. Παρών.
Ο κ. Ηλίας Πολατίδης. Παρών.
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Ο κ. Αστέριος Ροντούλης. Παρών.
Ο κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούμενος από τον Κανονισμό αριθμός υπογραφόντων την αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών.
Συνεπώς διακόπτουμε τη συνεδρίαση για δέκα λεπτά, σύμφωνα με τον Κανονισμό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
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(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριοι συνάδελφοι,
επαναλαμβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Θα διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής του συζητούμενου νομοσχεδίου.
Οι αποδεχόμενοι την αρχή του νομοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».
Οι μη αποδεχόμενοι την αρχή του νομοσχεδίου λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούμενοι την ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου οι κ.κ. Ιωάννης Βλατής από το
ΠΑΣΟΚ και Δημήτριος Τσουμάνης από τη Νέα Δημοκρατία.
Σας ενημερώνω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεομοιοτυπίες συναδέλφων, σύμφωνα με το άρθρο 70 Α’ του Κανονισμού
της Βουλής, με τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους επί της
αρχής του νομοσχεδίου. Αυτές οι ψήφοι θα ανακοινωθούν και θα
συνυπολογιστούν στην καταμέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Ζητώ την κατανόησή σας για να προηγηθούν στην ψηφοφορία
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τα μέλη της Διάσκεψης των Προέδρων, γιατί θα έπρεπε ήδη να
έχουμε ξεκινήσει και τη Διάσκεψη και μετά θα ακολουθήσει κανονικά ο κατάλογος.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Υπάρχει συνάδελφος,
ο οποίος δεν άκουσε το όνομά του; Κανείς.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο
Προεδρείο από τους συναδέλφους, σύμφωνα με το άρθρο 70 Α’
του Κανονισμού της Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά και
έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι κ.κ. Ανδρέας Λοβέρδος και Ηλίας Μόσιαλος απέστειλαν επιστολή στο Προεδρείο με την οποία εκφράζουν
πρόθεση ψήφου. Οι δύο επιστολές καταχωρίζονται στα Πρα-
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κτικά, αλλά δεν προσμετρώνται στο αποτέλεσμα.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κηρύσσεται περαιωμένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να
προβούν στην καταμέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του
αποτελέσματος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώμα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση,
αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενημερώθηκαν για τη ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα
πέντε μαθητές και μαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 16ο
Γυμνάσιο Πάτρας, Αχαΐας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήματα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενημερώθηκαν για τη ιστορία του
κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
δεκαπέντε μαθητές και μαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το
Δημοτικό Σχολείο Πελασγίας Φθιώτιδας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήματα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τέλος, από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενημερώθηκαν για τη ιστορία του
κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
δεκαέξι μαθητές και μαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 2ο
Δημοτικό Σχολείο Λιτοχώρου Πιερίας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήματα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα το αποτέλεσμα
της διεξαχθείσης ονομαστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 270 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 153
Βουλευτές.
Κατά της αρχής του νομοσχεδίου δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 117
Βουλευτές, σύμφωνα με το παρακάτω πρωτόκολλο ονομαστικής
ψηφοφορίας:
«ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
EΠIKPATEIAΣ

NAI

Ραγκούσης Ιωάννης
Παναρίτη Ελένη (Έλενα)
Μόσιαλος Ηλίας
Τσόκλη Μαρία Γλυκερία (Μάγια)
Γερουλάνος Παύλος
Σιούφας Δημήτριος
Τσουμάνη-Σπέντζα Ευγενία
Αυγερινοπούλου Διονυσία
Αντώναρος Ευάγγελος
Καζάκος Κωνσταντίνος
Κοραντής Ιωάννης
Μουλόπουλος Βασίλειος

+
+
+
+

Α’ ΑΘΗΝΩΝ
Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος
Διαμαντοπούλου Άννα
Παπουτσής Χρήστος
Αλευράς Αθανάσιος (Νάσος)
Τσούρας Αθανάσιος
Κουβέλης Σπυρίδων
Οικονόμου Παντελής
Ζούνη Παναγιώτα (Πέμη)
Μπακογιάννη Θεοδώρα (Ντόρα)
Αβραμόπουλος Δημήτριος
Παυλόπουλος Προκόπιος
Βόζεμπεργκ Ελισσάβετ (Ελίζα)

+
+
+
+
+
+
+
+

OXI

+
+
+
+
+
-
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Πιπιλή Φωτεινή
Κανέλλη Γαρυφαλλιά (Λιάνα)
Παφίλης Αθανάσιος
Πλεύρης Αθανάσιος
Τσίπρας Αλέξιος
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
Λοβέρδος Ανδρέας
Χρυσοχοΐδης Μιχαήλ
Κατσέλη Λουκία-Ταρσίτσα (Λούκα)
Κακλαμάνης Απόστολος
Δημαράς Ιωάννης
Αποστολάκη Ελένη-Μαρία (Μιλένα)
Ανδρουλάκης Δημήτριος (Μίμης)
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία-Ελίζα (Μαριλίζα)
Ευθυμίου Πέτρος
Παπανδρέου Βασιλική (Βάσω)
Σακοράφα Σοφία
Χυτήρης Τηλέμαχος
Κουτρουμάνης Γεώργιος
Νταλάρα Άννα
Γείτονας Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου Μιλτιάδης
Βούρος Ιωάννης
Χαραλαμπόπουλος Γεώργιος-Ερνέστος
Πρωτόπαπας Χρήστος
Μίχος Λάμπρος
Σπηλιωτόπουλος Αριστόβουλος (Άρης)
Χατζηδάκης Κωνσταντίνος (Κωστής)
Μεϊμαράκης Ευάγγελος-Βασίλειος
Μητσοτάκης Κυριάκος
Γιακουμάτος Γεράσιμος
Καμμένος Παναγιώτης (Πάνος)
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης (Πάνος)
Παπαθανασίου Γιάννης
Πολύδωρας Βύρων
Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης
Ντινόπουλος Αργύρης
Παπαρήγα Αλεξάνδρα
Χαλβατζής Σπυρίδων
Μαυρίκος Γεώργιος
Παπακωνσταντίνου Νικόλαος
Πρωτούλης Ιωάννης
Καρατζαφέρης Γεώργιος
Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις
Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος
Κουβέλης Φώτιος-Φανούριος
Παπαδημούλης Δημήτριος
Ψαριανός Γρηγόριος
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Μακρυπίδης Ανδρέας
Γιαννακά Σοφία
Κουρουμπλής Παναγιώτης
Σαλμάς Μάριος
Σταμάτης Δημήτριος
Καραγκούνης Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Νικόλαος
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
Μανιάτης Ιωάννης
Ανδριανός Ιωάννης
Παπαδημητρίου Ελισάβετ (Έλσα)

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ρέππας Δημήτριος
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας
Λυκουρέντζος Ανδρέας

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
-

+
+

+
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ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ
Τσιρώνης Δημήτριος
Στασινός Παύλος
Παπασιώζος Κωνσταντίνος
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Παπανδρέου Γιώργος
Χριστοφιλοπούλου Παρασκευή (Εύη)
Οικονόμου Βασίλειος
Πάγκαλος Θεόδωρος
Ασπραδάκης Παντελεήμων (Παντελής)
Βρεττός Κωνσταντίνος (Ντίνος)
Βλάχος Γεώργιος
Μπούρας Αθανάσιος
Καντερές Νικόλαος
Γκιόκας Ιωάννης
Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης)
Λεβέντης Αθανάσιος

¶

+
+

+
+
+
+
+

+

-

+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Τριανταφυλλόπουλος Ανδρέας
Κυριακοπούλου Μαρία
Μπεκίρης Μιχαήλ
Νικολόπουλος Νικόλαος
Καραθανασόπουλος Νικόλαος
Τσούκαλης Νικόλαος
Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τόγιας Βασίλειος
Τσόνογλου-Βυλλιώτη Βασιλική
Αγάτσα Αριάδνη
Γιαννάκης Μιχαήλ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Χαντάβας Αθανάσιος

+
+
+
+

+
+
+

+

+

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Αηδόνης Χρήστος
Κεφαλίδου Χαρούλα (Χαρά)
Τζίμας Μαργαρίτης

+
+

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Κρεμαστινός Δημήτριος
Νικητιάδης Γεώργιος
Ζωΐδης Νικόλαος
Κασσάρας Γεώργιος
Ιατρίδη Τσαμπίκα (Μίκα)

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Ντόλιος Γεώργιος
Ρενταρή-Τέντε Όλγα
Τσιαούση Ελένη
Δερμεντζόπουλος Αλέξανδρος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Περλεπέ-Σηφουνάκη Αικατερίνη
Κεδίκογλου Συμεών
Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος
Κεδίκογλου Συμεών (Σίμος)
Μαρίνος Γεώργιος
Παπανδρέου-Παπαδάκη Ουρανία

+
+
+
+
+

+
+

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Καρανίκας Ηλίας

+

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Βαρβαρίγος Δημήτριος

+

+

+

+

+
+

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Κατρίνης Μιχαήλ
Κουτσούκος Γιάννης
Αντωνακόπουλος Παναγιώτης
Δημητρουλόπουλος Παναγιώτης (Τάκης)
Κοντογιάννης Γεώργιος
Τζαβάρας Κωνσταντίνος
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος
Γικόνογλου Αθανάσιος
Τόλκας Άγγελος
Χαλκίδης Μιχαήλ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κεγκέρογλου Βασίλειος
Παρασύρης Φραγκίσκος
Στρατάκης Εμμανουήλ
Σκραφνάκη Μαρία
Μιχελόγιαννάκης Ιωάννης
Αυγενάκης Ελευθέριος
Κεφαλογιάννης Εμμανουήλ
Κριτσιωτάκης Μιχαήλ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Κατσούρας Χρήστος
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βενιζέλος Ευάγγελος
Καστανίδης Χαράλαμπος
Αράπογλου Χρυσή
Μαγκριώτης Ιωάννης
Καϊλή Ευδοξία-Εύα
Βούγιας Σπυρίδων
Ρομπόπουλος Θωμάς
Καραμανλής Κωνσταντίνος
Γκιουλέκας Κωνσταντίνος
Καλαφάτης Σταύρος
Ιωαννίδης Ιωάννης
Ράπτη Ελένη
Ζιώγας Ιωάννης
Καλαντίδου Σοφία
Κολοκοτρώνης Άγγελος
Κουράκης Αναστάσιος (Τάσος)

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γερανίδης Βασίλειος
+
Αρβανιτίδης Γεώργιος
+
Καράογλου Θεόδωρος
Αναστασιάδης Σάββας
Τζέκης Άγγελος
Βελόπουλος Κυριάκος
Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία (Λίτσα)

+
+
+
+
+

NOMOΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Παντούλας Μιχαήλ
Αργύρης Ευάγγελος
Οικονόμου Αθανάσιος
Τασούλας Κωνσταντίνος
Καλογιάννης Σταύρος

+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τιμοσίδης Μιχαήλ
Παπουτσής Δημήτριος
Εμινίδης Σάββας
Παναγιωτόπουλος Νικόλαος
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
Ρόβλιας Κωνσταντίνος
Σαλαγιάννης Νικόλαος
Θεοχάρη Μαρία

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
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Τσιάρας Κωνσταντίνος
Ταλιαδούρος Σπυρίδων
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Πετσάλνικος Φίλιππος
Τζηκαλάγιας Ζήσης
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Γκερέκου Αγγελική (Άντζελα)
Δένδιας Νικόλαος-Γεώργιος
Χαραλάμπους Χαράλαμπος
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Μοσχόπουλος Σπυρίδωνας
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Φλωρίδης Γεώργιος
Παραστατίδης Θεόδωρος
Κιλτίδης Κωνσταντίνος
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κουκουλόπουλος Παρασκευάς
Αθανασιάδης Αλέξανδρος
Βλατής Ιωάννης
Κασαπίδης Γεώργιος
Παπαδόπουλος Μιχάλης

+
+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ρήγας Παναγιώτης
Παπαμανώλης Γεώργιος
Βρούτσης Ιωάννης

+
+

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Έξαρχος Βασίλειος
Σαχινίδης Φίλιππος
Νασιώκας Έκτορας
Χαρακόπουλος Μάξιμος
Ζώης Χρήστος
Σκυλλάκος Αντώνιος
Ροντούλης Αστέριος
Διώτη Ηρώ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Καρχιμάκης Μιχαήλ
Πλακιωτάκης Ιωάννης
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σηφουνάκης Νικόλαος
Γαληνός Σπυρίδων
Σκοπελίτης Σταύρος
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Μαργέλης Σπυροπάνος
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Καρτάλης Κων/νος
Ζήση Ροδούλα
Νάκος Αθανάσιος
Νάνος Απόστολος
Μαρκάκης Παύλος

+

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Κουσελάς Δημήτριος
Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια)
Βουδούρης Οδυσσέας
Σαμαράς Αντώνιος
Λαμπρόπουλος Ιωάννης

+
+

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Μάντατζη Τσετίν
Ξυνίδης Σωκράτης
Κοντός Αλέξανδρος

+

Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Καρύδης Δημήτριος
Μπεντενιώτης Εμμανουήλ
Μελάς Παναγιώτης
Μανωλάκου Διαμάντω
Αποστολάτος Βαϊτσης
Δρίτσας Θεόδωρος

+

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Μπεγλίτης Παναγιώτης
Φαρμάκη Αικατερίνη
Μανωλάκης Άγγελος
Κόλλιας Κωνσταντίνος

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Γρηγοράκος Λεωνίδας
Δαβάκης Αθανάσιος
Αποστολάκος Γρηγόριος
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+

+
+
+

+

+

+
+

+

+

-

+
+
+
+

+

+
+

+
+
+

+
+

Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νιώτης Γρηγόριος
Λιντζέρης Δημήτριος
Διαμαντίδης Ιωάννης
Τραγάκης Ιωάννης
Νεράντζης Αναστάσιος
Νικολαΐδου Βαρβάρα (Βέρα)
Ανατολάκης Γεώργιος
Λαφαζάνης Παναγιώτης

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ
Τζάκρη Θεοδώρα
Θεοδωρίδης Ηλίας
Γιουματζίδης Βασίλειος
Καρασμάνης Γεώργιος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Αμοιρίδης Ιωάννης
Παπαγεωργίου Αθανάσιος
Μίχου Μαρία
Κουκοδήμος Κωνσταντίνος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Παπαχρήστος Ευάγγελος
Τσουμάνης Δημήτριος
+

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Χατζή Οσμάν Αχμέτ
Πεταλωτής Γεώργιος
Στυλιανίδης Ευριπίδης

+
+

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Μπόλαρης Μάρκος
Κουτμερίδης Ευστάθιος
Τζελέπης Μιχαήλ
Λεονταρίδης Θεόφιλος
Καριπίδης Αναστάσιος
Κόλλια-Τσαρουχά Μαρία
Πολατίδης Ηλίας
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Χάιδος Χρήστος
Μαγκούφης Χρήστος
Μερεντίτη Αθανασία (Σούλα)

