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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΓ’
Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 11 Ιανουαρίου 2013, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 10.03’ συνήλθε στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις».
Στη χθεσινή συνεδρίαση συζητήθηκε και ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν
τα άρθρα και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου ως µια ενότητα.
Η διαδικασία έχει ως εξής: Θα µιλήσουν πρώτα οι εισηγητές
και οι ειδικοί αγορητές επί των άρθρων, θα ακολουθήσουν οι εναποµείναντες οµιλητές επί της αρχής, οι οποίοι θα µιλήσουν και
επί της αρχής και επί των άρθρων, εφόσον το επιθυµούν και
τέλος θα µιλήσουν όσοι τυχόν Βουλευτές θα γραφτούν µέχρι και
τον τέταρτο οµιλητή.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, για οκτώ λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, προετοιµαστήκαµε για οµιλία δεκαπέντε λεπτών επί των άρθρων.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Χθες δεν κάναµε δευτερολογίες.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, ούτε
χθες κάναµε δευτερολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Είναι για την οικονοµία του χρόνου και θα σας παρακαλέσω και εσάς, εάν µπορείτε,
να πάµε το χρόνο κάπου στη µέση.
Ορίστε, κ. Βεσυρόπουλε, έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τη δέουσα προσοχή, έτσι
όπως επιβάλλεται από τους κοινοβουλευτικούς κανόνες, παρακολουθώ από χθες όλους τους οµιλητές. Το νοµοσχέδιο θα µπορούσε να είναι πολύ καλύτερο. Θα µπορούσε να περιέχει περισσότερες ευνοϊκές ρυθµίσεις, εάν δεν υπήρχε η πίεση επίτευξης
των δηµοσιονοµικών στόχων, εάν η χώρα δεν βρισκόταν σε αυτό
το οριακό σηµείο που η επιβίωση και η χρηµατοδότηση των
αναγκών της προϋποθέτει την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων.
Ακόµα όµως και έτσι, µετά από ορθολογική αποτύπωση αναγκών
και δεδοµένων, πετύχαµε πολλά. Αποκαθίσταται η έννοια της φο-

ρολογικής δικαιοσύνης για µισθωτούς και συνταξιούχους, διευρύνεται η φορολογική βάση, διαχωρίζονται τα εισοδήµατα από
µισθωτές υπηρεσίες σε σχέση µε τα εισοδήµατα από εµπορική
δραστηριότητα. Ακόµα, απλοποιούνται οι φορολογικές κλίµακες,
στηρίζονται οι οικογένειες µε παιδιά και ιδιαίτερα οι τρίτεκνοι.
Θεσπίζεται η ενιαία και ισότιµη φορολογική αντιµετώπιση για την
επιχειρηµατική δραστηριότητα και επιτυγχάνεται η άµεση είσπραξη φορολογικών εσόδων στην πηγή, µε την εφαρµογή του
συντελεστή παρακράτησης και την κατάργηση φορολόγησης µε
γενικές διατάξεις.
Η φορολογική µεταρρύθµιση µε όρους κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και ευθύνης απέναντι στις υποχρεώσεις όλων µας προς
το κράτος είναι µία διαδικασία που µόλις ξεκίνησε. Την άνοιξη,
µε το νέο νοµοσχέδιο, θα υπάρξει µία συνολική και επικαιροποιηµένη αντιµετώπιση, θα αξιολογηθούν δεδοµένα, θα υπάρξουν
οι σχετικοί θεσµοί -όπως το περιουσιολόγιο- θα υπάρξουν µηχανισµοί και τρόποι αποτύπωσης των συναλλαγών, για να αντιµετωπιστεί καίρια το ζήτηµα της φοροδιαφυγής.
Από τις 19 Δεκεµβρίου στην Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής συζητάµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Έχω την τιµή να
είµαι ο εισηγητής αυτού του νοµοσχεδίου, ταυτόχρονα, όµως,
είµαι και νέος Βουλευτής, νέος στην πολιτική. Δεν έχω την εµπειρία που έχουν παλαιότεροι Βουλευτές σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Όσο κι αν γνωρίζω ότι η σκοπιµότητα και ο τακτικισµός καθορίζουν τις πολιτικές συµπεριφορές, ανέµενα ότι οι έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα, θα επέβαλλαν υπευθυνότητα, νηφαλιότητα, τεκµηριωµένο αντίλογο, ρεαλιστικές προτάσεις. Τίποτε από
αυτά δεν υπήρξε. Μείζονα και Ελάσσονα Αντιπολίτευση συµπεριφέρονται όπως θα συµπεριφέρονταν πριν από είκοσι και
τριάντα χρόνια. Κάποιοι είναι ικανοποιηµένοι από το ρόλο τους.
Έχουν ήδη καθορίσει το ρόλο τους. Είναι ο ρόλος της άρνησης,
της δαιµονοποίησης, της συνωµοσιολογίας. Ελπίζουν στην αποτυχία αυτής της προσπάθειας και αναµένουν την πτώση της Κυβέρνησης. Θα αναµένουν για πολύ. Το χειρότερο είναι ότι έχουν
επενδύσει στη χρεοκοπία της χώρας. Τη θεωρούν αναγκαία συνθήκη για την αποτυχία και την πτώση της Κυβέρνησης. Καµµία
πρόταση ρεαλιστική, κανένα ελεγκτικό σχέδιο. Δυσκολεύονται
να αποδεχθούν ή καλύτερα, προσποιούνται ότι δεν υπάρχουν θετικές αναφορές, θετικά σηµεία σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Δεν αποτελεί θετικό σηµείο το άτυπο, αλλά ουσιαστικό αφορολόγητο των 9.545 ευρώ; Δεν είναι θετική η ρύθµιση για την καθιέρωση του µηνιαίου επιδόµατος για κάθε παιδί, η στήριξη των
τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών µε χαµηλό εισόδηµα; Δεν
κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση η απλοποίηση των φορολογικών κλιµακίων, η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, για να
επιµερίζονται µε δίκαιο τρόπο τα φορολογικά βάρη; Διαφωνούν
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µε τη φορολόγηση της υπεραξίας από την πώληση µετοχών εισηγµένων εταιρειών;
Ανέφερα τέσσερα µόνο σηµεία. Υπάρχουν πολλά ακόµα. Θα
έχω την ευκαιρία να τα παραθέσω στη σηµερινή συζήτηση επί
των άρθρων. Στο νοµοσχέδιο αυτό, που χωρίζεται σε τέσσερα
κεφάλαια, ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το Α’ κεφάλαιο που ρυθµίζει
ζητήµατα φορολογίας εισοδήµατος. Το πρώτο άρθρο αφορά µισθωτούς και συνταξιούχους. Κινείται στη λογική της απλοποίησης των φορολογικών κλιµακίων αλλά και στην ελάφρυνση
αυτής της κοινωνικής οµάδος που σήκωνε το κύριο βάρος των
φορολογικών βαρών µέχρι σήµερα.
Θα υπάρχουν πλέον µόνο τρία φορολογικά κλιµάκια από οκτώ
που υπάρχουν σήµερα. Το πρώτο προσδιορίζει το φόρο στο 22%
για εισοδήµατα µέχρι 25.000 ευρώ, το δεύτερο προσδιορίζει το
φόρο στο 32% για εισοδήµατα µέχρι 42.000 ευρώ και το τρίτο
προσδιορίζει το φόρο στο 42% για εισοδήµατα πάνω από 42.000
ευρώ.
Είναι επιλογή µας να υπάρξει φορολογική ελάφρυνση στη συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα και είναι δεδοµένη η µείωση της επιβάρυνσης για τα εισοδήµατα µέχρι 25.000 ευρώ µισθωτών και
συνταξιούχων.
Με το µέτρο των αποδείξεων και την έκπτωση φόρου µειώνεται η επιβάρυνση, προσδιορίζεται -όπως έχω πει χαρακτηριστικάένα άτυπο αλλά ουσιαστικό ατοµικό αφορολόγητο όριο, που καθορίζεται στα 9.545 ευρώ. Αυτός ο προσδιορισµός έχει συγκεκριµένη στόχευση και συγκεκριµένους άµεσα ωφελούµενους.
Είναι ενάµισι εκατοµµύριο περίπου µισθωτοί και συνταξιούχοι οι
οποίοι δεν θα πληρώσουν φόρο.
Διαφωνείτε και σ’ αυτό; Θα προτιµούσατε να συνέχιζαν να καταβάλλουν µισθωτοί και συνταξιούχοι το 55% των φορολογικών
εσόδων και να επιβαρύνονται υπέρµετρα και κυρίως δυσανάλογα
σε σχέση µε τους άλλους; Η έννοια της φορολογικής δικαιοσύνης πρέπει να αποκατασταθεί στην πράξη. Αυτό κάνουµε.
Στο ίδιο άρθρο περιλαµβάνονται και οι ρυθµίσεις για τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελµατιών και των ατοµικών επιχειρήσεων, που θα γίνεται πλέον µε δύο φορολογικά κλιµάκια. Είναι
δύσκολο να αποδεχθεί κάποιος ότι ένα εκατοµµύριο εκατόν
εξήντα πέντε χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελµατίες, έµποροι και εισοδηµατίες δήλωσαν πέρυσι εισόδηµα κάτω από 5.000 ευρώ;
Πρέπει όλοι να συνεισφέρουν στην εθνική προσπάθεια. Η
χώρα κάνει ένα ξεκίνηµα σε όλα τα επίπεδα. Αυτό το νέο ξεκίνηµα αφορά και τη διαµόρφωση µίας νέας φορολογικής συνείδησης απ’ όλους, που ταυτίζεται µε την έννοια της κοινωνικής
ευθύνης. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες δεν στοχοποιούνται από
εµάς, είναι πολίτες µε τα ίδια δικαιώµατα και τις ίδιες υποχρεώσεις, οφείλει όµως και το κράτος να τους στηρίξει στο µέτρο των
δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων του. Είναι συνεπώς θετική η ρύθµιση που προβλέπει την έκπτωση για τις δαπάνες των ασφαλιστικών εισφορών τους.
Το φορολογικό καθεστώς των ελευθέρων επαγγελµατιών, των
ατοµικών επιχειρήσεων, των οµορρύθµων και ετερορρύθµων
εταιρειών αλλάζει, γίνεται απλούστερο, ενιαίο και ευέλικτο. Με
ενιαία κριτήρια φορολογούνται πλέον οι ατοµικές επιχειρήσεις,
οι οµόρρυθµες, οι ετερόρρυθµες, οι επιχειρήσεις που ανήκουν
στο καθεστώς της κοινωνίας Αστικού Δικαίου. Θα υπάρχουν δύο
κατηγορίες φορολογικών κλιµακίων. Υιοθετείται φορολογικός
συντελεστής 26% για εισοδήµατα µέχρι 50.000 ευρώ και 33% για
εισοδήµατα πάνω από 50.000 ευρώ. Οι ρυθµίσεις όµως και οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος δεν µπορεί να µην λαµβάνουν υπ’ όψιν τους ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δεν θα δευτερολογήσουµε, γι’ αυτό παρακαλώ για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα υπάρξει ανοχή,
κύριε συνάδελφε, απλώς κάντε µία προσπάθεια να συντοµεύετε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το νοµοσχέδιο αντιµετωπίζει
µία ιδιαίτερη κατηγορία, που είναι οι εργαζόµενοι µε τα µπλοκάκια, κατά ένα µεγάλο ποσοστό οι νέοι άνθρωποι. Θεωρητικά όλοι
αυτοί εµπίπτουν στην κατηγορία των ελευθέρων επαγγελµατιών.
Αυτό σηµαίνει ότι τα µικρά αυτά εισοδήµατα θα έχουν την ίδια
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φορολογική αντιµετώπιση µε αυτήν των ελευθέρων επαγγελµατιών;
Στην επιτροπή είχα την ευκαιρία να πω -και θα το επαναλάβωότι ένα φορολογικό σύστηµα οφείλει να λειτουργεί µε πραγµατιστικά κριτήρια. Η συγκεκριµένη λοιπόν κοινωνική οµάδα, τα νέα
παιδιά µε τα µπλοκάκια, δεν θα φορολογούνται από το πρώτο
ευρώ µε την κλίµακα των ελευθέρων επαγγελµατιών, αλλά µε την
κλίµακα µισθωτών υπηρεσιών, µε συγκεκριµένες προϋποθέσεις
βέβαια ως προς το εισόδηµα αλλά και την ταυτοποίηση του εργοδότη. Το τέλος επιτηδεύµατος παραµένει σταθερό και δεν αυξάνεται γι’ αυτήν την κατηγορία των νέων ανθρώπων.
Υπάρχουν όµως και νέοι άνθρωποι, νέοι επαγγελµατίες, άνθρωποι που τώρα έχουν ξεκινήσει ή ξεκινούν µία ατοµική επιχείρηση. Και γι’ αυτούς υπάρχει µέριµνα. Σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο νοµοσχέδιο, µειώνεται κατά 50% ο φορολογικός
συντελεστής για ελεύθερους επαγγελµατίες και εµπορικές επιχειρήσεις που θα κάνουν έναρξη τη φετινή χρονιά και το συνολικό τους εισόδηµα δεν θα ξεπερνά τις 10.000 ευρώ.
Είναι, επίσης, σαφές ότι οι αγρότες και τη φετινή χρονιά θα
φορολογηθούν µε την κλίµακα µισθωτών και συνταξιούχων. Αυτό
σηµαίνει ότι θα ισχύσει και για τους αγρότες το αφορολόγητο
των 9.545 ευρώ, που στην πραγµατικότητα απαλλάσσει πολλούς
κατ’ επάγγελµα αγρότες από την καταβολή φόρου ή τους αναλογεί ένας µικρός φόρος.
Η φορολόγηση του αγροτικού εισοδήµατος από το 2014 θα
γίνει µε συντελεστή 13% και δεν προσεγγίζεται µε όρους δηµοσιονοµικούς και λογιστικούς.
Στο άρθρο 1 γίνεται ο προσδιορισµός της έκπτωσης φόρου.
Η έκπτωση υπολογίζεται σε 2.100 ευρώ για εισοδήµατα µέχρι
21.000 ευρώ και από εκεί και πέρα αρχίζει να µειώνεται σταδιακά.
Για εισοδήµατα µέχρι 25.000 ευρώ η έκπτωση είναι 1.700 ευρώ
και ακολούθως υπάρχει σταδιακή και κλιµακούµενη µείωση για
τα υψηλότερα εισοδήµατα. Η έκπτωση φόρου αλλά και κάθε κοινωνική παροχή ή χορήγηση επιδόµατος πρέπει να συνδέεται µε
εισοδηµατικά και κοινωνικά κριτήρια. Γι’ αυτό για εισοδήµατα
πάνω από 40.000 ευρώ δεν θα υπάρχει έκπτωση. Ευνοϊκές ρυθµίσεις υπάρχουν για ευπαθείς οµάδες, όπως τα άτοµα µε αναπηρία και οι οικογένειες που έχουν ως προστατευόµενα µέλη
άτοµα µε αναπηρία. Για όλους αυτούς προβλέπεται επιπλέον µείωση φόρου.
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 καταργείται και η ετήσια
αντικειµενική δαπάνη των 3.000 και 5.000 ευρώ για τους ανέργους. Μας δόθηκε η ευκαιρία να διορθώσουµε µια αδικία και το
κάναµε. Με όσα ίσχυαν µέχρι σήµερα, πολλοί άνεργοι κλήθηκαν
πέρυσι να πληρώσουν φόρο, κάτι που δεν είναι ηθικά και κοινωνικά αποδεκτό.
Σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση εισοδηµάτων από ενοίκια, προβλέπεται φορολογικός συντελεστής 10% για καθαρό φορολογητέο εισόδηµα µέχρι 12 χιλιάδες ευρώ. Από εκεί και πέρα, ο
φόρος αυξάνεται κλιµακωτά και για υψηλό εισόδηµα φτάνει στο
33%. Αυτό σηµαίνει λιγότερο φόρο για µισθωτούς και συνταξιούχους που έχουν παράλληλα και ένα µικρό επιπλέον εισόδηµα
από ενοίκια. Αν το εισόδηµα από ενοίκια δεν υπερβαίνει τις 12
χιλιάδες ευρώ, τότε η συνολική επιβάρυνσή του για το εισόδηµα
από ενοίκια θα είναι πολύ µικρότερη σε σχέση µε ό,τι ίσχυε µέχρι
σήµερα. Η πραγµατικότητα είναι ότι επιβαρύνεται κυρίως η µεγάλη ιδιοκτησία και η εµπορική εκµετάλλευση της µεγάλης ακίνητης περιουσίας. Καθορίζονται επίσης οι προϋποθέσεις για τη
µείωση φόρου κατά 10% για ιατρικές δαπάνες, για ποσά που καταβάλλονται ως διατροφή, για δωρεές, ειδικά για δωρεές ιατρικών µηχανηµάτων.
Με το άρθρο 2 επιβάλλεται φόρος 20% στα κέρδη από την πώληση µετοχών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο, ενώ αυξάνεται ο συντελεστής παρακράτησης από 10% σε 15% για τους
τόκους των καταθέσεων και τα ρέπος. Είναι ρυθµίσεις που θα
ισχύσουν για πρώτη φορά. Ταυτόχρονα, καθορίζεται µε σαφήνεια ότι θα θεωρείται εισόδηµα από κινητές αξίες και θα φορολογείται ό,τι προκύπτει από αποδόσεις συµβάσεων ή παραγώγων, όταν οι δικαιούχοι είναι νοµικά πρόσωπα, δηλαδή εταιρείες.
Στο άρθρο 3 υπάρχουν οι διατάξεις για τις εµπορικές επιχειρήσεις και τις δαπάνες που εκπίπτουν και στις οποίες ανήκουν,
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όπως είπα πριν, οι ασφαλιστικές εισφορές.
Με το άρθρο 4 προσδιορίζονται τα εισοδήµατα από εµπορικές
ή γεωργικές επιχειρήσεις.
Στο άρθρο 5 υπάρχουν οι ρυθµίσεις σχετικά µε τα κέρδη από
µεταβιβάσεις ακινήτων, ο φόρος εκ των οποίων καθορίζεται µε
τον υπολογισµό της αρχής της διακράτησης. Η αρχή της διακράτησης καθορίζεται από το χρόνο που µεσολαβεί ανάµεσα στην
αγορά και στην πώληση ενός ακινήτου.