+

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Όθωνας Εμμανουήλ
Κεφαλογιάννη Όλγα

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Βαρδίκος Πυθαγόρας

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
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¶

Λέγκας Νικόλαος
Χατζηγάκης Σωτήριος
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Τσώνης Νικόλαος
Αντωνίου Αντωνία (Τόνια)
Μπατζελή Αικατερίνη
Σταϊκούρας Χρήστος
Γιαννόπουλος Αθανάσιος
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
Λιάνης Γεώργιος
Κωνσταντινίδης Ευστάθιος
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
Παπαθανάση Αφροδίτη

+
+
+
+
+

-

+

+

+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Δριβελέγκας Ιωάννης
Λαφαζάνης Αργύριος
Βαγιωνάς Γεώργιος

+
+
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ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών: «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» έγινε δεκτό
επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω
στο Σώμα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 18
Μαρτίου 2011.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 129 παράγραφοι 2 και 3, 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού της Βουλής)
1. Η με αριθμό 701/15-3-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Σπυροπάνου Μαργέλη προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με τον έλεγχο περιβαλλοντικών όρων
λειτουργίας πυρηνελαιουργείου στην Βασιλική Λευκάδας κ.λπ..
2. Η με αριθμό 708/15-3-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δημοκρατίας κ. Αναστάσιου Νεράντζη προς την
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
σχετικά με την ένταξη των Δήμων του Περάματος και της Σαλαμίνας στους δήμους που επιχορηγούνται με τα αντισταθμιστικά
οφέλη του ν.3054/2002 κ.λπ..
3. Η με αριθμό 716/15-3-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Σοφίας Καλαντίδου προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων των εργαζομένων
στο εργοστάσιο κατασκευής κουφωμάτων «ΠΛΑΙΣΙΟ» στη Σίνδο
του Νομού Θεσσαλονίκης κ.λπ..
4. Η με αριθμό 717/15-3-2011 επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Βαϊτση Αποστολάτου προς τους Υπουργούς
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με την αντισεισμική θω-
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ράκιση της χώρας κ.λπ..
5. Η με αριθμό 695/51/15-3-2011 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά με τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση
της δημόσιας περιουσίας κ.λπ..
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού της Βουλής).
1. Η με αριθμό 697/15-3-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Νικολάου Σαλαγιάννη προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σχετικά με την οργανωτική ανασυγκρότηση των
σχολικών μονάδων κ.λπ..
2. Η με αριθμό 709/15-3-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δημοκρατίας κ. Αθανασίου Μπούρα προς τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με τη λήψη μέτρων για την αύξηση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Αττικής κ.λπ.
3. Η με αριθμό 705/15-3-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Χαράλαμπου Χαραλάμπους προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά με την εξασφάλιση λειτουργίας του μοναδικού Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου της χώρας στο Νοσοκομείο «Αγία
Σοφία» κ.λπ..
4. Η με αριθμό 712/15-3-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη προς τους Υπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σχετικά με
την αντιμετώπιση των προβλημάτων του Οργανισμού Σχολικών
Κτιρίων (ΟΣΚ) κ.λπ..
5. Η με αριθμό 710/15-3-2011 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Νικολάου Τσούκαλη προς τους Υπουργούς
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με την έγκριση
δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή και λειτουργία μονάδας
επεξεργασίας των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων του Ν.
Αχαΐας» κ.λπ..
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στη συζήτηση
της πρώτης ενότητας των άρθρων 1 έως 12 του νομοσχεδίου του
Υπουργείου Οικονομικών: «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,
στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».
Με επιστολή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Αστέριου Ροντούλη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, στη συζήτηση των άρθρων του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών:
«Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών
Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Μαυρουδής Βορίδης.
Η σημερινή συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί με την αγόρευση των
εισηγητών και των ειδικών αγορητών και η συζήτηση επί των άρθρων θα συνεχιστεί στην απογευματινή συνεδρίαση.
Με τη σύμφωνη γνώμη των εισηγητών, θα αλλάξουμε τη σειρά
και θα δώσουμε τη δυνατότητα στον κ. Παπαδημούλη, εισηγητή
του ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσει πρώτος.
Κύριε Παπαδημούλη, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές των άλλων κομμάτων που με διευκολύνουν να προηγηθώ, επειδή έχω μια πιεστική
ανειλημμένη υποχρέωση και έχουμε καθυστερήσει.
Θα σταθώ στα πιο σημαντικά από τα δώδεκα άρθρα που συζητάμε και θα καταθέσω όχι μόνο κριτική, αλλά και προτάσεις.
Το άρθρο 2 καθιερώνει έναν καινούργιο θεσμό στη χώρα μας, το
θεσμό του οικονομικού εισαγγελέα. Ο νομοθέτης θεωρεί ότι μ’
αυτόν τον τρόπο θα γίνει πιο αποτελεσματική η δίωξη του οικονομικού εγκλήματος, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Εισάγετε όμως έναν παράλογο περιορισμό, κύριε Υπουργέ.
Λέτε ότι ο οικονομικός εισαγγελέας πρέπει να είναι από τους εισαγγελείς της Αθήνας. Είναι ένας περιορισμός που, κατά την
εκτίμησή μου, είναι αντισυνταγματικός και θα «πέσει» στα δικα-
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στήρια εάν προσβληθεί. Εάν ο καταλληλότερος, δηλαδή, γι’
αυτήν τη δουλειά δεν είναι από την Αθήνα, αλλά είναι από τη
Θεσσαλονίκη ή από μία άλλη περιφέρεια της χώρας, γιατί πρέπει
να αποκλειστεί αυτής της δυνατότητας;
Διαβάζω στον Τύπο ότι έγινε μεγάλος καυγάς γύρω από αυτό
το θέμα όταν ήρθε στο Υπουργικό Συμβούλιο και εάν αληθεύει
το ρεπορτάζ οι κ.κ. Βενιζέλος και Καστανίδης είχαν ενστάσεις
συνταγματικού χαρακτήρα για το θεσμό του οικονομικού εισαγγελέα. Ακουγόταν μάλιστα ότι μία από τις υποψηφιότητες ήταν
ο κ. Βασίλειος Φλωρίδης.
Μόλις τροποποιήθηκε η αρχική πρόθεση να είναι δυνατόν να
επιλεγεί ο οικονομικός εισαγγελέας από όλη την Ελλάδα και
μπήκε ο περιορισμός των Αθηνών, εξαφανίστηκαν οι συνταγματικές ενστάσεις κορυφαίων Υπουργών. Δεν μπορείτε όμως, προκειμένου να εξασφαλίσετε ενδοκυβερνητικές και εσωκομματικές
ισορροπίες, να κάνετε κομμάτια το Σύνταγμα και την αρχή της
αξιοκρατίας. Σας κάνω πρόταση να βγάλετε αυτόν τον παράλογο
περιορισμό και να διαλέξετε τον καλύτερο γι’ αυτήν τη δουλειά,
χωρίς περιορισμούς, με αξιοκρατία.
Άρθρο 3. Οι ποινές που καθορίζονται για την καταπολέμηση
της φοροδιαφυγής είναι υπερβολικά αυστηρές και παράλογες.
Παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας και το αίσθημα περί
δικαίου. Φτάνει να κινδυνεύει με βαριά φυλάκιση ακόμη και κάποιος ο οποίος έχει κόψει τιμολόγιο και δεν έχει εισπράξει ΦΠΑ,
διότι η αγορά δουλεύει με μεταχρονολογημένες πληρωμές της
τάξης των εννέα και των δέκα μηνών. Κινδυνεύει να πάει φυλακή
γιατί δεν αποδίδει ΦΠΑ που δεν έχει εισπράξει.
Εδώ χρειάζεται μία τροποποίηση των ρυθμίσεων επί το λογικότερον. Σας το λέει όχι μόνο η Αντιπολίτευση, αλλά και Βουλευτές της κυβερνητικής Πλειοψηφίας στην επιτροπή. Σας το λέει
ομόφωνα και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η ΟΚΕ, στην
έκθεσή της, που μιλάει για υπερβολικά αυστηρό νομοθετικό
οπλοστάσιο.
Αν θέλετε να περιορίσετε τη φοροδιαφυγή, δεν πρέπει να πάτε
σε ποινές που είναι βαρύτερες και από βαριά οικονομικά εγκλήματα, αλλά πρέπει να κάνετε το φορολογικό σύστημα απλούστερο, αντικειμενικότερο και να εξυγιάνετε, με κριτήρια
αξιοκρατίας, εκσυγχρονισμού και αποτελεσματικότητας, τον παλαιό και σε μεγάλο βαθμό διεφθαρμένο μηχανισμό που είναι ταγμένος σ’ αυτήν την υπόθεση.
Άρθρα 4 έως 7. Εκεί δίνεται η δυνατότητα να τιμωρείται με βαριές ποινές ο διεφθαρμένος εφοριακός, ο διεφθαρμένος φοροελεγκτής. Σωστό, αλλά για να λειτουργήσει αυτό πρέπει να
διασφαλιστεί, κύριε Κουσελά, το απόρρητο των στοιχείων του
καταγγέλλοντα.
Ξέρετε τι μου λένε πολλοί φίλοι μου ελεύθεροι επαγγελματίες,
μικρομεσαίοι επιχειρηματίες; Λένε: «Αν πάω να καταγγείλω το
μηχανισμό της διαφθοράς και τους φυσικούς αυτουργούς, δεν
θα μπορώ μετά να δουλέψω, διότι αυτοί δουλεύουν ως κύκλωμα
και θα με λιώσουν». Διασφαλίστε, λοιπόν, το απόρρητο, αλλιώς
θα συνεχιστεί το γαϊτανάκι της διαφθοράς.
Δεύτερον, εκσυγχρονίστε επιτέλους τις τεχνικές υποδομές. Είμαστε στο 2011 και οι υπηρεσίες κεφαλαίου των εφοριών δεν
είναι συνδεδεμένες με το TAXIS ακόμη. Το TAXIS είναι αδύνατον
να λειτουργήσει και να καλύψει και τις υπάρχουσες ανάγκες.
Ακόμη ο ΕΤΑΚ του 2009 δεν έχει εκκαθαριστεί και δύο διαγωνισμοί που έγιναν –κύριε Μακρυπίδη, θα το ξέρετε- για να υπάρξει
ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα, που να
καλύπτει και τις διευρυνόμενες ανάγκες των εφοριών για την
αντικειμενικοποίηση του ελέγχου, κατέστησαν άγονοι…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ: Η επάρατος Δεξιά φταίει!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν είμαστε η επάρατος
Δεξιά. Είμαστε η αδέξια Δεξιά…
Παρακαλώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, την προστασία σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ μην διακόπτετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Οι δύο διαγωνισμοί, λοιπόν
-και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΠΑΣΟΚ- κατέστησαν άγονοι.
Και χρόνια τώρα δεν υπάρχει το σύστημα το ηλεκτρονικό, το μηχανοργανωμένο, για τον έλεγχο και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Κι εκεί υπάρχει, εκτός από έλλειμμα πολιτικής
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βούλησης και το πάρτι των συμφερόντων και αυτών που φοροκλέπτουν και αυτών που κάνουν τα στραβά μάτια στη φοροκλοπή
και παίρνουν το κατιτίς τους.
Άρθρο 10, για τα ληξιπρόθεσμα: Υπό την πίεση της Αντιπολίτευσης, του Τύπου και συναδέλφων της Πλειοψηφίας πήρατε
πίσω μια διάταξη πριν από μήνες. Ήταν σκανδαλώδης. Μύριζε
άσχημα. Τη φέρνετε με κάποια πρόσθετη θωράκιση. Ο μηχανισμός, όμως, που παράγει τα ληξιπρόθεσμα, η βόμβα αυτή, συνεχίζει να είναι ενεργή. Ακόμη κι αν ξεκαθαριστούν ποια είναι
δυνάμενα να εισπραχθούν και ποια όχι από τα παλιά, την ίδια
ώρα που μιλάμε δημιουργείται καινούργια γενιά ανείσπρακτων
και ληξιπρόθεσμων οφειλών. Είναι όπως με τα αυθαίρετα. Είναι
όπως με το χρέος. Γιατί δεν έχετε εγκαταστήσει –και λείπουν από
αυτό το άρθρο- τους μηχανισμούς που δεν θα παράγουν νέα
γενιά ανείσπρακτων και ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Άρθρο 11, Συμψηφισμός: Σας το ζητάγαμε εδώ και χρόνια: Αν
χρωστάς στο δημόσιο και σου χρωστάει το δημόσιο, να μπορείς
να συμψηφίζεις και να παίρνεις την ενημερότητα, για να κάνεις
τη δουλειά σου. Και αν κάνεις τη δουλειά σου, θα πάρει έσοδα
και το δημόσιο. Αν κλείσεις, δεν θα πάρει τίποτα. Είναι ένα βήμα.
Τι σας προτείνουμε και το διεκδικούμε; Διευρύνετε το πεδίο του
συμψηφισμού από το στενό δημόσιο τομέα, έτσι ώστε να περιλαμβάνει και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τις ασφαλιστικές
εισφορές, για να μη δημιουργείται ο τραγέλαφος να χρωστάς σε
μία τσέπη του δημοσίου, να σου χρωστάει μία άλλη τσέπη του
δημοσίου και να μην μπορείς να ξεμπλοκαριστείς για να προχωρήσεις τη δουλειά σου, με αποτέλεσμα κι εσύ, ο μικρομεσαίος
επιχειρηματίας, να χάνεις, αλλά και το δημόσιο.
Εμείς καταψηφίσαμε το νομοσχέδιο επί της αρχής. Διεκδικούμε αλλαγές στα άρθρα που σας ανέφερα. Εάν παραμείνουν
έτσι τα κρίσιμα άρθρα των δύο πρώτων κεφαλαίων, θα τα καταψηφίσουμε. Σε ορισμένα άλλα θα επιφυλαχθούμε με τη θέση του
«ΠΑΡΩΝ».
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, κι ευχαριστώ για την κατανόηση.
Στο δεύτερο κεφάλαιο μαζί με τις τροπολογίες είναι το «ψητό»
των σκανδαλωδών, άδικων ρυθμίσεων του νομοσχεδίου που μας
έκαναν να το καταψηφίσουμε επί της αρχής, όπως θα καταψηφίσουμε και αυτές τις διατάξεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η εισηγήτρια του
ΠΑΣΟΚ, κ. Έλενα Παναρίτη, έχει το λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΡΙΤΗ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναγκαστικά θα
είμαι συνοπτική στα άρθρα του νομοσχεδίου γιατί είναι αρκετά,
είναι μεγάλα. Θα πω δυο λόγια μόνο, για να μπορέσω να σταθώ
στα σημαντικότερα σημεία τους.
Αρχίζω, λοιπόν, με το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου και με το
πρώτο κεφάλαιο των άρθρων, που περιέχει τις διατάξεις για την
αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Αυτό το κεφάλαιο περιέχει αλλαγές στον επιχειρησιακό τρόπο λειτουργίας της εποπτείας,
στην οργανική δομή τους και στον τρόπο καταστολής των αδικημάτων.
Στο άρθρο 1, θεσμοθετείται το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής. Αυτό είναι ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα, το οποίο θα πρέπει να έχει συνταχθεί
μέχρι την 30η Απριλίου και δημιουργείται από μία εκτελεστική,
διυπουργική επιτροπή.
Με το άρθρο 2, εισάγεται ο νέος θεσμός του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, ο οποίος αναλαμβάνει την εποπτεία, την
καθοδήγηση και το συντονισμό των προανακριτικών υπαλλήλων.
Ο εισαγγελέας ορίζεται με βαθμό αντιεισαγγελέα εφετών σε
αυτό το άρθρο.
Στο άρθρο 3, ορίζονται κατασταλτικά μέτρα για την καταστολή
της φοροδιαφυγής στην άμεση και έμμεση φορολογία. Αυξάνονται οι κακουργηματικές ποινές για τα φορολογικά αδικήματα και
τη λαθρεμπορία. Είναι σημαντικό να πούμε εδώ ότι η ποινική
δίωξη δεν αρχίζει εάν αυτός, κατά του οποίου πρόκειται να ασκηθεί, έχει έναντι του δημοσίου απαίτηση βέβαιη και εκκαθαρι-
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σμένη ποσού ίσου ή μεγαλύτερου του ποσού των φόρων, τελών
και εισφορών, για τα οποία πρόκειται να ασκηθεί η ποινική δίωξη.
Το Κεφάλαιο Β’, αφορά την αναδιάρθρωση των φορολογικών
και ελεγκτικών υπηρεσιών, καθώς και τη βελτίωση των ελεγκτικών διαδικασιών του Υπουργείου Οικονομικών. Η ελεγκτική και
εισπρακτική λειτουργία διαχωρίζονται, ώστε να σπάσουν το κύκλωμα της διαφθοράς. Εδώ είναι σημαντικό να συζητήσουμε το
γεγονός ότι κάνουμε μια καινοτομία που είναι μια δημιουργία
ενός νομικού στεγανού μεταξύ ελεγκτικού μηχανισμού και εισπρακτικής λειτουργίας.
Στο άρθρο 4, εισάγεται η τιμωρία της παθητικής δωροδοκίας
των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή των εφόρων. Έχουμε, όμως, δύο αναδιατυπώσεις στο άρθρο αυτό, όπως
ζητήθηκαν από συναδέλφους Βουλευτές, αλλά και από τους φορείς. Καταργείται το επίδομα αποδοτικότητας για τους νέους
ελεγκτές και αντικαθίσταται με μη χρηματική επιβράβευση. Μια
δεύτερη αλλαγή είναι το ότι θεσμοθετήθηκε ένα ποσοστό 5% των
θέσεων των νέων ελεγκτών να καλύπτεται από υπαλλήλους ΔΕ.
Με το άρθρο 5, συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Πρόκειται για ένα κρίσιμο βήμα που πιστεύουμε ότι θα
φέρει θετικά αποτελέσματα. Αυτή είναι μια αυτοτελής υπηρεσία,
που θα έχει έδρα την Αθήνα και θα υπάγεται απευθείας στον
Υπουργό Οικονομικών. Θα υπάρχει ένα παράρτημα και στη Θεσσαλονίκη. Η αρμοδιότητα της υπηρεσίας αυτής θα είναι η συλλογή, η επεξεργασία, η σύνθεση και η αξιολόγηση πληροφοριών
για περιπτώσεις διαφθοράς υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών.
Στο άρθρο 6, προβλέπεται η αξιοποίηση της εμπειρίας ικανών
υπαλλήλων για τη σωστή και αποτελεσματική στελέχωση του
ΣΔΟΕ. Εδώ έχουμε ενσωματώσει μία προσθήκη, πάλι εισακούγοντας προτάσεις συναδέλφων από διάφορες πτέρυγες, η οποία
προβλέπει τον περιορισμό του αριθμού των υπαλλήλων που μπορούν να τοποθετηθούν στο ΣΔΟΕ στο 10% και που έχουν υπερβεί τα είκοσι έτη προϋπηρεσίας. Έτσι, διασφαλίζουμε τη
δυνατότητα μεγαλύτερης ανανέωσης του Σώματος και καλύτερης λειτουργίας αυτού.
Με το άρθρο 7, δημιουργείται στο Υπουργείο Οικονομικών το
Τμήμα Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον τομέα της άμεσης φορολογίας.
Με το άρθρο 8, προβλέπεται ο έλεγχος από το γραφείο για τη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος ελέγχων.
Στο άρθρο 8, επίσης υπάρχουν αλλαγές στον Κώδικα ΦΠΑ και
υπάρχει η δυνατότητα επίδοσης των κατασταλτικών πράξεων με
δικαστικούς επιμελητές προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις πλημμελών επιδόσεων.
Στο άρθρο 9, προβλέπεται η δημοσιοποίηση μεγάλων ληξιπρόθεσμων οφειλών άνω των 150.000 ευρώ.
Το άρθρο 10, προσδιορίζει τη διαδικασία διάκρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο με ανεπίδεκτες εισπράξεις
και μη.
Εξαιρετικής σημασίας είναι το άρθρο 11, με το οποίο εισάγεται
ο θεσμός του συμψηφισμού απαιτήσεων κάθε οφειλέτη του δημοσίου εναντίον των οφειλών του δημοσίου προς αυτόν. Πρόκειται για μία ρύθμιση που αποδίδει δικαιοσύνη, που ανταποκρίνεται
απόλυτα στην κοινή λογική και που μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και στον πολίτη. Είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε συζητήσει
για πάρα πολύ καιρό και επιτέλους γίνεται πράξη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούμε την κ.
Παναρίτη.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού
κ. Καρατζαφέρης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Ομολογώ ότι δεν μπορώ να παρακολουθήσω το σκεπτικό της Κυβέρνησης. Κλείνει σχολεία και ανοίγει
φυλακές για να βάλει μέσα τη μισή Ελλάδα. Περί αυτού πρόκειται. Είναι δυνατόν σε τέτοια οικονομική καχεξία για την οποία
είστε οι κυρίαρχοι φταίχτες μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, σ’ ένα
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