Στο άρθρο 6 ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε την παρακράτηση φόρου. Μειώνεται από 25% σε 10% ο φόρος από µερίσµατα, γιατί οφείλουµε να δηµιουργήσουµε ένα φορολογικό
πλαίσιο ενθάρρυνσης και προσέλκυσης επενδύσεων. Μειώνεται
επίσης ο φόρος στα κέρδη που διανέµουν οι συνεταιρισµοί. Αντίθετα αυξάνεται ο φόρος παρακράτησης για τα παράγωγα και
από 35% σε 40% για τα µέλη διοικητικού συµβουλίου των εταιρειών.
Στο άρθρο 7 ρυθµίζονται ζητήµατα φορολογίας εισοδήµατος.
Σε αυτό το άρθρο, στις παραγράφους 6 και 7, υπάρχουν διατάξεις για το µηνιαίο και ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων αλλά και
για το πολυτεκνικό επίδοµα. Για πρώτη φορά θεσπίζεται ενιαίο
επίδοµα 40 ευρώ για κάθε παιδί από το πρώτο παιδί. Ταυτόχρονα
θα ισχύσει και πολυτεκνικό επίδοµα 500 ευρώ για κάθε παιδί σε
ετήσια βάση για οικογένειες µε εισόδηµα έως 45 χιλιάδες ευρώ.
Έδωσα και εχθές αναλυτικά παραδείγµατα για την ωφέλεια και
τη σηµαντική ελάφρυνση που προκύπτει, ιδιαίτερα για τρίτεκνες
και πολύτεκνες οικογένειες µε χαµηλό εισόδηµα. Από την προσωπική και επαγγελµατική µου εµπειρία έχω δει πολλαπλές στρεβλώσεις στο θέµα της χορήγησης των επιδοµάτων. Πεποίθησή
µου είναι ότι οι κοινωνικές παροχές και τα επιδόµατα πρέπει να
χαρακτηρίζονται από ορθολογισµό και την κυριαρχία κοινωνικών
κριτηρίων σε ό,τι αφορά τους αποδέκτες.
Στο άρθρο 8 εκσυγχρονίζεται και απλοποιείται το πλαίσιο για
την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων, οι οποίες θα γίνονται
πλέον ανεξαρτήτως ΑΦΜ από το Φεβρουάριο ως τον Ιούνιο. Θεσπίζεται η υποχρέωση δήλωσης όλων ανεξαιρέτως των εισοδηµάτων. Στο άρθρο 8 υπάρχουν και οι διατάξεις που εντείνουν τη
διαδικασία των φορολογικών ελέγχων. Είναι ζήτηµα αξιοπιστίας
η εφαρµογή της αρχής της φορολογικής δικαιοσύνης και η σύλληψη της φοροδιαφυγής.
Με τις ρυθµίσεις του άρθρου 9 επιτυγχάνεται η ενιαία φορολογική αντιµετώπιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Μειώνεται από 40% σε 32% η συνολική φορολογική επιβάρυνση για
τις εταιρείες. Σε µία χώρα όπου κλείνουν οι επιχειρήσεις, όπου
πληθαίνουν οι αιτήσεις για υπαγωγή στο άρθρο 99, όπου η ανεργία ξεπερνάει το 25%, πρέπει να στηριχθεί η επιχειρηµατικότητα.
Στηρίζοντας την επιχειρηµατικότητα, στηρίζουµε και την απασχόληση. Η ισονοµία και η δικαιοσύνη εκφράζεται και µε την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος για τις τραπεζικές και ασφαλιστικές ανώνυµες εταιρείες και φορολογούνται για πρώτη φορά
µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο φορολογούνται οι ανώνυµες εταιρείες και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το β’ κεφάλαιο του νοµοσχεδίου ρυθµίζονται σηµαντικά ζητήµατα λειτουργίας εσωτερικών
υποθέσεων του Υπουργείου Οικονοµικών, της υπηρεσίας που
προασπίζει τους κανόνες διαφάνειας και ελέγχου. Με το άρθρο
13 η υπηρεσία αυτή αποκτά µεγαλύτερη ευελιξία και αυτονοµία,
γίνεται περισσότερο αποτελεσµατική. Γίνεται ανεξάρτητη διεύθυνση, στελεχώνεται µε το απαραίτητο προσωπικό και αποκτά
διευρυµένες αρµοδιότητες. Προσδιορίζονται µε σαφήνεια οι περιπτώσεις και διαδικασίες για τη διενέργεια δειγµατοληπτικών
ελέγχων που θα αφορούν και την περιουσιακή κατάσταση των
υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών και των νοµικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτό.
Επίσης διευρύνονται οι αρµοδιότητες και οι δυνατότητες παρέµβασης του οικονοµικού εισαγγελέα, ο οποίος θα µπορεί ανεµπόδιστα να προβαίνει στην άρση του τραπεζικού και χρηµατιστηριακού απορρήτου.
Με τα υπόλοιπα άρθρα αυτού του νοµοσχεδίου, τα οποία διεξοδικά αναλύσαµε στην επιτροπή, ρυθµίζονται θέµατα που σχετίζονται µε τη διευκόλυνση του έργου των οικονοµικών επιθεωρητών, την εναρµόνιση των συµβολαίων αποδοτικότητας µε τη
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θητεία των ελεγκτικών µηχανισµών αλλά και τα ζητήµατα του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Το ίδιο σηµαντικά είναι και τα άρθρα του Γ’ κεφαλαίου του νοµοσχεδίου. Με το άρθρο 19 παράγραφος 1 προσδιορίζεται η
απαλλαγή των ατόµων µε αναπηρία από τα τέλη ταξινόµησης και
κυκλοφορίας. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το άρθρο 21 που προσδιορίζει µε σαφέστερο τρόπο ότι ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας δεν µπορεί να διακόπτει τη σύνδεση εάν υπάρχει οφειλή
για το ειδικό τέλος ακινήτων. Δεν θα διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. Η οφειλή θα πηγαίνει στη ΔΟΥ και εκεί θα
αναλαµβάνει να την εξοφλήσει ο φορολογούµενος ακόµα και µε
ευνοϊκές ρυθµίσεις.
Στο άρθρο 22 παρατείνεται η προθεσµία καταβολής των φορολογικών επιβαρύνσεων και του εκτελωνισµού οχηµάτων, µέτρων απαραίτητων για τη στήριξη της αγοράς αυτοκινήτου, που
δοκιµάζεται από την κρίση. Με το άρθρο 24 θεσπίζεται ένα µέτρο
διαφάνειας. Στο εξής θα αναρτώνται και θα δηµοσιοποιούνται
στο διαδίκτυο πλειστηριασµοί για κινητά και ακίνητα.
Τέλος, µε το άρθρο 25 καταργείται η διαδικασία της περαίωσης, ρύθµιση που στέλνει ένα ισχυρό µήνυµα αποφασιστικότητας και αξιοπιστίας. Πρέπει να σταµατήσει το ίδιο το κράτος να
προσβάλλει τους συνεπείς φορολογουµένους και να επιβραβεύει
τους ασυνεπείς.
Με το Δ’ και τελευταίο κεφάλαιο και πιο συγκεκριµένα µε το
άρθρο 26 αλλάζουν οι διατάξεις για τη φορολόγηση των πλοίων
υπό ξένη σηµαία που ανήκουν σε εταιρείες µε έδρα την Ελλάδα
ή η διαχείρισή τους γίνεται από εταιρείες µε έδρα την Ελλάδα.
Πλέον αυτές οι εταιρείες θα φορολογούνται όπως και οι υπόλοιπες. Είναι µια απόλυτα επιβεβληµένη κίνηση που αίρει την άνιση
αντιµετώπιση των πλοίων µε ελληνική σηµαία. Είναι ένα µήνυµα
στήριξης της ελληνικής εµπορικής ναυτιλίας.
Τέλος, θέλω να σταθώ στο άρθρο 29, που θέτει πλέον κανόνες
διαφάνειας και ελέγχου στη λειτουργία των ΜΚΟ. Όλοι γνωρίζουµε το πάρτι που είχε στηθεί τα προηγούµενα χρόνια γύρω
από τις µη κυβερνητικές οργανώσεις. Το πάρτι τελειώνει εδώ για
τις ΜΚΟ και για οποιαδήποτε σωµατείο, αστική µη κερδοσκοπική
εταιρεία. Μπαίνουν ασφαλιστικές δικλίδες σε ό,τι αφορά τη χρηµατοδότησή τους. Θα υπάρχει πλέον λογοδοσία και έλεγχος στη
λειτουργία τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που ρυθµίζει ζητήµατα φορολογίας εισοδήµατος είναι µια επιβεβληµένη κίνηση.
Αυτοί που το χαρακτηρίζουν, επιχειρώντας να το ακυρώσουν, ως
µνηµονιακή υποχρέωση παραβλέπουν ότι περιέχει διατάξεις που
έπρεπε να αποτελούσαν αναπόσπαστο µέρος του φορολογικού
µας συστήµατος.
Είναι αυτές οι πολιτικές δυνάµεις που θέλουν να γυρίσουν τη
χώρα στο παρελθόν. Είναι φοβικές σε κάθε αλλαγή και µεταρρύθµιση, σε κάθε µέτρο και ρύθµιση που ξεβολεύει το κράτος
των συνδικαλιστών, που αισθάνεται απειλούµενο και έχει ήδη
βρει καταφύγιο στο κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Υπερασπίζεται ένα σύνολο πρακτικών που χρεοκόπησαν πολιτικά και
ηθικά. Αυτό το σύστηµα, αυτές οι πρακτικές, αν δεν αναιρεθούν,
θα µετατρέψουν τη χρεοκοπία τους σε χρεοκοπία της χώρας.