οικονομικό περιβάλλον όπου δεν κινείται τίποτα, να φυλακίζετε
τον κόσμο; Το είπα στον Πρωθυπουργό κι έχω την αίσθηση –αν
ερμηνεύω σωστά- ότι ο κ. Πρωθυπουργός είναι σφόδρα προβληματισμένος. Εγώ θα παρακαλούσα τον αρμόδιο Υπουργό να ξαναγίνει μία κουβέντα με τον Πρωθυπουργό ή ο Πρωθυπουργός
να ενδιαφερθεί για το τι λέγεται στην Αίθουσα.
Δεν ξέρω τι θα προκύψει από την ονομαστική την οποία θα κάνουμε για το θέμα αυτό, αλλά εάν υπήρχε παραβάν, σας διαβεβαιώνω, κύριε Υφυπουργέ, ότι η συγκλονιστική πλειοψηφία των
Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ θα ψήφιζε «κατά». Σώζεστε από τη διαδικασία, από το ότι φοβούνται τις διαγραφές. Κανείς δεν το πιστεύει, ούτε εσείς το πιστεύετε. Είναι δυνατό να λέμε τώρα ότι η
λύσις είναι η φυλακή για χρέη σε όποιον αδυνατεί σε μία τέτοια
περίοδο καχεξίας; Είναι δυνατό να είναι λογική αυτή; Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό.
Να σας πω και κάτι; Στην πράξη δεν θα εφαρμοστεί. Θα κλείσετε τους πέντε πρώτους μέσα και μετά θα καταλάβετε τι γίνεται
και θα κάνετε πως δεν βλέπετε. Είναι αδιανόητο. Πρέπει να το
αποσύρετε αυτό. Έτσι θέλετε επενδύσεις; Ποιος κουζουλός θα
έλθει να επενδύσει στην Ελλάδα γνωρίζοντας ότι στο πρώτο πιθανό «στραβοπάτημα» θα πάει στον Κορυδαλλό; Δεν υπάρχουν
τρελοί για να έλθουν να επενδύσουν μ’ αυτό το πλαίσιο το οποίο
ετοιμάζετε.
Άκουσον-άκουσον! Εάν κάποιος δεχθεί την επίθεση, την εισβολή –τονίζω τη λέξη- κάποιων εφοριακών τους οποίους γνωρίζετε και δεν μπορείτε να τους ελέγξετε, δεν μπορείτε να τους
αποβάλετε, δεν μπορείτε να τους εξοβελίσετε, και αυτοί του
πουν «κοίταξε, αυτό το οποίο προκύπτει είναι 10 εκατομμύρια»,
παρεδόθη. «Πάρε το 1 και φύγε». Η πρακτική η οποία γίνεται
είναι η ενδυνάμωση των εκβιαστών ανάμεσα στους εφοριακούς,
εκτός αν μου πείτε ότι δεν υπάρχει και ότι αυτός είναι ένας αγγελικά πλασμένος κόσμος, οπότε και θα σας παραπέμψω να
βρείτε βίλες και βίλες και βίλες.
Αυτό κάνατε. Παραδίδετε την αγορά στον εκβιασμό και αυτός
ο οποίος θα δεχθεί την επίθεση και θα του πουν «10 εκατομμύρια» πρέπει να έχει 5 εκατομμύρια στο πορτοφόλι, 5 εκατομμύρια
στην τράπεζα για να τα καταθέσει και να μπορεί να συνεχιστεί η
διαδικασία στα δικαστήρια.
Είστε σοβαροί; Υπάρχει ένας επιχειρηματίας σήμερα που έχει
τέτοια κεφάλαια ανενεργά; Είστε σοβαροί; Δεν υπάρχει ούτε
ένας.
Η δική μου πρόταση σ’ αυτήν τη λαθεμένη σκέψη που θα την
κάνετε αύριο νόμο του κράτους, νόμο της πειθαρχημένης πλειοψηφίας, είναι η εξής: Κατεβάστε το στο 1/3 του προστίμου και
δεχθείτε, εφόσον υπάρχει θέμα από εκείνον στον οποίον έγινε
έλεγχος και, έχει την ανάγκη να καταφύγει στα διοικητικά δικαστήρια, να καταθέσει ισόποση εγγυητική επιστολή τραπέζης την
οποία μπορεί να βρει είτε βάζοντας υποθήκη ενδεχομένως κάποιο περιουσιακό του στοιχείο ή το εμπόρευμά του ή την καλή
του φήμη. Να καταθέσει μία εγγυητική και αν βεβαίως εν συνεχεία η διαδικασία είναι εναντίον του στο δικαστήριο, αυτή να εκπίπτει και να παίρνει τα χρήματα το δημόσιο και ό,τι άλλο
συνεπάγεται, όχι όμως αυτό που κάνετε. «Στραγγίζετε» την
αγορά, «στραγγίζετε» κάθε ελπίδα ανάκαμψης, «στραγγίζετε»
κάθε ελπίδα επένδυσης στην Ελλάδα. Είναι αδιανόητο.
Ας έλθουμε στο ΦΠΑ. Δεν ξέρω πόσοι στο Υπουργικό Συμβούλιο –και ιδιαιτέρως στο οικονομικό επιτελείο- έχουν πληρώσει
στη ζωή τους έστω και 1 ευρώ ΦΠΑ. Προσωπικά εγώ έχω πληρώσει περισσότερα από 50 εκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια από
τις επιχειρήσεις που έχω και ξέρω τον πόνο και ξέρω την αγωνία
και ξέρω τη διαδικασία που την ξέρετε κι εσείς, αλλά κοροϊδεύετε τον κόσμο. Ενσωματώνεται ο ΦΠΑ εις το τιμολόγιο, σε ένα
τιμολόγιο εκατό χιλιάδες, μπαίνει +23% και πας για το διακανονισμό και σου λέει: «Πάρε τώρα συναλλαγματικές επιταγές δεκαπέντε και δεκαέξι μηνών» και ενώ έχει εισπράξει τον ΦΠΑ για
λογαριασμό του κράτους σε συναλλαγματική δεκαοκτώ μηνών,
καλείται μέσα σ’ ένα μήνα να τα δώσει, δηλαδή να χρηματοδοτήσει το κράτος ο καίρια «τραυματισμένος» από την οικονομική
καχεξία φουκαράς επιχειρηματίας. Αυτό λέτε και βεβαίως, όπως
διαπιστώνετε από τις ακάλυπτες επιταγές και τις συναλλαγματικές που σχεδόν έχει φτάσει η μία στις δύο, στο τέλος δεν πλη-
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ρώνεται ο επιχειρηματίας αλλά έχει πληρώσει το κράτος «συνέταιρο» κατά 23%. Αυτά είναι αδιανόητα.
Βεβαίως και πρέπει το κράτος να κάνει ταμείο και υπάρχει
πρότασή μας την οποία ξέρετε, τη συζητάτε, τη βρίσκετε εξαιρετικά σοβαρή και ενδιαφέρουσα, αλλά φοβάστε να την οριοθετήσετε μήπως και πάρει τους καρπούς της δόξης ο ΛΑΟΣ. Σας
παραχωρούμε τα εύσημα, αλλά κάντε το για να σωθεί το εμπόριο, να σωθεί η βιομηχανία, να σωθεί η παραγωγή της χώρας.
Κύριε Υπουργέ, σε κάθε τιμολόγιο που κόβεται, αμέσως για να
είναι έγκυρο, πρέπει ο πελάτης να παραδίδει εις τον εκδώσαντα
ισόποση του ΦΠΑ τραπεζική επιταγή εις διαταγή του δημοσίου.
Τι σημαίνει αυτό; Ότι αμέσως έχετε τα λεφτά σας σίγουρα ούτε
να τα κλέψει ούτε να τα κρύψει ούτε να τα υπεξαιρέσει. Τα έχετε,
αλλιώς το τιμολόγιο είναι άκυρο με την έκδοσή του. Η έκδοση
του τιμολογίου συνεπάγεται αυτόματα κατάθεση από μία οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Έχει τα λεφτά του έτοιμα. Τώρα ούτε τα λεφτά έχει έτοιμα και
βεβαίως έχει έτοιμο το κελί της φυλακής που τον περιμένει. Δεν
μπορείτε λοιπόν να συνεχίσετε προς αυτήν την κατεύθυνση.
Ένα άλλο θέμα το οποίο προκύπτει είναι ότι μαζεύουν λεφτά
από παντού. Άκουσα τον κ. Βενιζέλο να λέει: «Κόβω λεφτά από
τις Ένοπλες Δυνάμεις, από την ασφάλεια της χώρας. Δεν
μπορώ». Άκουσα την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη να λέει: «Δεν έχω λεφτά, γι’ αυτό είναι ανενεργές οι μηχανές και τα περιπολικά». Η μηχανή που είχε δοθεί για τη δική
μου ασφάλεια από το κράτος δεν λειτουργεί. Βάζουμε από την
τσέπη μας λεφτά για να πάμε να τη συντηρήσουμε, γιατί η Αστυνομία μάς απαντά: «Δεν έχουμε 120 ευρώ που χρειάζονται για
να αλλάξετε το μπουζί». Εκεί έχει καταντήσει η Ελλάδα από εσάς,
από τους χειρισμούς σας.
Την ίδια ώρα που η Ελλάδα δεν έχει να δώσει 120 ευρώ για να
αλλάξει το μπουζί σε μία μηχανή της Αστυνομίας, τη στιγμή που
η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει μισό ευρώ στον πολύτεκνο, στο συνταξιούχο, στον άνεργο, μία ελπίδα στον φουκαρά τον αγρότη, τη στιγμή που δεν μπορεί να κάνει τίποτα, τη
στιγμή που δεν μπορεί να δώσει 1 ευρώ σ’ αυτήν την παρευξείνια
ομάδα που μας κουβαλάει τους Έλληνες ομογενείς δυνατούς
εδώ εις τον τόπο και μαραζώνει και κλείνει και σας κάνει έκκληση
ο κ. Ψωμιάδης και δεν του απαντάει καθόλου η Κυβέρνηση λες
και πρόκειται να βάλει στην τσέπη του τα λεφτά, ενώ, λοιπόν,
υπάρχουν τέτοιες εθνικές προδιαγραφές ανάγκης, έρχεστε εσείς
και δίνετε 100 εκατομμύρια στο Μέγαρο Μουσικής.
Γιατί το κάνετε; Διότι ο αγρότης δεν έχει πίσω του τον ΔΟΛ
ούτε ο πολύτεκνος. Κανένας φουκαριάρης Έλληνας που πάτε να
προσβάλλετε δεν έχει πίσω τον ΔΟΛ!
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Και εσείς νομοθετείτε γιατί το θέλει ο ΔΟΛ. Και αυτό είναι
ντροπή! Θα χαρίσετε 100 εκατομμύρια –και θα υπάρξουν Βουλευτές που θα το ψηφίσουν- εις το Μέγαρο Μουσικής; Εγώ περιμένω να δω ποιοι θα το κάνουν και πρέπει να σας πω ότι θα το
αναρτήσω, ότι δηλαδή μέσα σ’ αυτήν την οικονομική καχεξία που
όλοι πεινάνε, όπου όλοι οι Έλληνες βάλλονται και προσβάλλονται, εσείς χαρίζετε 100 εκατομμύρια εις το Μέγαρο Μουσικής!
Δεν έχει ταμείο το Μέγαρο Μουσικής; Πηγαίνετε να κατασχέσετε τις εισπράξεις. Προχθές χάλασε ο κόσμος, γεμάτη η αίθουσα με τον Albano –με τους αλμπάνηδες που έχουμε τώρα
μέσα στα πράγματα- και γίνονται συνεχώς εκδηλώσεις και υπάρχουν ταμεία. Πηγαίνετε εκεί! Έχει ακίνητα. Πηγαίνετε εκεί!
Όμως, 100 εκατομμύρια να τα πάρετε από την τσέπη του δοκιμαζόμενου Έλληνα, για να τα χαρίσετε εις το Μέγαρο Μουσικής, δεν θα σας περάσει! Δεν το επιτρέπουμε! Και δεν θα το
κάνετε!
Το επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά και είναι φιλική προειδοποίηση και μην ηχήσει διαφορετικά στα αφτιά σας. Όσοι ψηφίσουν να πάρουμε τα λεφτά από το φτωχό, από το συνταξιούχο,
το 10% από τη σύνταξη, για να το χαρίσουμε απλόχερα εις το
Μέγαρο Μουσικής, εγώ αυτό θα το κάνω σημαία! Να το ξέρετε!
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Δεν επιτρέπεται να γίνει και δεν μπορεί να γίνει! Και αφήνω τις
αλχημείες που για να διασκεδάσω τις εντυπώσεις, αλλάζω διοικητικά συμβούλια κ.λπ., κ.λπ. Είναι απαράδεκτο!
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Κάνω έκκληση εις τη Νέα Δημοκρατία. Μην εφευρίσκετε υπεκφυγές. Πιο πολύ το έχει ανάγκη ο φουκαράς ο αγρότης που τρέχει και δεν φτάνει στο Ηράκλειο από το να τα δώσουμε στο
Μέγαρο Μουσικής. Ας το καταλάβουμε. Σας παρακαλώ πολύ.
Σας κάνω μια έκκληση. Δείτε το εις την Κοινοβουλευτική σας
Ομάδα και προστρέξτε εις το δίκαιο και την αλήθεια. Δεν μπορούμε!
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Έρχομαι, κύριε Υπουργέ, στο άλλο θέμα που είναι εκτός νομοσχεδίου, το 5% εις την φορολόγηση των χρημάτων της παλιννόστησης. Δεν είναι το ότι φεύγουν διαρκώς λεφτά –και ξέρετε
ότι και σήμερα που μιλάμε φεύγουν λεφτά, φεύγουν λεφτά από
τις τράπεζες, φεύγουν καθημερινώς και αν θέλετε θα μπορούσατε να πάρετε τα στοιχεία από τις τράπεζες και να τα φέρετε
εις τη Βουλή για το πόσα λεφτά φεύγουν- αλλά δεν έρχεται και
τίποτα μέσα. Γιατί ο άλλος που έχει τα λεφτά του έξω, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, λέει: «Να πάω τα λεφτά στην Ελλάδα να πληρώσω 5%; Τρελός είμαι;»
Έτσι, λοιπόν, δεν έρχονται ούτε τα κεφάλαια που φυγαδεύτηκαν, αλλά –προσέξτε- δεν έρχονται ούτε τα κεφάλαια από τα
κέρδη των ελληνικών επιχειρήσεων εις την Ευρώπη, παραδείγματος χάριν τα κεφάλαια που κερδίζει κάποιος στη Ρουμανία.
Μου έλεγε κάποιος επιχειρηματίας που ήμουν προχθές στη
Ρουμανία το εξής: «Βγάζω κάτι λεφτά εδώ από τις πολυκατοικίες
που σηκώνω κ.λπ., αλλά αν τα πάω στην Ελλάδα θα με φορολογήσουν 5%. Τα βγάζω, λοιπόν, από τη Ρουμανία και τα πάω στην
Ελβετία.»
Έτσι χάνονται λεφτά και αυτό γιατί, δυστυχώς, δεκαοκτώ
μήνες στα πράγματα έχετε παραμείνει μαθητευόμενοι μάγοι και
μάλιστα μετεξεταστέοι.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούμε πολύ
τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω το
λόγο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τώρα
θα διακόπτονται οι εισηγητές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Πρωτόπαπα,