Έχω πει πολλές φορές από αυτό το Βήµα ότι κάθε τεκµηριωµένη αντίθετη άποψη είναι χρήσιµη. Η απουσία, όµως, και το έλλειµµα εναλλακτικής και αξιόπιστης πρότασης αλλά και η
διάψευση των προσδοκιών για τις αντοχές και τις επιδόσεις της
Κυβέρνησης συνεργασίας έχει οδηγήσει το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης σε ακραίες κινήσεις, κινήσεις που προδίδουν εκνευρισµό, έλλειψη ωριµότητας και, το χειρότερο, έλλειψη
σεβασµού απέναντι σε θεµελιώδεις κανόνες της δηµοκρατίας.
Εδώ σε αυτόν το χώρο ακούγονται τις τελευταίες µέρες βαρύτατες προσβλητικές φράσεις, απειλές.
Οφείλω να πω σε όλους αυτούς ότι δεν είναι περισσότερο
ευαίσθητοι από όλους εµάς. Οφείλω επίσης να τους πω ότι δεν
φοβόµαστε. Τέλος, οφείλω να τους συστήσω ότι η πολιτική αντιπαράθεση γίνεται µε ιδέες, επιχειρήµατα και προτάσεις, όχι µε
απειλές και µε την άσκηση τροµοκρατίας εναντίον των πολιτικών
µας αντιπάλων, όχι µε καταλήψεις κτηρίων, µε τη δηµιουργία κλίµατος γενικευµένης ανοµίας.
Η ανάκαµψη της οικονοµίας είναι υπόθεση όλων των Ελλήνων.
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Στηρίχθηκε στις θυσίες των Ελλήνων πολιτών.
Αυτοί οι πολίτες έχουν αντιληφθεί ότι συµπεριφορές και πρακτικές όπως αυτές που χρησιµοποιείτε θέτουν σε κίνδυνο αυτές
τις θυσίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε,
οµιλείτε δεκαοκτώ - δεκαεννέα λεπτά. Κάντε µια προσπάθεια να
συντοµεύσετε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έχουν αντιληφθεί ότι δεν έχετε σχέδιο, πρόγραµµα και ρεαλιστικές προτάσεις. Γι’ αυτό και σας απορρίπτουν, παρά την περιοριστική πολιτική που είµαστε αναγκασµένοι να εφαρµόζουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα έχει αποφασίσει να προχωρήσει µπροστά. Οι Έλληνες πολίτες έχουν αποφασίσει να στηρίξουν αλλαγές και µεταρρυθµίσεις. Σε αυτόν το δρόµο θα
συνεχίσουµε µε µεγαλύτερη τόλµη και αποφασιστικότητα, µε
πλήρη συνείδηση, µε αίσθηµα ευθύνης, µε τα µάτια στραµµένα
στο αύριο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Για ποιο λόγο ζητάτε
το λόγο, κύριε συνάδελφε;
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κύριε Πρόεδρε, για
δεύτερη φορά, την ώρα που µιλούν οι εισηγητές των κοµµάτων,
πάλι απουσιάζει ο Υπουργός Οικονοµικών.
Μη µου πείτε ότι βρίσκεται εδώ εκπρόσωπος της Κυβέρνησης,
ο κ. Μαυραγάνης, γιατί εκείνος από χθες το πρωί δεν ξέρω αν
έχει πάει και µέχρι την τουαλέτα. Ειλικρινά.
Πού είναι ο Υπουργός Οικονοµικών; Χθες ήξερε να πάει στο
forum και να καταδικάζει τις παρεµβάσεις των Βουλευτών, λες
και δεν είναι η δουλειά µας αυτή, επειδή του λέµε να µην κλείνει
τις ΔΟΥ στα νησιά, όπως κάνει στη Λήµνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μην επεκταθείτε σε
θέµατα ουσίας. Σηµειώνουµε το γεγονός.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Αλλά είναι προφανές
ότι ο άνθρωπος κινείται µόνο µεταξύ Κολωνακίου και Κολωνακίου
και δεν ξέρει τι πάει να πει άλλη Ελλάδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η Κυβέρνηση, προς
Θεού…
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Προτείνω διακοπή
της συνεδρίασης µέχρι να έρθει ο Υπουργός. Δεν µπορεί να συνεχίζεται αυτό το πράγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σηµειώνουµε το γεγονός. Το Προεδρείο, όµως, δεν µπορεί να υιοθετήσει την πρόταση αυτή. Αυτό δεν γίνεται για πρώτη φορά, αλλά είναι ένα
γενικότερο θέµα, το οποίο το κρατάµε και θα το αντιµετωπίσουµε
στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Προέδρων ή µε οποιονδήποτε
άλλο τρόπο κρίνουµε.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κύριε Πρόεδρε, δεν
σας υποτιµώ, αλλά είναι ένα κορυφαίο νοµοσχέδιο. Πρέπει να
βρίσκεται εδώ ο Υπουργός, ο οποίος χθες, µόνο του κ. Κουκουλόπουλου βρήκε καλές τις τροπολογίες και πέταξε στα µούτρα
µας της Αντιπολίτευσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν µπορεί να µας
το λύσει το θέµα αυτό ο κύριος Υπουργός που βρίσκεται εδώ, ο
κ. Μαυραγάνης. Αυτό είναι θέµα λειτουργίας της Βουλής και
είναι θέµα της Διάσκεψης των Προέδρων. Θα το µεταφέρουµε
και θα δούµε τι µπορεί να γίνει.
Θέλω να σας επισηµάνω ένα πρόβληµα χρόνου. Υπάρχουν,
όπως είπα στην αρχή, οι εισηγητές, οι ειδικοί αγορητές, υπάρχουν οι οµιλητές που δεν µίλησαν επί της αρχής και θα µιλήσουν
τώρα και επί των άρθρων, συν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι,
Υπουργοί κ.λπ.. Συγκεντρώνεται ένας αριθµός για τον οποίο,
σύµφωνα µε πρόχειρους υπολογισµούς, απαιτείται χρόνος εννιά
ωρών. Επιπρόσθετα, έχουµε τους Βουλευτές που θα εγγραφούν
για να µιλήσουν επί των άρθρων.
Η πρόταση του Προεδρείου είναι οι εισηγητές να περιοριστούν
στα δέκα µε δώδεκα λεπτά το πολύ και βλέπουµε στη συνέχεια.
Διαφορετικά, θα υπάρξει πρόβληµα το βράδυ µέχρι αργά και για
τις υπηρεσίες της Βουλής αλλά και για εσάς.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, τριάντα πέντε µαθήτριες και µαθητές και δύο
εκπαιδευτικοί από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Ηλιούπολης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δηµήτριος Γελαλής.
Βάζω το χρόνο στα δέκα λεπτά και ζητώ την κατανόησή σας.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας καταλαβαίνω,
αλλά καταλαβαίνω κι αυτό το οποίο ανέφερε ο κ. Κουικ πριν. Το
νοµοσχέδιο που συζητάµε είναι το κορυφαίο νοµοσχέδιο ή αν θέλετε, το δεύτερο νοµοσχέδιο µετά από αυτό του προϋπολογισµού και θα έπρεπε να υπάρχει η ευχέρεια, ειδικά τουλάχιστον
για τους εισηγητές, για µια πλήρη ανάλυση των άρθρων.
Παρ’ όλα αυτά, η Κυβέρνηση, ενώ θα µπορούσε να είχε δεχθεί
ένα διαφορετικό τρόπο αντιµετώπισης, προτίµησε να συρρικνώσει όλες τις οµιλίες και οι εισηγητές να µιλάνε για οκτώ λεπτά.
Πριν ξεκινήσω, δεν µπορώ να µην αναφέρω στη χθεσινή επίσκεψη, την οποία είχαµε σ’ αυτήν την Αίθουσα, του Αρχηγού του
ΠΑΣΟΚ κ. Βενιζέλου, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ ήρθε εδώ χωρίς να αναφερθεί στο φορολογικό νοµοσχέδιο- σαν ταύρος
σε υαλοπωλείο για να µας πει ότι για όλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι
Βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ φταίνε για το γεγονός ότι
υπάρχει η λίστα Λαγκάρντ;
Δεν αναφέρθηκε στο γεγονός ότι µέσα από αυτήν τη διαδικασία η ελληνική οικονοµία δεν είχε όφελος ούτε ένα ευρώ, αλλά
τον ενόχλησε µόνο το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύει ένα θέµα το
οποίο θα έπρεπε να το αναδείξει ο ίδιος.
Βέβαια, δεν ανέφερε και ορισµένες άλλες νόµιµες ενέργειες
οι οποίες θα µπορούσαν να γίνουν. Και ποιες είναι αυτές; Από τη
στιγµή που έχουµε µία τέτοια πληροφορία, θα έπρεπε να παραδοθεί απευθείας στην Υπηρεσία του ΣΔΟΕ και όχι προσωπικά
στον πολιτικό προϊστάµενο και να αξιοποιηθεί το αρχείο υπηρεσιακά.
Θα αναφέρω δυο σηµεία ακόµα. Το πρώτο αφορά αυτά που
προβλέπει η νοµοθεσία και αυτά που λένε οι ίδιοι οι Υπουργοί.
Στις 26-10-2010 ο κ. Παπακωνσταντίνου, Υπουργός ων, αναφερόµενος σε ερώτηση του κ. Κουβέλη –που συµµετέχει τώρα σε
αυτήν τη διαδικασία- είπε συγκεκριµένα -τα διαβάζω- και θα τα
παραδώσω στα Πρακτικά: «Στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών αξιολογούνται και ελέγχονται κάθε είδους σχετικές πληροφορίες και
στοιχεία που είναι διαθέσιµα στην αρµόδια ελεγκτική αρχή και
προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή». Αυτά τα ανέφερε ο Υπουργός Οικονοµικών. Παρ’ όλα αυτά, όταν χρειάζεται να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία, δεν ακολουθείται και καταδικάζεται για
αυτήν την αδράνεια ο ΣΥΡΙΖΑ. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτρης Γελαλής καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το ΣΔΟΕ διαθέτει υπηρεσία η οποία δέχεται ακόµα και ανώνυµα τηλεφωνήµατα. Είναι δεδοµένο αυτό. Συµπληρώνεται ένα
πληροφοριακό στοιχείο, όπου εκεί εκτός από τα ονόµατα αναφέρεται και ο σκοπός κ.λπ.. Θα το καταθέσω και αυτό, µήπως ο
κ. Βενιζέλος δεν είναι γνώστης και αυτού του πληροφοριακού
δελτίου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτρης Γελαλής καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σε αντίστοιχες περιπτώσεις και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
εκτός από τη Γαλλία, ζητήσαµε µε επίσηµο τρόπο –αναφέροµαι
στη Λίστα Λιχτενστάιν- τα στοιχεία. Παρ’ όλα αυτά, σε αυτήν εδώ
την περίπτωση δεν κάναµε την ίδια διαδικασία.
Ακόµα, ως Υπουργός Οικονοµικών, ως όφειλε, δεν παρέδωσε
το θέµα στη Νοµική Υπηρεσία του Υπουργείου, για να υπάρξει
µία γνωµοδότηση επί του θέµατος, αλλά κρατήθηκε στα συρτάρια και είναι γνωστή όλη η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε.
Πριν ξεκινήσω να µιλάω για το θέµα, θα ήθελα να αναφέρω –
το αναφέραµε και χθες- ότι οι τροπολογίες που έχετε φέρει,
κύριε Υπουργέ, δεν είναι σύννοµες, είναι εκτός χρόνου και δεν
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µπορούµε να τις δεχθούµε. Τις απορρίπτουµε εκ των προτέρων.
Αν θέλατε -έτσι και αλλιώς η διαδικασία είναι δική σας- θα έπρεπε
µέσα στο χρονικό διάστηµα που είναι απαραίτητο να φέρετε τις
τροπολογίες, ούτως ώστε να συµπεριληφθούν στο θέµα που συζητάµε.
Επειδή υπάρχει και το πρόβληµα του χρόνου, θα αναφέρω γενικά τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πολλές φορές οι αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας αναφέρουν ότι δεν έχουµε
προτάσεις, δεν προτείνουµε τίποτα, ότι είµαστε ένα κόµµα άρνησης κ.λπ.. Θεωρούµε κοινωνικά δίκαιο στο φορολογικό σύστηµα να φορολογούνται οι πλούσιοι και όχι οι φτωχοί.
Δεύτερον, θέλουµε ένα φορολογικό σύστηµα το οποίο θα δηµιουργεί φορολογική συνείδηση στους πολίτες. Για να γίνει αυτό,
θα πρέπει να έχει την έννοια της ανταποδοτικότητας. Δεν είναι
δυνατόν µόνο να πληρώνει ο ελληνικός λαός χωρίς ανταποδοτικότητα.
Τρίτον, θέλουµε φορολογία όλων των εισοδηµάτων των φυσικών προσώπων στην ίδια κλίµακα µε περισσότερους συντελεστές. Κάνατε το αντίθετο, είχαµε οκτώ, τους κάνατε τρεις, τώρα
µπορεί να τον κάνετε και έναν. Θα πρέπει να εµφανίζεται το θέµα
του προοδευτικού χαρακτήρα του φορολογικού συστήµατος.
Τέταρτον, διαδικασία του «πόθεν έσχες». Το έχουµε πει επανειληµµένως. Είναι βασική, ουσιαστική πρόταση για είσπραξη
εσόδων µέσα από το φορολογικό σύστηµα.
Πέµπτον, περιουσιολόγιο. Το ακούµε, αλλά δεν βλέπουµε τίποτα. Με αυτό θα αποτυπώνεται η περιουσία όλων των Ελλήνων
φορολογουµένων αλλά και των κατοίκων του εξωτερικού.
Έκτον, πόλεµος ενάντια στα καρτέλ. Αντί γι’ αυτό, τι έχετε
εσείς; Τους «κουµπάρους».
Τέλος, επαναλαµβάνω ότι θα πρέπει να έχουµε φορολογία της
µεγάλης και της πολύ µεγάλης ακίνητης περιουσίας αλλά και
όλης της περιουσίας, µέσα από προοδευτική κλίµακα.
Ερχόµαστε στα άρθρα αυτά καθαυτά. Στο άρθρο 1 προτείνετε
αντί για οκτώ κλίµακες τρεις. Και ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας και άλλοι ανέφεραν ότι είναι απλοποίηση να έχουµε αντί
για οκτώ κλίµακες τρεις. Θα έλεγα µάλλον ότι είναι ένας καλύτερος τρόπος για να εισπράξουµε από τα χαµηλά εισοδηµατικά
στρώµατα.
Καταργήσατε το αφορολόγητο όριο των 5.000, ακόµα και για
τα παιδιά ή για ειδικές κατηγορίες. Προτείνουµε αναλογική φορολόγηση των εισοδηµάτων µέσω της καθιέρωσης ενιαίας κλίµακας µε προοδευτικότητα. Να επαναφέρουµε το αφορολόγητο
των 12.000 ευρώ, γιατί αυτό είναι το όριο φτώχειας. Κάτω από
εκείνο το όριο δεν µπορεί να πληρώσει ο φορολογούµενος. Δεν
θα αναφερθώ σε τροπολογίες. Το άρθρο 1 δεν το ψηφίζουµε.
Άρθρο 2. Στήριξη των τραπεζών όλο το χρονικό διάστηµα,
αλλά και το επόµενο -και ας µε διαψεύσει ο κ. Βορίδης- µε 250
δισεκατοµµύρια και συνεχίζουµε. Θα έχουµε και άλλες ανακεφαλαιοποιήσεις, θα έχουµε και άλλο ρευστό και εγγυήσεις όσον
αφορά τις τράπεζες. Είµαστε υπέρ της εφαρµογής του φόρου
υπεραξίας, το κέρδος από αγοραπωλησίες εισηγµένων µετοχών.
Να φορολογούνται και οι ξένοι επενδυτές αλλά και οι Έλληνες
που κρύβονται πίσω από τις offshore εταιρείες.
Άρθρο 3. Προστίθεται µαχητό τεκµήριο για συναλλαγές µε επιχειρήσεις που φορολογούνται σε προνοµιακό καθεστώς. Εισάγεται δηλαδή ένα «παράθυρο» για φοροδιαφυγή. Δεν µπορούµε
να το ψηφίσουµε.
Στο άρθρο 4 προβλέπεται εξωλογιστικός προσδιορισµός των
ακαθάριστων εσόδων και σε περιπτώσεις εκτεταµένης παραβατικότητας σε σχέση µε την τήρηση των βιβλίων. Ειδικά σε αυτό
το άρθρο έχετε διαλύσει κυριολεκτικά τους αγρότες, όπως και
τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, παρ’ όλο που διακηρύσσετε
ότι ο πρωτογενής τοµέας, ο αγροτικός τοµέας, θα είναι πυλώνας
για την ελληνική οικονοµία. Άλλα λέµε και άλλα κάνουµε. Δεν
µπορούµε να το ψηφίσουµε.
Άρθρο 5. Κέρδη από µεταβιβάσεις ακινήτων. Δεν µπορεί να
προσδοκά έσοδα από φόρο υπεραξίας στα ακίνητα. Το καταψηφίζουµε.
Άρθρο 6. Να επανεξεταστεί το καθεστώς της µη φορολόγησης
των µερισµάτων προς τις µητρικές εταιρείες που έχουν έδρα την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα γεγονός απαράδεκτο. Μ’ αυτόν τον
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τρόπο γνωρίζετε ότι παροτρύνονται οι ελληνικές επιχειρήσεις να
µεταφέρουν τις έδρες από την Ελλάδα σε άλλους ευρωπαϊκούς
παραδείσους και να λειτουργούν στη χώρα µας ως θυγατρικές.
Δεν θα το ψηφίσουµε.
Άρθρο 7. Δεν συµφωνούµε µε την κλίµακα και τους συντελεστές που θέτει η παράγραφος 3 για αυτοτελή φορολόγηση των
αποζηµιώσεων. Συµφωνούµε µε τις παραγράφους 1 και 2, επειδή
αφορούν περισσότερες περιπτώσεις που δικαιούνται να βαρύνουν φορολογούµενους και άρα δικαιούνται φοροαπαλλαγών.
Διαφωνούµε µε τις παραγράφους 6 και 7 που εισάγετε ένα επίδοµα απάτης βάσει εισοδηµατικών κριτηρίων, επειδή δεν διορθώνει την αδικία σε βάρος των οικογενειών µε παιδιά. Δεν το
ψηφίζουµε.