είχαμε συμφωνήσει ότι θα μιλήσουν μόνο οι εισηγητές.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ναι, αλλά δεν έκανα εγώ την αρχή.
Ο αξιότιμος Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού μίλησε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ως Αρχηγός μίλησε.
Δεν νομίζω ότι έχετε το δικαίωμα…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Όμως, στους Αρχηγούς απαντούν
Υπουργοί και Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο Υπουργός, αν
θέλει, ναι. Εσείς δεν έχετε δικαίωμα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Όχι, μπορώ να απαντήσω γιατί εκπροσωπώ και εγώ τον Πρόεδρό μου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Πόσο χρόνο θέλετε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ελάχιστο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ορίστε, έχετε το
λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Άκουσα με προσοχή στο γραφείο
μου την τοποθέτηση του αξιότιμου Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Θα μιλήσω μόνο για το κομμάτι της τοποθέτησής του που αφορά τα δώδεκα πρώτα άρθρα. Σ’ αυτό θα κάνω
μια παρέμβαση. Για τα υπόλοιπα θα έχουμε την ευκαιρία να τα
πούμε στη δεύτερη συνεδρίαση, η οποία θα γίνει στα ανάλογα
άρθρα που αναφέρθηκε. Φαντάζομαι ότι έκανε την εκτίμηση να
αναφερθεί σε όλα μαζί.
Κύριε Πρόεδρε, σημειώσαμε την τοποθέτησή σας στο πρώτο
κομμάτι και πιστεύω ότι πραγματικά αυτά τα πρώτα δώδεκα
άρθρα του νομοσχεδίου και κυρίως τα τρία πρώτα απαντούν και
απαντούν κατά τον καλύτερο τρόπο.
Τίθεται ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Αναδιαρθρώνονται οι, όπως γνωρίζετε, ανεπαρκείς
μέχρι τώρα μηχανισμοί ελέγχου και γίνεται μια συνολική τοποθέ-
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τηση πάνω στο πώς είναι οι ποινές, ώστε να γνωρίζουν όλοι ότι
έχουν ευθύνη, όταν πίνουν εις υγείαν των «κορόιδων» που μέχρι
τώρα δυστυχώς είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι.
Με αυτά τα τρία πρώτα άρθρα φιλοδοξούμε να απαντήσουμε
στο μείζον ιδεολογικό και στρατηγικό πρόβλημα που έχει σήμερα
η ελληνική οικονομία, δηλαδή το πρόβλημα της φοροδιαφυγής
που έχει να κάνει και με την αναδιανομή εισοδήματος σε βάρος
των μισθωτών και των συνταξιούχων και την ανεπάρκεια του κράτους στη δυνατότητα προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών στα δημόσια αγαθά. Αυτό επιχειρούμε να κάνουμε.
Θέλω όμως και εγώ να παρακαλέσω με τη σειρά μου τον κύριο
Υπουργό –διότι έχουν εγερθεί σοβαρά ερωτηματικά- στη διάρκεια της τοποθέτησής του να αναφερθεί αναλυτικά στο θέμα που
έθιξε και ο κύριος Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, δηλαδή το θέμα του συμψηφισμού.
Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα. Πράγματι
δεν είναι σωστό να χρωστά το κράτος και να συλλαμβάνει κάποιον εις τον οποίο χρωστάει. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι διατυπωμένο το νομοσχέδιο, με τις διευκρινίσεις που πρέπει να
δοθούν από πλευράς του Υπουργείου, μπορεί να έχουμε μια ικανοποιητική επίλυση αυτού του ορθού ζητήματος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούμε τον
κ. Πρωτόπαπα.
Ο κ. Καρατζαφέρης, Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, έχει το λόγο για δύο λεπτά.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Ένα λεπτό θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δηλαδή, για να καταλάβω και για να καταλάβει και η Αίθουσα,
πριν από ένα μήνα ο αρμόδιος Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Καστανίδης έφερε εδώ ένα νόμο για μείωση των ποινών σε όλους τους
εγκληματίες συμπεριλαμβανομένων και των εμπόρων ναρκωτικών. Άρα, μειώνουμε τη φυλακή στους έμπορους ναρκωτικών και
βάζουμε είκοσι χρόνια φυλακή το φουκαρά που δεν μπορεί να
πληρώσει.
Αυτό είναι κράτος δικαίου. Αυτό είναι Κυβέρνηση δικαίου.
Αυτό είναι κόμμα του δικαίου. Πολύ φοβούμαι ότι ο ελληνικός
λαός έχει αφτιά και ακούει.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Έχει ζητήσει το
λόγο ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Δημήτρης Κουσελάς.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονομικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε του ΛΑΟΣ, άκουσα πολύ προσεκτικά την τοποθέτησή σας, όπως και τις τοποθετήσεις πολλών άλλων συναδέλφων, σχετικά με το θέμα της αυστηροποίησης των ποινών.
Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η μέχρι σήμερα εμπειρία
και η μέχρι σήμερα διαδρομή έδειξε ότι οι ελαστικότητες, οι
οποίες υπήρξαν γύρω από αυτό το θέμα όχι μόνο δεν συνέβαλαν,
προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα της φοροδιαφυγής, αλλά το ενέτειναν έτι περαιτέρω.
Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι μέχρι κάποια συγκεκριμένη
χρονική στιγμή η υπεξαίρεση και η υποκλοπή του ΦΠΑ τιμωρείτο
με αυτόφωρο. Η κατάργησή του όχι μόνο δεν βοήθησε, έφερε
ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα.
Έτσι, λοιπόν, αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι εμείς δεν
μπορούμε να διατηρήσουμε ένα διάτρητο θεσμικό πλαίσιο που
προστατεύει το φοροφυγά και του δίνει τη δυνατότητα ουσιαστικά μέχρι σήμερα να μένει στο απυρόβλητο και επιτέλους θα
πρέπει κάποια στιγμή όλοι να επιλέξουμε με ποιους είμαστε και
με ποιους θα πάμε.
Είμαστε με -και θέλουμε να προστατεύσουμε- τους συνεπείς
φορολογούμενους, με εκείνους που πληρώνουν κάθε μήνα και
προκαταβολικά τη φορολογική τους υποχρέωση στην εφορία, με
τον άλφα ή βήτα τρόπο θα παίξουμε το ρόλο αυτών που συστηματικά φοροδιαφεύγουν; Ο στόχος μας δεν είναι ο φουκαράς,
θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Ο στόχος μας είναι να χτυπήσουμε
τον συστηματικά φοροδιαφεύγοντα και αυτό κάνουμε.
Σε ό,τι αφορά στο θέμα των ληξιπροθέσμων, τα ληξιπρόθεσμα
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μένουν στο πλημμέλημα. Δεν είναι κακούργημα και το ξέρουν
πολύ καλά και οι νομικοί σας παραστάτες και ο κ. Βορίδης και
άλλοι.
Επίσης, γνωρίζουν πολύ καλά ότι το αδίκημα του αυτοφώρου
δεν ενεργοποιείται ευθύς εξ αρχής. Μπορεί θεωρητικά να υπάρχει, όμως δίνεται η δυνατότητα να υπάρξει συμβιβασμός. Δίνεται
η δυνατότητα προσφυγής στα φορολογικά δικαστήρια και μετά
ακολουθεί η διαδικασία του αυτοφώρου για ποσά στο ΦΠΑ από
75.000 και πάνω και στο εισόδημα από 150.000 και πάνω. Αυτή
είναι η πραγματικότητα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πού το λέει αυτό;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονομικών): Τελειώνω, κύριε Κεφαλογιάννη. Θα έχετε μετά τη δυνατότητα να μιλήσετε.
Σε ό,τι αφορά στην ποινικοποίηση της επιχειρηματικότητας,
δεν ποινικοποιούμε, κύριε Πρόεδρε, την υγιή επιχειρηματικότητα. Αντίθετα, τη στηρίζουμε.
Πρώτη φορά κάνουμε συμψηφισμό οφειλών. Για πρώτη φορά
δίνουμε τη δυνατότητα να υπάρξει συμψηφισμός και φόρου με
φόρου στο δημόσιο τομέα και εκκαθαρισμένων και βέβαιων υποχρεώσεων γενικά, έξω και πέρα από φόρους του δημοσίου προς
τους φορολογούμενους, με φόρους που χρωστάει ο φορολογούμενος προς το δημόσιο. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά.
Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η πληρωμή του ΦΠΑ σε δόσεις. Είναι
η μείωση για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, της φορολογίας των επιχειρήσεων που επενδύουν τα κέρδη τους, η αποκατάσταση των αδικιών που υπήρχαν, σχετικά με τα μερίσματα και
μια σειρά από άλλες διαδικασίες.
Δεν έχουμε στόχο να γεμίσουμε τις φυλακές. Ο στόχος μας
είναι να γεμίσουμε τα ταμεία του κράτους. Αυτό επιδιώκουμε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο κ. Καρατζαφέρης
έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι απαράδεκτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Έχετε δίκιο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Να αποχωρήσουμε τότε
εμείς;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα
ήθελα το λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Έχετε δίκιο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Κύριε Υπουργέ,...
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Γίνεται παραβίαση του
Κανονισμού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Έχετε δίκιο. Το υπερασπίστηκα. Ο κ. Κεφαλογιάννης ζητάει το λόγο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Μια κουβέντα μόνο, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι πρωτοφανές αυτό
το πράγμα που συμβαίνει εδώ μέσα μόνο και μόνο για τις εντυπώσεις, τότε ας χορέψουμε τσιφτετέλι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Πρόεδρε,…
Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Ελπίζω, η εμμονή σας αυτή να μη συμβαδίζει με μια εισήγηση από κάποιον που ακούστηκε εις τη
σύσκεψη του Υπουργείου, ότι με αυτόν τον τρόπο, την απειλή
της φυλακής, θα βάλουμε στο χέρι τα μεγάλα κανάλια, τους καναλάρχες που χρωστάνε πολλά λεφτά.
Ελπίζω, αυτή η βρώμικη σκέψη, η οποία ακούστηκε, ότι θα
απειλήσουμε με ποινή φυλάκισης όλους τους Έλληνες, προκειμένου να ελέγξουμε τους καναλάρχες και να παίξουμε το πολιτικό παιχνίδι της Κυβέρνησης να μην ευσταθεί.
Ελπίζω πως δεν είναι αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Κεφαλογιάννη, επιμένετε να καταστρατηγήσουμε την απόφαση που συμφωνήσατε;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι
έχουν δίκιο τα κόμματα της Ελάσσονος…
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(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Κεφαλογιάννη, ακούτε τους συναδέλφους. Επί της διαδικασίας δεν έχετε
το λόγο. Ο κ. Πρωτόπαπας, μίλησε ως ΠΑΣΟΚ. Εσείς, δεν έχετε
το λόγο αυτήν την ώρα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Με ποια διάταξη το λέτε
αυτό, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Με την απόφαση
που ελήφθη και συμφώνησαν όλοι…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δηλαδή, λέτε εσείς ως
Πρόεδρος της Αίθουσας ότι έχει δικαίωμα να μιλήσει ο κ. Πρωτόπαπας, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και δεν έχει το δικαίωμα να μιλήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο κ. Πρωτόπαπας
είχε το δικαίωμα να απαντήσει στον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ, γι’ αυτό
που ειπώθηκε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και εγώ στον Πρόεδρο
του ΛΑΟΣ θα μιλήσω και θα μιλήσω και στο Κοινοβούλιο, αλλά
διαβάστε, παρακαλώ, καλύτερα τον Κανονισμό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Κεφαλογιάννη, χάνουμε χρόνο. Παραδεχτείτε ότι δεν έχετε επί της διαδικασίας το δικαίωμα και θα έχετε το ένα λεπτό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Δεν