Άρθρο 8. Προβλέπονται ρυθµίσεις για την υποχρεωτική υποβολή δήλωσης εισοδήµατος που κρίνονται σε γενικές γραµµές
θετικές.
Μάλλον το κάνετε, όµως, επίτηδες. Εκεί που πάτε να κάνετε
κάτι θετικό, βάζετε µέσα τα αρνητικά. Εισάγετε το θεσµό της
ιδιωτικοποίησης του φοροελεγκτικού µηχανισµού. Είναι καταδικαστέο. Για τα έσοδα του κράτους, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να
υπάρχει ο µηχανισµός του δηµοσίου. Εποµένως δεν το ψηφίζουµε.
Άρθρο 9. Φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων. Στο
στόχαστρο της Κυβέρνησης, όπως ανέφερα και πριν, είναι και οι
αγροτικοί συνεταιρισµοί. Είναι στα πρόθυρα διάλυσης και δίνετε
το τελευταίο, το τελειωτικό χτύπηµα και στους συνεταιρισµούς.
Εποµένως σε όλο τον αγροτικό πληθυσµό.
Ακόµα, για τις εταιρείες ο µέσος συντελεστής φορολογίας και
η φορολογική επιβάρυνση των νοµικών προσώπων που µοιράζετε µέρισµα από 40% συνολικά πήγε στο 32,8%, επτά-οκτώ ποσοστιαίες µονάδες παρακάτω. Σιγά-σιγά να µην τους φορολογήσουµε καθόλου! Δεν το ψηφίζουµε.
Άρθρο 10. Πριν από ένα χρόνο κάνατε τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και σε ένα χρόνο τις διαλύετε. Τουλάχιστον
αυτό το οποίο φαίνεται είναι µια προχειρότητα και τίποτα παραπάνω. Δεν έχετε σκοπό να υλοποιήσετε ποτέ τη φορολόγηση του
κέρδους από πωλήσεις εισηγµένων µετοχών. Ούτε καν υπουργικές αποφάσεις δεν βγαίνουν. Το καταψηφίζουµε.
Το άρθρο 11, παρ’ όλο που µε την τροπολογία το διαγράφετε,
για την αναβαλλόµενη φορολογία, πιστεύω ότι θα το επαναφέρετε σε επόµενο. Δηλαδή πάλι υπέρ των τραπεζών θα κινηθείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε,
κάντε προσπάθεια να ολοκληρώσετε.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν έχει
παραπάνω χρόνο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εξήγησα πριν, κύριε
Λαφαζάνη. Υπάρχουν γραµµένοι πενήντα Βουλευτές. Εάν θέλετε
να πάτε µέχρι το βράδυ, εγώ δεν έχω καµµία αντίρρηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι µέχρι το βράδυ. Να κάνουµε
συνεδρίαση και τη Δευτέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία. Αφού ολοκληρώσει ο εισηγητής, µπορούµε να επανέλθουµε στο θέµα
αυτό.
Προηγήθηκε συζήτηση, όµως, µη διακόπτουµε κάθε φορά
τώρα που τίθεται αυτό το θέµα.
Ολοκληρώστε, κύριε Γελαλή.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Δεν πειράζει, είναι ένα θέµα που το
είπα και στην αρχή ότι θα πρέπει να το συζητήσουµε διεξοδικά.
Αν δεν θέλετε, ας πούµε, πείτε ότι δεν θέλετε. Εµείς από την
πλευρά µας είµαστε διατεθειµένοι να καθίσουµε ακόµα µία µέρα
να το συζητήσουµε. Τι να κάνουµε τώρα;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν υπάρχει ηµερήσια διάταξη γι’
αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να ολοκληρώσει ο
εισηγητής και µετά θα τα δούµε αυτά τα θέµατα. Εδώ είµαστε.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχουµε, ας πούµε, το
άρθρο 12, τώρα που έχω µπροστά µου, για ενδοοµιλικές συναλλαγές και είναι µια διαδικασία που µπορούµε να έχουµε τεράστια
έσοδα. Αν δεν το συζητήσουµε, τι να συζητήσουµε τότε;
Μικρός και αποσπασµατικός είναι ο έλεγχος ακόµα και µε
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βάση τη µέθοδο του ΟΟΣΑ, όσον αφορά το άρθρο 12, για τις ενδοοµιλικές συναλλαγές. Η µέθοδος αυτή αµφισβητείται διεθνώς
ως προς την αποτελεσµατικότητα για την αντιµετώπιση των µεθόδων που χρησιµοποιούν οι πολυεθνικές εταιρείες, προκειµένου να ωφεληθούν οι µέτοχοι, όχι το κράτος. Και αυτό γιατί
µεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, µε τη βοήθεια των ελεγκτικών
εταιρειών που γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, εµφανίζουν αριθµούς
στις λογιστικές καταστάσεις που να τις καθιστούν υπεράνω υποψίας όσον αφορά τους κανονισµούς του ΟΟΣΑ.
Οι ελεγκτικές εταιρείες «DELOITTE» και «TOUCH» ξεκαθάρισαν το 2007 ότι ανάµεσα στους σκοπούς των εταιρειών είναι να
µειώσουν το κόστος των φόρων για τις πολυεθνικές σε όλο τον
κόσµο. Η µία εκ των δύο δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα.
Εποµένως αποτελεσµατικός έλεγχος των ενδοοµιλικών συναλλαγών και των offshore εταιρειών µε αυτούς τους κανόνες δεν
είναι δυνατόν να γίνει. Είµαστε διατεθειµένοι να καθίσουµε και
να συζητήσουµε. Είναι ένα σοβαρό θέµα για να το δούµε.
Το κεφάλαιο Β’, αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισµός των φορολογικών υπηρεσιών είναι βασική προϋπόθεση. Δεν υπάρχει,
όµως, κύριε Υπουργέ, η πολιτική βούληση. Τα πολιτικά στελέχη
και αυτής της Κυβέρνησης έρχονται και νοµοθετούν αποσπασµατικά και διαρκώς το ένα νοµοσχέδιο πίσω από το άλλο. Δεν εµφανίζουν συνολικό σχεδιασµό του θέµατος. Υιοθετούν µε µεγάλη
ευκολία τακτικές «µαυρογιαλούρου» µε κοµµατικές και ρουσφετολογικές επιλογές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
Γελαλή. Δεν έχουµε άλλη δυνατότητα.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Τα άρθρα 13, 14, 15 και 16 δεν µπορούµε να τα ψηφίσουµε παρ’ όλο που έχουν κάποιες θετικές διατάξεις, όπως είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μπορούν άλλοι οµιλητές του κόµµατός σας και όλων των κοµµάτων, αφού κάνετε
έναν καταµερισµό, να τα αναφέρουν.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε.
Καταργήθηκε το άρθρο 17. Δεν θα πω τίποτα.
Όσον αφορά το άρθρο 18, που αναφέρεται στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, µάλλον θέλετε να βάλετε υπεύθυνο και το
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους.
Στο άρθρο 19, που έχει τις τροποποιήσεις για το ΦΠΑ, επιλέγουµε µεταξύ δύο κακών: ή το χαρτόσηµο ή τη φορολογία µε
23% τώρα. Ζητάµε αυτό το οποίο ζητούσαµε, να αλλάξουν οι
συντελεστές και να κατεβούν. Το καταψηφίζουµε και περιµένουµε µία ολοκληρωµένη πρόταση και όχι αποσπασµατική και
όπως σας βολεύει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Γελαλή, δεν
µπορούµε να προχωρήσουµε έτσι. Δεν µπορούµε να έχουµε
τόση ρευστότητα στο χρόνο. Ολοκληρώστε, ώστε να κάνουµε
µία συζήτηση και να δούµε πώς θα προχωρήσουµε.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά το άρθρο 21, ολοκλήρωση του περιουσιολογίου
δεν έγινε. Τα «χαράτσια» συνεχίζονται. Δεν το ψηφίζουµε.
Το άρθρο 22 θα το ψηφίσουµε. Επεκτείνεται η απαλλαγή της
ταξινόµησης και σε πολύτεκνους.
Το άρθρο 23 δεν το ψηφίζουµε.
Όσον αφορά το άρθρο 24, που αναφέρεται στη δηµοσίευση
των περιλήψεων των πλειστηριασµών, θα πρέπει να βάλετε µέσα
την πρώτη κατοικία για να µη δηµιουργηθεί κοινωνικό πρόβληµα.
Το άρθρο 25 είναι ουσιαστικό και είναι θετικό. Οι περαιώσεις
εδώ και πολλά χρόνια αποτελούν µια διαδικασία, η οποία βοηθάει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν βρίσκω καµµία
ανταπόκριση και δεν καταλαβαίνω και πώς θα δουλέψουµε.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μα, έχετε µιλήσει δεκαεννιά λεπτά. Οι επόµενοι οµιλητές πόσο θα µιλήσουν; Με ποιο
δικαίωµα εγώ δεν θα δώσω είκοσι λεπτά στον κ. Μαριά µετά και
σε όλους; Ολοκληρώστε, ώστε να κάνουµε µία συζήτηση επί της
διαδικασίας.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ούτε ένα
λεπτό δεν θα χρειαστώ.
Καταψηφίζουµε το άρθρο 26 για τα εισοδήµατα από τα πλοία,
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όπως και το 27.