μπορώ να προσχωρήσω στην άποψή σας, διότι ο Κανονισμός
είναι σαφής. Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, που εκπροσωπούν τον Αρχηγό του κόμματος, έχουν το δικαίωμα να λάβουν
το λόγο οποτεδήποτε επιθυμούν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Επί της διαδικασίας,
ο κ. Λαφαζάνης, έχει να σας απαντήσει.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: …βεβαίως υπάρχει μια δεοντολογία, η οποία πρέπει να τηρείται και πρώτος εσείς ως Πρόεδρος πρέπει να την τηρήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Δεν έχετε δίκιο,
κύριε Κεφαλογιάννη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Έχω απόλυτο δίκιο και το
ξέρετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Επί της διαδικασίας,
όχι, δεν έχετε δίκιο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Διαβάστε τον Κανονισμό,
να δείτε πως έχω δίκιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Να τον διαβάσετε
εσείς. Τον έχω διαβάσει χίλιες φορές.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ωραία, πείτε μου, λοιπόν,
ποιο άρθρο δεν δίνει το δικαίωμα στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο να μιλήσει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας παρακαλώ
πολύ, δεν έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πείτε μου σε ποιο άρθρο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας παρακαλώ
πάρα πολύ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Κεφαλογιάννη, δεν τηρείτε τα νενομισμένα λελογισμένα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας παρακαλώ και
εγώ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είμαι πιο παλιός από εσάς
στην Αίθουσα, διαβάστε καλύτερα τον Κανονισμό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το σέβομαι και γι’
αυτό το λόγο θα έπρεπε να τηρήσετε τον τύπο και το νόμο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν θέλω να αντιδικήσω
μαζί σας, αλλά κακώς και ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερμού και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και εγώ παίρνουμε το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Μα, τώρα είναι δυνατόν να κάνουμε το διάλογο αυτό;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εσείς, όμως, πρέπει να περιφρουρήσετε τη σωστή διαδικασία της συζήτησης στη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Αυτό πάω να περι-
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φρουρήσω.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ένα λεπτό, για να τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Τελειώνετε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σας παρακαλώ πολύ, να
διαβάσετε καλύτερα τον Κανονισμό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Τι να σας πω;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά δεν θα έπαιρνα το λόγο και έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται
τα κόμματα της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης, αλλά εδώ υπάρχουν
θέματα.
Ο Αρχηγός του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού μίλησε ως
ΛΑΟΣ. Θα ήθελα την ίδια τοποθέτηση, να την ακούσω και την
Τρίτη που θα υπάρχουν τα κανάλια, διότι τότε θα έχει πιο μεγάλη
ουσία.
Χαίρομαι που διαβάσατε και τη δική μου εισήγηση για τα θέματα, στα οποία αναφερθήκατε και την εισήγηση του εισηγητή
μας και αναφέρομαι και στο Μέγαρο Μουσικής. Χαίρομαι που
χρησιμοποιήσατε την ίδια επιχειρηματολογία.
Λυπούμαι πάρα πολύ που δύο εκπρόσωποι της κυβερνώσας
παράταξης πήραν το λόγο και αυτό που απάντησαν είναι αυτό
που λέει ο λαός μας: «απορία ψάλτου βηξ».
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Αυτό που είπατε εσείς, το διαβάσατε…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτή είναι η ιστορία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εσείς ψηφίσατε τη διάταξη για το μέγαρο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Άρα, κακώς τίθεται το
θέμα αυτό, διότι αν είχατε εσείς, κύριε Ροντούλη, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Το 45 το ψηφίζετε;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα το δείξει η ονομαστική
ψηφοφορία. Όχι, αλλά αυτό δεν είναι το θέμα σας.
Εάν ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ενημερώνατε τον Αρχηγό σας, θα ήξερε ο Αρχηγός σας ότι αυτό το θέμα θα το κουβεντιάσουμε στη δεύτερη ενότητα και όχι στην πρώτη.
Μια και πήρα το λόγο -και κλείνω με αυτό- κύριε Υπουργέ,
υπάρχει και ένα άλλο θέμα μέσα σε όλα όσα κάνατε δεκτά για
τις λαϊκές αγορές. Κακώς σε προηγούμενο νόμο τους κάνετε
έμπορους και τους δίνετε να πληρώσουν ΦΠΑ13%.
Παρακαλώ πολύ, να πάρετε το λόγο είτε τώρα είτε το απόγευμα, να δεσμευτείτε ότι θα λύσετε αυτό το θέμα, διότι επίκεινται και άλλες ονομαστικές ψηφοφορίες.
Εμείς, έχουμε καταθέσει τροπολογία. Την ίδια τροπολογία,
σας έχουν καταθέσει στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Εμείς συνηγορούμε
σ’ αυτήν την τροπολογία που σας κατέθεσαν τα στελέχη του
ΠΑΣΟΚ. Δεσμευτείτε σ’ αυτό το θέμα. Δύο είναι οι πυλώνες:
αγροτικός τομέας και τουρισμός. Προστατεύστε τους αγρότες,
οι οποίοι πένονται.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο κ. Λαφαζάνης,
έχει το λόγο, χωρίς να πρέπει, αλλά με όλο αυτό που έγινε, για
ένα λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εδώ, η κατάσταση αυτή στην Αίθουσα πολύ φοβάμαι ότι εγείρει μείζονα ζητήματα. Και η ευθύνη,
κατά τη γνώμη μου, ανήκει στο Προεδρείο, ανήκει ασφαλώς στον
Πρόεδρο του ΛΑΟΣ, ανήκει και στην Κυβέρνηση, η οποία μπαίνει
σε μια διαδικασία, η οποία εισάγει νέα ήθη στην Αίθουσα, τα
οποία αν γίνουν κανόνας, πολύ φοβάμαι ότι η συζήτηση θα γίνει
ζούγκλα σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Να σας πω επακριβώς τι εννοώ. Εγώ δεν έχω δει ποτέ πριν τελειώσουν οι εισηγητές να υπάρχουν παρεμβάσεις Αρχηγών κομμάτων. Ποτέ δεν το έχω δει αυτό το πράγμα. Και οι Αρχηγοί
έχουν δικαίωμα, αλλά σέβονται τους εισηγητές, ακούνε τις απόψεις όλων των κομμάτων και τοποθετούνται.
Εγώ να δεχτώ ότι για λόγους επείγοντος, για λόγους ειδικούς,
υπάρχει μια ειδική παρέμβαση, η οποία γίνεται ad hoc για μια
φόρα και μόνο. Και τότε, όμως, δεν μπορεί να γενικεύεται η συζήτηση. Δεν μπορεί να αρχίζει η απάντηση, η ανταπάντηση και
να φάμε εδώ μια και δύο ώρες με όλους τους Κοινοβουλευτικούς
Εκπροσώπους, ίσως και όλους τους Αρχηγούς και να μην έχει
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γίνει η εισήγηση επί του νομοσχεδίου πάνω στο οποίο συζητάμε,
η οποία έχει βαρύνουσα σημασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Εγώ προσωπικά
συμφωνώ μαζί σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γιατί αύριο θα έρθει πάλι ένας
Αρχηγός και προτού ξεκινήσουν οι εισηγητές, θα θελήσει ίσως
και να τοποθετηθεί. Οι εισηγητές που έχουν θεσμικό ρόλο σε
κάθε νομοσχέδιο και επομένως εισάγουν τη συζήτηση και ανοίγουν την επιχειρηματολογία, να μην παίζουν κανένα ρόλο πια και
να περιθωριοποιούνται.
Θα παρακαλέσω και εσάς και όλους όσους συμβάλλουν σ’
αυτήν την Αίθουσα στη λειτουργία της και είναι τα κόμματα πρωτίστως, να σέβονται αυτές τις διαδικασίες. Παρακαλώ να μην
επαναληφθούν, διότι αν συνεχίσουμε να δημιουργούμε άλλου είδους καταστάσεις και άλλου είδους λειτουργίες σαν τις σημερινές, πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα θα πάρουν μια πάρα πολύ
αρνητική τροπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστώ πολύ τον
κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Βρούτσης
Ιωάννης, για οκτώ λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόμαστε στη διαδικασία που γίνεται συζήτηση αναλυτική πλέον κατ’
άρθρο σε ένα φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο έχει μεγάλο ειδικό βάρος και που αποκτά μεγάλη σημασία, ειδικά αυτήν την
περίοδο που συμφωνούμε όλοι ότι η κρίση διαπερνά όλα τα κοινωνικά στρώματα της πατρίδας μας.
Γι’ αυτό, λοιπόν και αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο έχει ένα
ειδικό βάρος που χρειάζεται να εξαντλήσουμε σε βάθος μια κουβέντα μέσα στους κοινοβουλευτικούς θεσμούς. Θέλω να ξεκινήσω με τρεις παρατηρήσεις.
Παρατήρηση πρώτη. Η Νέα Δημοκρατία ως Αξιωματική Αντιπολίτευση, κινούμενη πάντα μέσα στους κοινοβουλευτικούς θεσμούς, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα και τη δυσκολία των
στιγμών, δεν υπήρξε στιγμή που να έρθει νομοσχέδιο στη Βουλή
-κατά πόσο μάλιστα οικονομικό νομοσχέδιο, όπως είναι αυτό που
κουβεντιάζουμε σήμερα- και να μην καταθέσει όχι μόνο την
άποψή της και τη διαφοροποίησή της σε άρθρα, τα οποία πιστεύει ότι δεν κινούνται σωστά, αλλά, κυρίως, την πρόταση την
εναλλακτική.
Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με το ότι –και αυτό πιστεύω
το αναγνωρίζουν όλες οι πτέρυγες της Βουλής- δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Το κρίσιμο ζήτημα των εσόδων που συνδέεται
άρρηκτα μ’ αυτό το νομοσχέδιο, επιβάλλει απ’ όλους μας –κυρίως, όμως, από την πλευρά της Κυβέρνησης- τι; Επιβάλλει να
νομοθετεί σωστά. Δεν επιτρέπονται αβλεψίες, δεν επιτρέπονται
νομοτεχνικά λάθη. Διότι, αν νομοθετήσουμε λάθος, κύριε
Υπουργέ, εάν νομοθετήσουμε σε λάθος κατεύθυνση, αυτό πλέον
ξεφεύγει από τα όρια της Κυβέρνησης και το εισπράττουμε όλοι
στον προϋπολογισμό που όλοι έχουμε την ίδια αγωνία για την
αύξηση των εσόδων.
Στη βάση, λοιπόν, αυτών των παρατηρήσεων, θα ήθελα να ξεκινήσω με μία διαπίστωση: Χαιρετίζω από την πλευρά της Νέας
Δημοκρατίας, μέσα στις πάρα πολλές προτάσεις που καταθέσαμε, από την πλευρά της Κυβέρνησης την αποδοχή κάποιων
απ’ αυτών.
Εξηγούμαι: Χαιρετίζουμε προς την Κυβέρνηση τη σημαντική
θέση της Νέας Δημοκρατίας, που εδώ και πάρα πολύ καιρό λέει
και έχει διατυπώσει προς κάθε κατεύθυνση: την τμηματική καταβολή του ΦΠΑ.
Χαιρετίζουμε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας την αποδοχή από πλευράς Κυβέρνησης του ζητήματος που αφορά το
συμψηφισμό των απαιτήσεων και των οφειλών των επιχειρήσεων,
με μία παρατήρηση: Η δική μας πρόταση σ’ αυτό το θέμα, κύριε
Υπουργέ, είναι να το διευρύνουμε ακόμη περισσότερο και στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα και με προσεκτικό, όμως, τρόπο να
δούμε και τα ζητήματα των ασφαλιστικών εισφορών, εάν και εφόσον μπορούν να ενταχθούν σε έναν τέτοιο μηχανισμό.
Τρίτον, χαιρετίζουμε το ζήτημα των αγροτικών αυτοκινήτων
που χθες με προσθήκη στο νομοσχέδιο το φέρατε και το κάνουμε αποδεκτό.

¶

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επίσης, χαιρετίζουμε την παρατήρηση που κάνατε αποδεκτή
εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, για το ηλικιακό κριτήριο των
είκοσι έως είκοσι πέντε ετών στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος όπου βάλατε ποσοστό, ενώ πρώτα δεν υπήρχε.
Χαιρετίζουμε ακόμη την προσθήκη που φέρατε στη διάρκεια
της συζήτησης στην επιτροπή για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ήταν ένα ζήτημα το οποίο ανέδειξε έντονα η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, που η αρχική πρόταση ήταν να μην υπάρχει πλαίσιο
ύψους ποσού και ονοματεπώνυμο, για το ποιος καταθέτει στις
μη κυβερνητικές οργανώσεις πιο περιορισμένα και μετά την παρατήρησή μας, το κάνατε αποδεκτό. Αυτό το χαιρετίζουμε.
Επίσης, χαιρετίζουμε το ζήτημα της κατάργησης του επιδόματος στον κλάδο των εφοριακών, που το συσχετίσατε με την επίτευξη των εσόδων γιατί πιστεύουμε –και αυτή ήταν η θέση μαςότι σε περίοδο κρίσης δεν πρέπει να υπάρχουν κατηγορίες εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, που να έχουν αύξηση των αποδοχών τους, τη στιγμή που κόβονται μισθοί και συντάξεις των
500 ευρώ.
Ολοκληρώνω τη σκέψη μου με το ζήτημα που φέρατε χθες με
προσθήκη για το θέμα των φορολογικών διαιτητών, μία θέση που
η Νέα Δημοκρατία από την αρχή είχε, ότι ναι μεν είναι ένας σύγχρονος θεσμός, που θα βοηθήσει το φορολογικό μας δίκαιο,
αλλά φέρατε πλέον να περάσει ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος
μέσα από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
Αυτά τα είπα, γιατί πρέπει στον κοινοβουλευτικό διάλογο να αναγνωρίζουμε, ειδικά αυτήν την περίοδο, και ζητήματα τα οποία
έχουν να κάνουν με συγκλίσεις, οι οποίες φέρνουν το βέλτιστο
αποτέλεσμα που έχει ανάγκη ο τόπος -και εδώ η Βουλή- για την
αξιοπιστία και του πολιτικού συστήματος.
Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις
στα άρθρα 1 έως 12.
Πρώτον, για το άρθρο 1, κύριε Υπουργέ, η παρατήρησή μας
είναι ότι πρόκειται για μία γραφειοκρατική διάταξη, η οποία συμπυκνώνει μόνο επικοινωνιακά χαρακτηριστικά. Δεν πιστεύουμε
ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής γίνεται με τη σύσταση
αυτού του γιγάντιου διϋπουργικού οργάνου. Δεν θα φέρει και
δεν θα ωφελήσει σε τίποτα.
Δεύτερον, για το ζήτημα του οικονομικού εισαγγελέα στο
Υπουργείο Οικονομικών, σας είπαμε ότι οι οικονομικοί εισαγγελείς δεν έρχονται για πρώτη φορά. Υπάρχουν ήδη από το 1997
στο ΣΔΟΕ και ένας και δύο. Εφόσον, όμως, η Κυβέρνηση πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσει με την τοποθέτηση
οικονομικού εισαγγελέα στο Υπουργείο Οικονομικών, εμείς δεν
έχουμε κανένα λόγο να εμποδίσουμε αυτήν τη διάταξη.
Το τρίτο, όμως, ζήτημα, το επίμαχο ζήτημα που συμπυκνώνει
τον πυρήνα των αντιδράσεων όχι μόνο των Βουλευτών της Νέας
Δημοκρατίας, όχι μόνο Βουλευτών απ’ όλες τις πτέρυγες της
Βουλής, αλλά Βουλευτών και της Κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων που τοποθετήθηκαν στην επιτροπή της Βουλής που
αφορά την υπερποινικοποίηση. Εκεί είμαστε κάθετα αντίθετοι,
κύριε Υπουργέ, διότι, και πριν από λίγο η τοποθέτησή σας δεν
ήταν πειστική.
Εμείς τι σας λέμε; Σας λέμε το εξής απλό: Πρώτον, δεν αναγνωρίζετε την ιδιαιτερότητα της οικονομικής συγκυρίας. Δεύτερον, δεν κάνετε διάκριση σε αυτήν την υπερποινικοποίηση που
φέρνετε μεταξύ του έντιμου επιχειρηματία που για μία ολόκληρη
ζωή πάλευε, δούλευε και ήρθε κάποια στιγμή που αστόχησε επιχειρηματικά και έρχεστε να τον εξισώσετε με αυτόν που πριν από
λίγο λέγατε, με τον κατά συνείδηση φοροφυγά. Ε, δεν μπορούμε
να συμφωνήσουμε σ’ αυτό. Πώς να το κάνουμε; Στο τέλος-τέλος,
βλέπουμε ότι δεν θα χωράνε οι φυλακές. Οι παρατηρήσεις που
ακούστηκαν λίγο πριν, ότι είναι εύστοχες. Αυτή θα είναι μια αναποτελεσματική διάταξη που δεν θα φέρει τίποτα.
Όσον αφορά για το ζήτημα του ελεγκτικού μηχανισμού, ας μην
κοροϊδευόμαστε. Δεν μπορεί να γίνει δεκτό όταν η Κυβέρνηση
έχει κάνει σημαία τη διαφάνεια και την αξιοκρατία, να έρχεστε
σήμερα, με μία διάταξη στο νόμο και να μιλάτε για επανίδρυση
του ελεγκτικού μηχανισμού του Υπουργείου Οικονομικών χωρίς
κριτήρια. Μην κοροϊδευόμαστε. Θέλετε να κάνετε ένα στρατό
ημετέρων και φίλων. Η επισήμανση που έχω να σας κάνω είναι η
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εξής: Ειδικά την περίοδο της παραλαβής των φορολογικών δηλώσεων, μην το τολμήσετε. Γιατί; Γιατί ειδικά αυτήν την περίοδο
που ο εφοριακός κλάδος θα πρέπει να δουλέψει σκληρά και απογεύματα για την επεξεργασία των δηλώσεων, θα τον βάλετε σε
μία άνευ προηγουμένου αναστάτωση και θα έχουμε τα αρνητικά
αποτελέσματα μπροστά μας.
Για τα ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία του ελέγχου από
το γραφείο, σας είπα και στην επιτροπή το εξής: Είμαστε στην
ίδια άποψη. Ναι, πρέπει να δώσουμε βάρος στη μη δυνατότητα
της φορολογικής αρχής να έρχεται σε επαφή με την ελεγχόμενη
εταιρεία. Προσέξτε όμως, τις δύο παρατηρήσεις και επισημάνσεις που σας κάνουμε: Πρώτον, για να γίνει ένα τέτοιο μέτρο, θα
πρέπει να υπάρχει πλήρης μηχανογράφηση, διότι αν δεν υπάρχει
πλήρης μηχανογράφηση και όπλα και εργαλεία μηχανογραφικά
και ελεγκτικά στα χέρια της φορολογικής αρχής, τότε δυστυχώς,
θα έχουμε απώλεια εσόδων. Δεύτερον, προσέξτε μην τυχόν μετατρέψουμε τις εφορίες σε αποθήκες εγγράφων, τιμολογίων και
δελτίων αποστολής, διότι εγκυμονείται αυτός ο κίνδυνος.
Για το ζήτημα το οποίο αφορά τη διάκριση ληξιπρόθεσμων και
ανεπίδεκτων εισπράξεων, πολύ απλά θα σας πω ότι είναι μία διάταξη με την οποία δεν θα διαφωνήσουμε. Χρειάζεται όμως για
λόγους κοινοβουλευτικής τάξεως να σας πω αυτό που είπε και
άλλος πριν από μένα ομιλητής: Ότι ήταν ένα ζήτημα, το οποίο
φέρατε με το ν.3899 -τα 24 δισεκατομμύρια τα οποία θέλατε να
παραγραφούν τότε- και που με την αντίδραση πολλών Βουλευτών απ’ όλες τις κοινοβουλευτικές πτέρυγες, το πήρατε πίσω.
Αυτό φανερώνει την αξία του κοινοβουλευτικού διαλόγου. Φέρατε τη διάταξη τεκμηριωμένη και πλέον θα είμαστε κοντά.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ως προς το ζήτημα το οποίο αφορά –και μ’ αυτό ολοκληρώνωτη δημοσιοποίηση των οφειλών αυτών που χρωστάνε στο δημόσιο, πολύ απλά θα σας πω ότι δεν μπορεί να μας βρει σύμφωνους μία τέτοια διάταξη. Δεν μπορεί να κρεμάτε στα μανταλάκια
του διαδικτύου την αξιοπρέπεια ανθρώπων, οι οποίοι αστόχησαν
επαγγελματικά, όταν την ίδια στιγμή για κάποιον που ποινικά
μπορεί να έχει κλέψει ένα μαγαζί και δεν έχει οριστικοποιηθεί η
ποινή του, δεν βγαίνει ούτε η φωτογραφία του ούτε το διαδικτυακό κρέμασμα της προσωπικότητάς του, όπως επιχειρείται
τώρα σε μία επαγγελματική αστοχία. Δεν θα συμφωνήσουμε μ’
αυτό. Διορθώστε τη συγκεκριμένη διάταξη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούμε τον
κ. Βρούτση, τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής και Βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος,
για οκτώ λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε μου να κάνω μία σύντομη παρέμβαση σε σχέση με
το κακόγουστο θέατρο που παρατηρήσαμε πριν λίγο. Ήταν ένα
θέατρο οργανωμένο, συνειδητό ανάμεσα στο Λαϊκό Ορθόδοξο
Συναγερμό και την Κυβέρνηση σε μία προσπάθεια πλήρους αποπροσανατολισμού και σε μία προσπάθεια ο Λαϊκός Ορθόδοξος
Συναγερμός να κρύψει τις πολιτικές του κωλοτούμπες και το
αντιδραστικό προσωπείο, το οποίο έχει όσον αφορά την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της πλουτοκρατίας, στο όνομα της
δήθεν προάσπισης των λαϊκών συμφερόντων. Το λέμε αυτό, γιατί
πλειοδοτεί στο να νομιμοποιηθεί το μαύρο χρήμα, το παράνομο
χρήμα, το οποίο υπάρχει στο εξωτερικό και το οποίο μπορεί να
προήλθε από παράνομες δραστηριότητες και δίνει γη και ύδωρ,
ώστε να μην υπάρχει καμία απολύτως επιβάρυνση φορολογική
στο όνομα του φορολογικού ανταγωνισμού στο μεγάλο κεφάλαιο και να μειωθούν οι συντελεστές φορολογίας του κεφαλαίου.
Τρίτον, τα βάζει, υποτίθεται, με το Μέγαρο Μουσικής, χωρίς
να μας λέει τι θα γίνει ή τι πρέπει να γίνει και όταν έφερε μια τροποποίηση η Κυβέρνηση, για να διορίζει την πλειοψηφία του Μεγάρου Μουσικής, εφόσον αναλάβει τα 95 εκατομμύρια, βγήκε ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και σήκωσε αντάρα, για να μη γίνει αυτό το μέτρο. Κοι-
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τάξτε, πρέπει να το πάρετε απόφαση: δεν μπορείς να δίνεις φαγητό στο ληστή και χαμπέρι ταυτόχρονα στο χωροφύλακα, γιατί
είσαι με το χωροφύλακα. Αυτή είναι η πρώτη βασική παρατήρηση.
Δεύτερο ζήτημα. Επιμένει και επαναλαμβάνει πάρα πολλές
φορές ο κύριος Υπουργός ότι εδώ υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα.
Λέει: «Διαλέξτε με ποιους είστε, αν είστε με τους συνεπείς φορολογούμενους, με τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους ή
εάν είστε με τους φοροφυγάδες». Είναι η υποκρισία, η πολιτική
απάτη στο έπακρό της. Σας ενδιαφέρουν, αλήθεια, ως Κυβέρνηση οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, κύριε Υφυπουργέ; Τότε,
γιατί τους πετσοκόβετε τους μισθούς και τις συντάξεις; Γιατί
τους αλλάζετε το εργασιακό τους πλαίσιο; Γιατί τους καταργείτε
ασφαλιστικά δικαιώματα και κατακτήσεις; Τόσο μεγάλο ενδιαφέρον έχετε, που θέλετε να τους οδηγήσετε στην εξαθλίωση; Γιατί
οδηγείτε μια φοροεπιδρομή απέναντι σε αυτά τα στρώματα;
Υπάρχει η αύξηση μόνο της έμμεσης φορολογίας, η φορολογική
επιβάρυνση από τους έμμεσους φόρους και κατά τα άλλα σας
πιάνει τώρα ο πόνος να προστατέψετε τους μισθωτούς και τους
συνταξιούχους και να πατάξετε τη φοροδιαφυγή; Αλήθεια, οι
εφοπλιστές είναι νόμιμοι, όταν έχουν εικονική φορολόγηση και
όταν δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή; Δηλαδή, με αυτούς πρέπει να
είμαστε και να λέμε και μπράβο; Αυτό μας λέτε.
Επίσης, μας λέτε: «Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει από τη μια μεριά
η φοροδιαφυγή και από την άλλη μεριά η φοροαποφυγή». Από
πού και έως πού είναι νόμιμο και ηθικό για το λαό να δέχεται ότι
οι πλουτοκράτες δεν πρέπει να πληρώνουν; Γιατί; Γιατί έχουν και
το νομοθετικό πλαίσιο σε όφελός τους και ταυτόχρονα μπορούν
να αξιοποιήσουν την απελευθέρωση της κίνησης των κεφαλαίων,
ενώ ο μισθωτός, το συνταξιούχος, ο αγρότης, ο επαγγελματίας,
που δεν μπορεί να αξιοποιήσει αυτά τα προνόμια του αστικού
σας κράτους, πρέπει να βάζει το κεφάλι του στο ντορβά.
Εμείς, λοιπόν, λέμε ότι αυτό είναι το ανήθικο και λέμε ότι πρέπει να αντιπαλευθεί. Γιατί, κοιτάξτε, η φοροδιαφυγή και στη
χώρα μας και όχι μόνο –γιατί δεν είναι ελληνικό φαινόμενο- είναι
δεμένη, όπως το νύχι με το κρέας, με τη νόμιμη φοροαποφυγή
του μεγάλου κεφαλαίου, όπως εσείς την εννοείτε νόμιμη. Όλες
οι σταυροφορίες τις οποίες ξεκίνησαν οι κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας διαχρονικά κατέληξαν σε παταγώδη αποτυχία. Γιατί κατέληξαν σε παταγώδη αποτυχία; Γιατί
επί της ουσίας η φοροδιαφυγή είναι επιλογή σας. Έμμεση επιλογή των κυβερνήσεων είναι η φοροδιαφυγή. Γιατί; Γιατί εξυπηρετείτε τρεις διαπλεκόμενους στόχους.