Το άρθρο 28, που µιλάει για την ενσωµάτωση του φορολογικού µηχανισµού στα παιγνιοµηχανήµατα, το καταψηφίζουµε,
γιατί έχει γίνει όλη η χώρα µας ένα απέραντο παιχνίδι.
Τέλος, το άρθρο 29 -για να τελειώσω- το ψηφίζουµε, γιατί
πραγµατικά κάτι πρέπει να γίνει µε αυτές τις µη κυβερνητικές οργανώσεις.
Θα µας βρείτε αντίθετους σε αυτά τα οποία είπαµε, αγαπητοί
συνάδελφοι, αλλά θα είµαστε µαζί σας σε αυτά τα οποία είναι
θετικά και µπορούν να προχωρήσουν.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και συγγνώµη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η απόφαση να ολοκληρωθεί σήµερα η συζήτηση ελήφθη στη Διάσκεψη των Προέδρων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να
έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας παρακαλώ,
κύριε Λαφαζάνη.
Εάν υπάρχει διαφορετική άποψη, υπάρχουν δύο λύσεις. Οι παρόντες εδώ, απ’ ό,τι βλέπω, Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι µπορούν να ανταλλάξουν µεταξύ τους σκέψεις και να υποβάλουν
πρόταση στο Προεδρείο, για να µπορέσουµε να πάρουµε µία
απόφαση ή να γίνει συνάντηση µε τον Πρόεδρο.
Μέχρι τότε εγώ προχωρώ και παρακαλώ τους υπόλοιπους εισηγητές για την οικονοµία του χρόνου –ο κατάλογος εδώ είναι
συγκεκριµένος- να περιοριστούν στα δεκαπέντε λεπτά, όπως
έγινε το πράγµα. Δεν µπορώ να είµαι αυστηρότερος από εδώ και
εµπρός. Αναφέροµαι στους εισηγητές. Ας τελειώσουν οι εισηγητές και µετά ας έλθει στο Προεδρείο µία πρόταση για τη διαδικασία, ει δυνατόν συλλογική.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα µιλήσουµε επί της διαδικασίας µετά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα πρότεινα να προηγηθεί µία διαβούλευση µεταξύ σας, µεταξύ των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Κάντε µία επαφή µεταξύ σας. Ανταλλάξτε
σκέψεις και να έλθει στο Προεδρείο µία πρόταση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εδώ επικαλούνται αποφάσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µην τρέχετε.
Πρώτον, η Διάσκεψη των Προέδρων δεν αποφασίζει ποτέ για
τίποτα. Η Ολοµέλεια αποφασίζει. Η Διάσκεψη των Προέδρων
µπορεί να εισηγηθεί.
Δεύτερον, στη Διάσκεψη των Προέδρων είπαµε και η απόφαση
που ελήφθη ήταν να συνεχιστεί η συζήτηση, αν χρειαστεί, και τη
Δευτέρα. Είπαµε ότι µπορεί να γίνει αυτό, ότι και τη Δευτέρα, αν
χρειαστεί και υπάρχουν οµιλητές, µπορεί να συνεχιστεί η συζήτηση.
Από εκεί και πέρα, η Βουλή είναι το κυρίαρχο Σώµα. Το νοµοσχέδιο έχει είκοσι οκτώ άρθρα και τροπολογίες, οι οποίες είναι
όλες αντισυνταγµατικές και παράνοµες και σάς έχουµε πει, κύριε
Υπουργέ, ότι δεν τις κάνουµε δεκτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μπείτε στην ουσία
του θέµατος, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε,
τελειώνω.
Αν βγει ο εισηγητής και πει «ψηφίζω» ή «δεν ψηφίζω» το κάθε
άρθρο και κάνει και µία µικρή αναφορά σε αυτές τις επαίσχυντες
τροπολογίες, τις αντικανονιστικές και αντισυνταγµατικές, πείτε
µου, πόσα λεπτά χρειάζεται; Και τι λέει ο Κανονισµός, πώς γίνεται η συζήτηση κατ’ άρθρον;
Άρα εδώ κοροϊδευόµαστε. Χρησιµοποιούµε τη Βουλή σαν
πλυντήριο, να τελειώνουµε τσάκα-τσάκα, να µην µπορεί ο εισηγητής να πει γιατί ψηφίζει ή δεν ψηφίζει το κάθε άρθρο. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι αυτό είναι η κατάργηση του κοινοβουλευτισµού. Να το χαίρεστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το Προεδρείο έχει
ένα έγγραφο το οποίο λέει ότι η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 20ής Δεκεµβρίου 2012 τη συζήτηση
του νοµοσχεδίου σε δύο έως τρεις συνεδριάσεις. Βεβαίως, αυτή
η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων είναι πρόταση προς
το Σώµα, προκειµένου να την αποδεχθεί ή να την αλλάξει. Η δια-
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δικασία για να το κάνουµε αυτό προτείνω να είναι αυτή που είπα.
Δηλαδή, να υπάρξει µια διαβούλευση µεταξύ των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, να υπάρξει ίσως και µια επαφή µε τον Πρόεδρο και να έλθει στο Προεδρείο µία πρόταση να την αποδεχθούµε και να προχωρήσουµε. Διαφορετικά τώρα θα χάσουµε αρκετό χρόνο αν ανοίξει αυτή η συζήτηση.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, να µιλήσουν και
οι Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θέλετε η Ολοµέλεια
να το αποφασίσει τώρα;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Όχι, θέλουµε να προχωρήσει η
διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα προχωρήσει η
διαδικασία, λοιπόν, αλλά, εφόσον ετέθη το θέµα, προτείνω και
τον τρόπο να διευκρινιστεί, διότι είναι και πολιτικό θέµα, είναι και
θέµα λειτουργίας της Βουλής.
Προχωρούµε, λοιπόν, στον επόµενο εισηγητή και επαναλαµβάνω την πρόταση να είναι ο χρόνος αυστηρά µέχρι τα δεκαπέντε λεπτά.
Ο κ. Παναγιώταρος έχει το λόγο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι η δική µου σειρά, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Με συγχωρείτε.
Ο κ. Κουκουλόπουλος έχει το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Σύντοµα, όχι τόσο γρήγορα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Με συγχωρείτε ένα
λεπτό, κύριε Κουκουλόπουλε, να κάνω µία ανακοίνωση προς το
Σώµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, σαράντα τρεις µαθήτριες και µαθητές και τρεις
εκπαιδευτικοί από το 2ο Γυµνάσιο Παλλήνης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ορίστε, κύριε Κουκουλόπουλε, έχετε το λόγο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, γκάλοπ έχετε
µπροστά σας και είπατε τον εισηγητή της Χρυσής Αυγής και
αυτός απάντησε «σύντοµα»;
Υποµονή, κύριε συνάδελφε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Έχουµε πολλή υποµονή.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σας το είπα και εχθές ότι το
πάρτι της «διανοµής των ιµατίων» του ΠΑΣΟΚ έλαβε τέλος. Τα
επόµενα επεισόδια του έργου επί της Αιθούσης και της κοινωνίας
επίσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπαίνοντας στη συζήτηση επί
των άρθρων, θέλω να επαναλάβω ότι από την πλευρά µας κάναµε πολύ σαφές και καθαρό πώς αντιµετωπίζουµε το συγκεκριµένο φορολογικό νοµοσχέδιο. Κατ’ ουσίαν, όπως είπα και εχθές,
ως δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα το έχουµε ψηφίσει την 7η Νοεµβρίου. Έχει ένα συγκεκριµένο, αναγκαστικό χαρακτήρα και κατοχυρώνει ένα πολύ υψηλό διακύβευµα, την αποµάκρυνση της
αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά την παραµονή της χώρας στη ζώνη
του Ευρώ. Γι’ αυτό ακριβώς και µαζί µε άλλα νοµοσχέδια που
ήταν προαπαιτούµενα για την εξέλιξη του προγράµµατος και της
οµαλής εκταµίευσης των δόσεων συνιστούν υποδοµές και προϋποθέσεις για τη νέα αφετηρία στην οποία βρίσκεται η χώρα.
Εµφορούµενοι από αυτήν την αντίληψη συµµετείχαµε από την
αρχή στη διαµόρφωση του νοµοσχεδίου µε έναν και µόνο γνώµονα: να κάνουµε το καλύτερο δυνατό όχι σε µία επίδειξη ευαισθησίας ή υπολανθάνοντος λαϊκισµού, αλλά γιατί –όπως τόνισα
και στην επιτροπή, κύριε Υπουργέ και το ακούσατε, διότι ήσασταν παρών- αν υπάρχει ένα µεγάλο δίδαγµα της τελευταίας
τριετίας, είναι ότι θα πρέπει να µάθουµε καλά σε όλα τα επίπεδα
και τα χρήµατα και το χρόνο.
Πιστεύω ότι το χρόνο δεν τον µετράµε καλά. Το οικονοµικό
επιτελείο γνωρίζει ότι η συµφωνία η οποία επήλθε µετά την ψήφιση των µέτρων της 7ης Νοεµβρίου απέχει αισθητά από το κεκτηµένο της 12ης Φεβρουαρίου 2012, γιατί οι διπλές εκλογές και
άλλες αβελτηρίες είχαν τίµηµα, δεν ήταν ανέξοδες. Μία µάχη µε
το χρόνο έχουµε να δώσουµε αλλά και µε τον ίδιο µας τον εαυτό,
που πρέπει να αλλάξουµε ριζικά νοοτροπία και στάση σε ό,τι
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αφορά την ίδια τη ζωή µας, ειδικά αν θέλουµε να πάει η χώρα
µπροστά και να µετατραπεί σε µία κανονική χώρα.