Ο πρώτος στόχος είναι ότι και με τη φοροδιαφυγή και με τη
νόμιμη φοροαποφυγή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη μεγέθυνση του
κεφαλαίου.
Ο δεύτερος στόχος είναι η αστική τάξη, η πλουτοκρατία δηλαδή, να δημιουργεί πολιτικές συμμαχιών μέσα απ’ αυτά τα παραθυράκια με τα εκτεταμένα μεσαία στρώματα στην πόλη, τους
επαγγελματίες, τους βιοτέχνες, τους εμπόρους, για να μπορεί
να τους βουλώνει το στόμα και να τους έχει με το μέρος της,
όταν τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας, των μονοπωλιακών ομίλων, ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός οδηγεί στην εξαφάνιση των
επαγγελματιών και των εμπόρων.
Ταυτόχρονα, ο τρίτος στόχος είναι να δημιουργήσετε έναν
αστικό μηχανισμό, έναν κρατικό μηχανισμό, πλήρως χειραγωγούμενο από τις επιβουλές της εκάστοτε κυβέρνησης, γιατί ο διεφθαρμένος είναι και χειραγωγημένος. Αυτός ο εργαζόμενος ο
οποίος δεν έχει αξιοπρέπεια, δεν μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Συγχρόνως, στόχος είναι να καλλιεργήσετε τη λογική
και την αντίληψη ότι πρέπει να διαπλέκεται ο μηχανισμός αυτός
με το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτήν την αντίληψη καλλιεργείτε, για να
θεωρείται κάτι φυσιολογικό.
Αυτό το συνολικό πακέτο θέλετε να προχωρήσετε, αυτό προχωρείτε, αυτό υλοποιείτε. Από αυτήν την άποψη, η φοροδιαφυγή
δεν είναι μόνο ελληνική ιδιομορφία. Βεβαίως, στην Ελλάδα είναι
πιο εκτεταμένη απ’ ό,τι σε άλλες χώρες. Και είναι πιο εκτεταμένη,
γιατί υπάρχουν εκτεταμένα μεσαία στρώματα που δεν υπάρχουν
σε άλλες χώρες. Έχει ξεμπερδέψει η πλουτοκρατία, η αστική
τάξη, το κεφάλαιο με τα μεσαία στρώματα. Τα «καθάρισε». Εδώ
είναι εκτεταμένα, γιατί σας συνέφερε. Σήμερα, όμως, που δεν
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της είναι απαραίτητα στην πολιτική και στους όρους της οικονομικής επιβίωσης τι κάνει; Θέλει να τα βγάλει στην άκρη, να τα πετάξει απέξω.
Από αυτήν την άποψη, δεν πρέπει να αθωώνετε, όπως κάνουν
τα άλλα κόμματα του ευρωμονόδρομου. Αυτή είναι η ίδια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, στην Ευρωπαϊκή
Ένωση το φορολογικό σύστημα είναι δίκαιο; Είναι καλό που
έχουμε υψηλότερα έσοδα σε σχέση με το μέσο όρο της Ελλάδας; Εκεί είναι δημοκρατικό ή είναι και εκεί ταξικό, ταξικότατο;
Δεν υπάρχουν διάφορα σκάνδαλα φοροδιαφυγής και στη Γερμανία και αλλού με τους φορολογικούς παραδείσους; Μόνο εδώ
στην Ελλάδα υπάρχουν αυτά; Γι’ αυτό λέμε ότι η φοροδιαφυγή,
νόμιμη και παράνομη, διευρύνεται και θα μεγαλώνει ακόμη περισσότερο από τη στιγμή που η απελευθέρωση του κεφαλαίου
αποτελεί πλέον παγκόσμιο καθεστώς, που μπορεί να μετακινείται
όπου θέλει χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο.
Δεύτερον, οξύνεται ο φορολογικός ανταγωνισμός και αυτός ο
ανταγωνισμός είναι ένα βαρέλι χωρίς πάτο. Γιατί, αν ακολουθήσουμε τα γειτονικά κράτη στο τι γίνεται, τότε δεν πρέπει να βάλουμε καθόλου φορολογία. Άρα, λοιπόν, το κεφάλαιο να μη
φορολογείται. Εκεί οδηγούμαστε με το φορολογικό ανταγωνισμό, γιατί πάντα θα υπάρχουν κράτη που θα έχουν μικρότερη
φορολογία. Επειδή ακριβώς είναι όρος για τα συμφέροντα των
μονοπωλιακών ομίλων, έγινε και αυτή η συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τελευταίο έκτακτο Συμβούλιο Κορυφής
στις 11 Μαρτίου. Γιατί; Γιατί θέλουν κάπως να ελέγξουν οι μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κράτη, αυτόν τον αθέμιτο
φορολογικό ανταγωνισμό και να ενιαιοποιήσουν τους όρους.
Είναι τυχαίο ότι η διαχρονική πορεία φορολόγησης του κεφαλαίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι συνεχώς φθίνουσα;
Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, που από το 45% έφτασε στο 20%,
αλλά σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες ακολουθεί αυτήν τη
φθίνουσα πορεία με μικρότερους ή μεγαλύτερους ρυθμούς.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πού θα οδηγηθούμε; Μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα θα οδηγηθούνε οι επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα, να
μη φορολογούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα
έσοδα, τα οποία υπολείπονται από τους κρατικούς προϋπολογισμούς να υπάρχουν μέσα από την αύξηση της έμμεσης φορολογίας, της φορολογίας στην κατανάλωση. Θυμίζω στον κ. Βορίδη
μια συζήτηση που είχαμε κάνει πριν από δύο-τρία χρόνια.
Εκεί, λοιπόν, θα πάει το ζήτημα, εκεί είναι η εξέλιξη των πραγμάτων. Μπορεί, αλήθεια, να υπάρξει φορολόγηση του κεφαλαίου, της πλουτοκρατίας, με την ύπαρξη φορολογικών
παραδείσων, από τα νησιά Κέϊμαν έως χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, κρατίδια της Ευρώπης, όπως το Σαν Μαρίνο και μια
σειρά από άλλα νησιά στη Μεγάλη Βρετανία ή στη Σιγκαπούρη,
που τώρα πάνε τα χρήματά τους, τις καταθέσεις που έχουν στο
εξωτερικό οι αστοί; Αυτοί που έχουν χρήματα στο εξωτερικό τα
πηγαίνουν τώρα στη Σιγκαπούρη, γιατί εκεί υπάρχει φορολογικός παράδεισος.
Όταν υπάρχουν οι offshore εταιρείες, όταν γίνονται τριγωνικές
αλλαγές, θα αντιμετωπίσετε εσείς τη φοροαποφυγή του μεγάλου
κεφαλαίου; Όταν υπάρχει η ύπαρξη απορρήτων, διαφόρων μορφών απορρήτων, από το τραπεζικό και φορολογικό απόρρητο
μέχρι το εμπορικό απόρρητο, όταν υπάρχει η ανωνυμία στις μετοχές, πώς θα τα αντιμετωπίσετε όλα αυτά; Γιατί δεν βάζετε ως
τεκμήριο την αγορά, την απόκτηση μετοχών; Γιατί δεν βάζετε ως
τεκμήριο την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας ή αυτών των εταιρειών
που γίνονται έξω;
Απ’ αυτήν την άποψη, σ’ αυτό που βάζετε σήμερα και σηκώνετε πάλι την ρομφαία του δίκαιου και του άτεγκτου περί ληξιπρόθεσμων χρεών, λέγοντας ότι έχετε θωρακίσει το ζήτημα,
εμείς λέμε ότι είναι μια τρύπα στο νερό με τη διαγραφή των ληξιπρόθεσμων χρεών. Γιατί είναι μια τρύπα στο νερό; Γιατί ποιος
μας διασφαλίζει ότι αυτός ο οποίος έχει το ληξιπρόθεσμο χρέος,
το συσσωρευμένο και υπέρογκο, δεν έχει καταθέσεις σε φορολογικούς παραδείσους, δεν έχει offshore εταιρείες, όπου μεταβιβάζει τα ακίνητά του, δεν έχει ανώνυμες μετοχές στο
χαρτοφυλάκιο του, δεν είναι μέτοχος σε διάφορα funds τα οποία
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επενδύουν σε διάφορα μήκη και πλάτη της γης; Μπορείτε να τον
ελέγξετε, να τον εντοπίσετε και να τον βρείτε; Όχι, δεν μπορείτε
να το κάνετε.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και με συγχωρείτε
πολύ.
Με τα μέτρα τα οποία παίρνει η Κυβέρνηση τι κάνει; Δημιουργεί και πάλι νέες επιτροπές. Επιτροπή από εδώ, επιτροπή από
εκεί, επιτροπή παραπέρα. Δημιουργεί νέους μηχανισμούς, όπου
θα υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων, για να επιβεβαιωθεί για
ακόμη μια φορά η λαϊκή παροιμία ότι όπου λαλούν πολλοί κοκκόροι αργεί να ξημερώσει ή δεν ξημερώνει ποτέ.
Άρα, όλους αυτούς τους μηχανισμούς τους οποίους φτιάξατε,
για να αντιμετωπίσετε τη φοροδιαφυγή, είναι μια τρύπα επί της
ουσίας στο νερό.
Δημιουργείτε στεγανά, ανεξέλεγκτη δράση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Έχουμε πάει στα
δώδεκα λεπτά, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: …τις επιτροπές εσωτερικών ελέγχων, δρακόντεια μέτρα ως προς την αυστηροποίηση
του νομοθετικού πλαισίου και αυτό θα είναι το αποτέλεσμα να
σηματοδοτήσει την κλιμάκωση της φοροεπιδρομής ενάντια
στους επαγγελματίες, στους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς εμπόρους, για να δημιουργήσετε και από φορολογική
άποψη, γιατί το κάνετε και από τα εργασιακά τους και από τα
ασφαλιστικά τους και από τα ωράρια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Καραθανασόπουλε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: …ένα ασφυκτικό πλαίσιο επιβίωσης, να τους πετάξετε δηλαδή απ’ έξω, για να διευκολύνετε τη δράση του μεγάλου κεφαλαίου και σε αυτούς τους
τομείς. Αυτός είναι ο στόχος στο όνομα της φοροδιαφυγής. Καταψηφίζουμε βεβαίως τα άρθρα των κεφαλαίων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούμε τον
κ. Νικόλαο Καραθανασόπουλο.
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, τριάντα πέντε μαθητές και μαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί από το 16ο Γυμνάσιο Πάτρας Αχαΐας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήματα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα για οκτώ λεπτά ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, Βουλευτής Αττικής, ο κ. Μαυρουδής Βορίδης.
Με εσάς, κύριε Βορίδη, θα ολοκληρωθεί ο μεσημεριανός κύκλος των ομιλητών.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Διερωτώμαι πού εντοπίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος
την αντίφαση στην πολιτική μας, τουλάχιστον τη φορολογική,
διότι εμείς έχουμε πάρει από την αρχή μία ξεκάθαρη θέση. Είμαστε υπέρ της μειώσεως των φορολογικών συντελεστών γενικώς. Και στο θέμα της φορολογίας εισοδήματος και στο θέμα
του φόρου προστιθεμένης αξίας και στο θέμα της φορολογίας
των νομικών προσώπων έχουμε μία γενική θέση μειώσεως των
φορολογικών συντελεστών. Θεωρούμε ότι είναι υπερβολική η
φορολογία, θεωρούμε ότι δεν είναι ανταποδοτική, θεωρούμε ότι
γίνεται εξαιρετικά κακή χρήση των εσόδων και ότι είναι αντιαναπτυξιακή.
Για να είμαστε και απολύτως συνεπείς -γιατί θα προκύψει το
ζήτημα τι γίνεται με τον προϋπολογισμό- έχουμε επίσης μία πολύ
σταθερή θέση μειώσεως των δημοσίων δαπανών και ταυτόχρονα
εκτιμούμε ότι μπορεί να γίνει και πολύ καλύτερη χρήση των τεραστίων ποσών που έχει το κράτος στη διάθεσή του, για να
ασκήσει την κοινωνική του πολιτική.
Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του επαναπατρισμού των κεφαλαίων,
επίσης, έχουμε μία πάρα πολύ συνεπή θέση. Και λέω εδώ ότι εδώ
μπορεί κανείς να διακρίνει τις εξής τοποθετήσεις. Το σύνολο της
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Αιθούσης, πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος –δεν ξέρω ποια
είναι ακριβώς η θέση του ΣΥΡΙΖΑ- έχει τοποθετηθεί υπέρ του
επαναπατρισμού των κεφαλαίων. Αυτή είναι η θέση την οποία
έχει πάρει το σύνολο της Αιθούσης. Απέναντι σε αυτή τη βασική
θέση, ξέρω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει διαφορετική θέση. Δεν το θέλει, δεν το επιθυμεί, δεν το επιδιώκει, έχει
μία άλλη λογική. Όλοι οι υπόλοιποι, όμως, λένε ότι πρέπει να
επαναπατρίσουμε κεφάλαια.
Η κριτική που ασκούμε, λοιπόν, είναι ότι μπήκε ο φόρος του
5%. Επαναπατρίστηκαν; Όμως, υπάρχει ομολογία της αποτυχίας
στη συγκεκριμένη πολιτική από τον κύριο Υφυπουργό. Επαναπατρίστηκαν, εάν θυμάμαι καλά, κοντά στα 410 εκατομμύρια. Επομένως, έχει αποτύχει αυτή η πολιτική. Στις ρυθμίσεις αυτού του
σχεδίου νόμου υπάρχει η παράταση και αύξηση της φορολογίας.
Εκείνο το οποίο επισημαίνουμε, είναι ότι είναι τελείως παράλογο,
όταν είναι στόχος ο επαναπατρισμός και η προσέλκυση και έχεις
βάλει φόρο 5%, να αυξάνεις το φόρο στο 8%, πιστεύοντας ότι
θα έχεις καλύτερα αποτελέσματα. Δεν βλέπω την αντίφαση.
Μπορώ να βλέπω τη διαφωνία, αλλά δεν βλέπω την αντίφαση.
Έρχομαι τώρα στα άρθρα. Θα καταψηφίσουμε το άρθρο 1.
Είναι τελείως άχρηστο. Θέλετε να φτιάξετε εθνικό επιχειρησιακό
σχέδιο κατά της φοροδιαφυγής; Φτιάξτε το. Δεν χρειάζεται να
καταγράφεται στο νόμο. Θέλετε να συνεδριάζουν οι Υπουργοί
μαζί με τους γενικούς γραμματείς; Καλέστε τους να συνεδριάζουν. Θέλετε να συγκροτήσετε με μία υπουργική απόφαση ένα
όργανο για να συνεδριάζει; Δεν υπάρχει κανένας απολύτως
λόγος να βρίσκεται στο νόμο. Εξακολουθείτε να είστε σε μία ξεπερασμένη γραφειοκρατική λογική.
Είχα πει ότι θα υπερψηφίσουμε τον Εισαγγελέα Οικονομικού
Εγκλήματος. Αλλάξτε το ζήτημα του να ορίζεται μόνο από υπηρετούντα στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Είναι απαράδεκτος
ο περιορισμός. Εγώ πείθομαι εδώ με βάση κριτική που άκουσα
από συναδέλφους για το συγκεκριμένο ζήτημα και θα αλλάξουμε
την ψήφο μας, εάν δεν υπάρξει αλλαγή. Θα καταψηφίσουμε και
το συγκεκριμένο άρθρο. Γιατί; Διότι δεν βλέπουμε το λόγο του
περιορισμού. Είναι παράνομος ο περιορισμός, ενώ στην ιδέα, ξαναλέω, του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, χωρίς να είναι
και καμμία πανάκεια -γιατί υπήρξε εισαγγελέας στο ΣΔΟΕ και λειτουργούσε- εμείς δεν έχουμε αντίρρηση για τη λειτουργία του.
Αλλά, εάν παραμείνει ο περιορισμός, θα καταψηφίσουμε και τη
συγκεκριμένη διάταξη.
Άρθρο 3. Εδώ, με συγχωρείτε, αλλά αρχίζω και ανησυχώ –γιατί
το άκουσα αυτό από τον κύριο Υφυπουργό- ότι δεν έχετε καν
αντιληφθεί τι νομοθετείτε. Άκουσα. Αυτόφωρο υπάρχει –λέειμόνο πάνω από 75.000 για το εισόδημα και πάνω από 150.000
για τον ΦΠΑ.
ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΡΙΤΗ: Το αντίστροφο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ο κύριος Υφυπουργός είπε στην
απάντησή του, «75.000 εισόδημα και 150.000 για τον ΦΠΑ».
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ: Το αντίστροφο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ωραία. Ας το πω, λοιπόν, αντίστροφα.
Επαναλαμβάνω ότι δεν έχετε καταλάβει τι νομοθετείτε και δεν ξέρετε –εσείς δικαιούστε να μην ξέρετε, άλλοι όμως, οι σύμβουλοί
σας, δεν δικαιούνται- ότι υπάρχει διάκριση μεταξύ αυτοφώρου
πλημμελήματος και αυτοφώρου κακουργήματος. Επομένως, θεσπίζετε εδώ και το αυτόφωρο πλημμέλημα. Παρεμπιπτόντως, για
να ακριβολογούμε, όλα τα αδικήματα μπορούν να διωχθούν εν
αυτοφώρω, απλώς, παρέρχεται ο χρόνος της διώξεώς τους ως
αυτόφωρα μετά την παρέλευση σαρανταοκτάωρου. Το ζήτημα,
λοιπόν, είναι ποια είναι η διάρκεια της τελέσεώς του. Μέχρι τώρα
η νομολογία μας έλεγε ότι η παραβίαση της προθεσμίας πληρωμής
αφετηρίαζε το σαρανταοκτάωρο. Δηλαδή, ετελείτο το αδίκημα
πότε; Όταν κάποιος παραβίαζε την προθεσμία της πληρωμής.
Τώρα, εσείς τι έρχεστε και λέτε εδώ; Καθορίζετε νομοθετικά –δεν
έχω δει πιο βλακώδες πράγμα σε νομοθετικό κείμενο- το χρόνο τελέσεως. Μα, δεν μπορεί ο νόμος να καθορίζει το χρόνο τελέσεως.
Το πότε τελεί κάποιος ένα αδίκημα είναι ένα ζήτημα πραγματικό.
Ο νόμος θα μας πει πότε τελείται το αδίκημα;
Λέτε, λοιπόν, ότι ο χρόνος τέλεσης του αδικήματος είναι το
χρονικό διάστημα από την παρέλευση των τεσσάρων μηνών
μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντιστοίχου με το 1/3 της κατά πε-
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ρίπτωσης προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής. Γιατί το 1/3
και όχι, ας πούμε, τα 2/3; Έτσι. Αυτό είναι που δημιουργεί τις
προϋποθέσεις αυτόφωρης δίωξης ανά πάσα στιγμή. Αυτό, λοιπόν, ξέρετε πώς το εκλαμβάνω; Δεν έχετε καταλάβει καν ότι θεσπίσατε αυτόφωρο και για τις πλημμεληματικές μορφές.
Συνδυάστε το με την, επίσης, εντελώς ανόητη διαμόρφωση
πλέον αυστηρού πλαισίου. Πέντε-δέκα χρόνια ήταν. Προσέξτε
τώρα. Πήγαινε ο άλλος στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων
να δικαστεί, γιατί δεν είχε καταφέρει να πληρώσει το ΦΠΑ που
ήταν πάνω από 75.000 ευρώ. Πήγαινε να δικαστεί, να κάτσει κατηγορούμενος με κίνδυνο να ακούσει «επτά χρόνια φυλακή» και
να τον κλείσουν και μέσα. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να
πληρώσει αυτά τα χρήματα. Ε, τώρα, όμως, θα τα πληρώσει.
Γιατί, αντί για πέντε-δέκα, θα τον απειλούν για πέντε έως είκοσι.
Τώρα το πετύχατε: Τώρα θα είναι πολύ αποτελεσματικό αυτό το
μέτρο!
Πηγαίνω περαιτέρω. Έρχεστε και λέτε κάτι ακόμη χειρότερο
που ισχύει μόνο για αυτά τα φορολογικά αδικήματα, εάν κάποιος
είναι υπότροπος. Κύριοι συνάδελφοι, αν κάποιος κλέψει, τον πιάνουν, τον πηγαίνουν στο δικαστήριο, δέκα μήνες φυλακή. Ξαναέκλεψε, τον πήγαν στο δικαστήριο, δεκαοκτώ μήνες φυλακή.
Ξαναέκλεψε, τον πήγαν στο δικαστήριο, είκοσι τέσσερις μήνες
φυλακή. Αυτός θα κάνει εφέσεις, έχει δικαίωμα αναστολής των
ποινών και έχει δικαίωμα μετατροπής των ποινών. Το ίδιο ισχύει
για τον έμπορο ναρκωτικών. Το ίδιο ισχύει και για τον εξ επαγγέλματος πλαστογράφο. Όλα αυτά ισχύουν για όλους αυτούς.
Αν κάποιος, όμως, αποτύχει να πληρώσει ΦΠΑ δύο φορές, τη
δεύτερη φορά, που αυτός είναι πλέον υπότροπος, η έφεσή του
δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, όταν θα κάνει έφεση, δεν αναστέλλεται η ποινή του και δεν μετατρέπεται. Δεν μπορεί να μετατραπεί σε χρηματική. Αυτόν, δηλαδή, θα τον πάνε φυλακή οι
κύριοι της Κυβερνήσεως. Θα ψηφίσετε αυτά τα πράγματα; Είναι
δυνατόν; Με ποια λογική; Μπορώ να καταλάβω τη λογική της Αιθούσης; Πώς, δηλαδή –ας με συγχωρέσει η κυβερνητική πλειοψηφία- θα τολμήσετε να ψηφίσετε τέτοια πράγματα; Και μετά
μου μιλάτε για την αναλογικότητα;
Άρθρο 4. Για να πω και μία καλή κουβέντα, το μόνο καλό εδώ
είναι ότι φέρνετε την επαύξηση του αξιοποίνου για τους διεφθαρμένους εφοριακούς. Αυτό είναι καλό. Δεν ξέρω πόσο θα λειτουργήσει αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι προς θετική
κατεύθυνση.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε ενάμιση λεπτό, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω, γιατί έχω πει
τα βασικά που με ενδιέφεραν.
Ελεγκτές. Βελτιώσατε βέβαια, το κείμενο για τους ελεγκτές σε
σχέση με το συμβόλαιο ανταποδοτικότητας, αλλά η βασική φιλοσοφία, που είναι στο ζήτημα του πώς θα αναπροσαρμοσθεί το
όλο σύστημα των ελεγκτικών μηχανισμών, που θα έπρεπε να
ανοίξει ευρύτερα σε υπαλλήλους για να μπορούν να αξιοποιηθούν σε αυτές τις θέσεις, δεν έχει αλλάξει.
Και όχι μόνο δεν έχει αλλάξει, αλλά ικανοποιήσατε και αίτημα
των εφοριακών ότι πρέπει να μπαίνει και 5% δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονομικών):
Εσείς…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εντάξει. Εγώ λέω ότι η Βουλή το ζητάει κατόπιν του γνωστού αιτήματος των εφοριακών. Δεν λέω,
ακούστηκαν οι εφοριακοί, ακούστηκαν οι Βουλευτές και ικανοποιήθηκε το συγκεκριμένο αίτημα.
Αυτό είναι προς τη βελτίωση, λέω εγώ, της αποδόσεως των
συγκεκριμένων ελεγκτών; Θα καταψηφίσουμε και τη συγκεκριμένη διάταξη.
Σύσταση υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων. Ερώτημα το
οποίο έχω πει πολλές φορές και έχει μείνει αναπάντητο: Τι δεν
δουλεύει στην επιθεώρηση και θέλετε να κάνετε τμήμα της επιθεωρήσεως γραφείο εσωτερικών υποθέσεων; Δεν έχει κανένα
νόημα. Δεν το έχετε αιτιολογήσει επαρκώς και επομένως, θα καταψηφίσουμε και τη συγκεκριμένη διάταξη, αλλά θα σας υπερψηφίσουμε μια διάταξη, εκείνη που λέει για την ενίσχυση της
διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στο άρθρο 7.
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Ξεπερνώ μια σειρά από διατάξεις οι οποίες, κατά τη γνώμη
μου, έχουν διάφορα ζητήματα, αλλά θα τοποθετηθούμε επιμέρους όταν θα ψηφίζουμε και έρχομαι στη δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών του άρθρου 9. Θα βγαίνει, λέει, σε
κατάλογο στο διαδίκτυο αν κάποιος είναι οφειλέτης του δημοσίου. Μα, η μισή Ελλάδα είναι οφειλέτης του δημοσίου. Ερωτώ,
λοιπόν: Αν έχουν ασκήσει προσφυγές; Θα τους κρεμάτε; Με συγχωρείτε πολύ, αλλά η νομολογία μας για ποινικά αδικήματα, όχι
για οφειλές, λέει ότι δεν έχουμε δικαίωμα να δημοσιοποιούμε
ούτε στις εφημερίδες, ούτε στα διαδίκτυα και ότι είναι απόρρητες οι δικογραφίες. Για ποιους; Για τους κλέφτες, για τους εμπόρους ναρκωτικών, για τους βιαστές ανηλίκων προστασία
προσωπικών δεδομένων λέει η νομοθεσία. Αλλά γι’ αυτόν που
δεν κατάφερε να πληρώσει 10.000 ευρώ θα τον βγάλετε στο διαδίκτυο, την ώρα που μπορεί να έχει ασκήσει και προσφυγή και
μπορεί να δικαιωθεί κιόλας; Είναι διατάξεις αυτές; Τι είναι αυτά
τα πράγματα; Κυριολεκτικά βρίσκεστε σε κατάσταση πανικού.
Έρχομαι στα ληξιπρόθεσμα, για τα οποία επαινέθηκε η διάταξη. Επαινέθηκε η διάταξη των ληξιπροθέσμων υπό την έννοια
ότι βελτιώθηκε. Σύμφωνοι. Ξέρετε ότι αυτός ο οποίος υφίσταται
διαγραφή λόγω ληξιπροθέσμων, δεν παίρνει φορολογική ενημερότητα επί μια εικοσαετία; Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος
δεν κατάφερε να πληρώσει ένα φόρο, δεν κατάφερε να εισπραχθεί ο φόρος αυτός από το δημόσιο, παραγράφηκε η αξίωση του
δημοσίου εν συνεχεία, επί είκοσι χρόνια δεν μπορεί να ξαναμπεί
σε δουλειές! Μα, είναι δυνατόν να κάνετε τέτοιες ρυθμίσεις και
να λέμε ότι αυτό διαμορφώνει ένα περιβάλλον ανάπτυξης σε
αυτόν τον τόπο και προϋποθέσεις για να λειτουργήσει η επιχειρηματικότητα; Αυτονοήτως θα καταψηφιστεί και αυτή η διάταξη.
Όσο δε για το ζήτημα του συμψηφισμού, ναι μεν είναι θετικότερη η διάταξη, είναι αλήθεια, αλλά δεν φτάνει στο σημείο που
πρέπει να φτάσει. Και το σημείο που πρέπει να φτάσει είναι ότι
αν υπάρχει οφειλή του δημόσιου, αλλά και οφειλή των ΟΤΑ, αλλά
και οφειλή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αυτή είναι
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που πρέπει να συμψηφίζεται. Ξέρω τις τεχνικές δυσκολίες και
την αντίρρηση, αλλά θα έπρεπε να οικοδομηθεί ένας τέτοιος μηχανισμός και να διαμορφωθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να
μπορεί να αγκαλιάσει όλη αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα την
οποία ζει σήμερα η αγορά. Θα καταψηφίσουμε και αυτή τη διάταξη γι’ αυτό το λόγο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούμε τον
κ. Μάκη Βορίδη από το ΛΑΟΣ.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεμηθεί τα Πρακτικά της Τετάρτης 9 Φεβρουαρίου 2011 πρωί, της Τετάρτης 9 Φεβρουαρίου
2011 απόγευμα, της Πέμπτης 10 Φεβρουαρίου 2011, της Παρασκευής 11 Φεβρουαρίου 2011, της Τετάρτης 16 Φεβρουαρίου
2011 πρωί και της Τετάρτης 16 Φεβρουαρίου 2011 απόγευμα και
ερωτάται το Σώμα αν το επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς τα Πρακτικά της Τετάρτης 9 Φεβρουαρίου 2011 πρωί, της Τετάρτης 9
Φεβρουαρίου 2011 απόγευμα, της Πέμπτης 10 Φεβρουαρίου
2011, της Παρασκευής 11 Φεβρουαρίου 2011, της Τετάρτης 16
Φεβρουαρίου 2011 πρωί και της Τετάρτης 16 Φεβρουαρίου 2011
απόγευμα, επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώματος και ώρα 15.04’ λύεται η συνεδρίαση για σήμερα ημέρα Πέμπτη 17 Μαρτίου 2011 και ώρα
18.00’ με αντικείμενο εργασιών του Σώματος, νομοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»,
σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη.
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