Μ’ αυτήν τη λογική, λοιπόν, έγιναν όλες οι παρεµβάσεις και
χαρακτηρίστηκε ικανοποιητικό το αποτέλεσµα σε ό,τι αφορά τις
κλίµακες, την αποφυγή µεγάλης επιβάρυνσης µισθωτών και συνταξιούχων ήδη από τα 25.000 ευρώ, την πολύ καλή βελτίωση στο
επίδοµα των τέκνων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις τρίτεκνες και
πολύτεκνες οικογένειες, την πολύ καλή –ή ικανοποιητική, όπως
θέλετε, πείτε την- αντιµετώπιση των εργαζοµένων µε µπλοκάκια,
τη συµπερίληψη των ασφαλιστικών εισφορών και την αναγνώρισή τους ως εξόδου, την αντιµετώπιση των νέων και των ανέργων που τώρα ξεκινούν, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, µε εντελώς
διαφορετικό φορολογικό τρόπο, για να έχουν µία σχετική διευκόλυνση στο ξεκίνηµά τους, τη συλλογή των αποδείξεων, τις ενδοοµιλικές συναλλαγές, τους συγγραφείς.
Συνεχίζουµε µε µία σειρά διατάξεις που όλες µαζί συγκροτούν
µία δέσµη προτάσεων, που δεν ανατρέπει δηµοσιονοµικά το αποτέλεσµα, αλλά δείχνει ότι έχουµε απόλυτη επίγνωση των καταστάσεων και κάνουµε κάθε φορά το καλύτερο δυνατό.
Έκανα αυτήν την εισαγωγή, διότι θέλω να κάνω µία αναφορά
και να απαντήσω από το Βήµα σ’ αυτά που ο κύριος Υπουργός
είπε –και φαντάζοµαι ότι θα του µεταφερθούν από τον παρόντα
Υφυπουργό- σε ό,τι αφορά την τροπολογία που καταθέσαµε.
Κατ’ αρχάς, υπάρχει ένα ζήτηµα που το έθεσε και ο Πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ χθες από το Βήµα της Βουλής, αλλά το είχα θέσει
και εγώ νωρίτερα, όπως και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος και άλλοι οµιλητές. Υπάρχει ένα ζήτηµα ηθικής και πολιτικής
τάξης. Την 7η Νοεµβρίου, την τελευταία ώρα που ψηφίζαµε τα
µέτρα, κατετέθη µε συναίνεση όλων µία τροπολογία σε ό,τι
αφορά τα άτοµα µε καθολική αναπηρία. Θυµάµαι ότι ο κ. Λαφαζάνης είχε πάει να διαµαρτυρηθεί, αλλά του εξήγησα ότι αφορούσε ευπαθείς οµάδες και δεν υπήρξε αντίδραση. Την επόµενη
εβδοµάδα, µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου αναιρέθηκε
αυτό το µέτρο.
Είναι, λοιπόν, ζήτηµα πολιτικής και ηθικής τάξης. Και αν δεν
γίνεται δεκτή η πρόταση ή οι τροπολογίες που κατέθεσε το
ΠΑΣΟΚ, στο νόµο µε τον οποίο κυρώνονται οι επτά πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου αύριο στην Επιτροπή Οικονοµικών και
τη Δευτέρα στην Ολοµέλεια, όπως µας έχει ανακοινωθεί, θα πρέπει να αποκατασταθεί αυτή η ατέλεια. Ας τη χαρακτηρίσω έτσι,
για να µην εκτραπώ από το Βήµα της Βουλής και πω κάτι διαφορετικό.
Ο κύριος Υπουργός είπε ότι βλέπει µε συµπάθεια –λέει- την
τροπολογία, αλλά ότι δεν είναι σχετική µε το νοµοσχέδιο, διότι
δηµοσιονοµικό πρόβληµα δεν έχει. Στην πρότασή µας λέµε µε
σαφήνεια όχι βέβαια να κοπούν µισθοί και συντάξεις, αλλά να αυξηθεί κατά τι ο φόρος τόκων καταθέσεων, για να χρηµατοδοτηθεί
µία δέσµη µέτρων κόστους 100 εκατοµµυρίων ευρώ, µε τα οποία
δείχνουµε ευαισθησία σε µισό εκατοµµύριο συµπολίτες µας, σε
όλες τις ευπαθείς οµάδες και σε µία ιδιαίτερη κατηγορία που θίγεται κατάφωρα µε την αλλαγή ορίων ηλικίας από τα εξήντα
πέντε έτη στα εξήντα επτά.
Ποια είναι αυτή η κατηγορία; Είναι οι άνεργοι τα τελευταία δύο
χρόνια, προφανώς του ιδιωτικού τοµέα, διότι δεν µπορεί κανείς
να εργάζεται στο δηµόσιο και να είναι άνεργος. Και τι λέµε; Φανταστείτε άνεργο από το 2011 –θα το πω περιγραφικά, για να γίνει
κατανοητό- ο οποίος περιµένει να συµπληρώσει τα εξήντα πέντε
έτη τον Γενάρη, τον Φλεβάρη ή τον Μάρτη του 2013 και του λέµε
«περίµενε στην ανεργία άλλα δύο χρόνια»! Λέµε, λοιπόν, γι’
αυτήν την κατηγορία να υπάρξει µία µεταβατική διάταξη. Το κόστος είναι µηδενικό, δηλαδή 0,01 επί των τραπεζικών καταθέσεων. Ο φόρος ανεβαίνει και καλύπτουµε αυτήν την οµάδα.
Δεν µπορώ να καταλάβω γιατί σε µια κοινωνία που ξέρουµε
πολύ καλά ότι έχει τροµακτική δυσπραγία και ότι είναι στα όρια
της απελπισίας θέλουµε να δηµιουργούµε απελπισµένους και περιορισµένους ανθρώπους. Ειλικρινά δεν µπορώ να το καταλάβω
αυτό, όπως δεν µπορώ να καταλάβω και γιατί είναι άσχετο µ’
αυτό που συζητάµε και ψηφίζουµε.
Πάµε τώρα στην άλλη διάταξη, που είναι όντως άσχετη κατά
τον τύπο µε το νοµοσχέδιο. Λέµε να κυρωθούν πράξεις νόµου,
όπως η Προκήρυξη Κ9 που αφορά το διαγωνισµό του ΙΚΑ. Δεν
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πρόκειται για την ικανοποίηση µιας λαϊκίστικης προσέγγισης,
αλλά για εργαζόµενους ΑΣΕΠ που προσλήφθηκαν µέσω ΑΣΕΠ
στην ΑΤΕ, λόγω των εξελίξεων πήγαν στο ΙΚΑ. Το Συµβούλιο της
Επικρατείας δικαίωσε µια άλλη κατηγορία, η οποία δεν αφορά,
κύριε Υπουργέ, το Υπουργείο Οικονοµικών. Ξέρετε, όµως, τι
αφορά; Πρόκειται για µια ανάσα ζωής για το ΙΚΑ, τη διοίκηση του
οποίου επισκέφθηκε προχθές αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ, προκειµένου να πάρουµε και τα επίσηµα στοιχεία για κάτι που γνωρίζαµε.
Και πάµε ξανά στις ευπαθείς οµάδες. Το ΙΚΑ σήµερα έχει τεράστιο πρόβληµα στο διοικητικό του µηχανισµό µε τεράστια κενά
σε προσωπικό. Από το Σεπτέµβριο του 2011, που έχουν αρχίσει
και υποβάλλουν δικαιολογητικά άτοµα µε αναπηρία, έχει εξεταστεί µέχρι τώρα το 25% των αιτήσεων πανελλαδικά. Εκκρεµεί η
εξέταση πενήντα χιλιάδων περιπτώσεων, µε αποτέλεσµα να φτάνουµε διαρκώς σε λήξη των δικαιολογητικών που έχουν διάφορα
άτοµα µε αναπηρία, µε αποτέλεσµα να µεγαλώνει διαρκώς αυτός
ο πίνακας και να είναι σε εκκρεµότητα αυτά τα δικαιολογητικά
µε τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας.
Γι’ αυτό, λοιπόν, λέµε να κυρωθεί µε νόµο ο διαγωνισµός Κ9,
γιατί αφορά εργαζόµενους που µπήκαν µε ΑΣΕΠ και µια απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας τούς οδηγεί σήµερα στην
ανεργία. Το θέµα της εργασίας είναι ιερό, πόσω µάλλον όταν
αυτό θεµελιώθηκε µε διαγωνισµό ΑΣΕΠ Όµως, εξίσου σοβαρό
είναι και το τι πάµε να καλύψουµε. Πάµε, λοιπόν, να καλύψουµε
τροµακτικά διοικητικά κενά του ΙΚΑ Μάλιστα, πρέπει να σας πω
ότι και στην επίσκεψη που έκανε προχθές η αντιπροσωπεία του
ΠΑΣΟΚ µε επικεφαλής τον Πρόεδρό τους, το ζήτηµα των κενών
του ΙΚΑ µπήκε σε πρώτη προτεραιότητα, ώστε, στο πλαίσιο του
προγράµµατος κινητικότητας, να καλυφθούν όλα τα κενά του ΙΚΑ
Κύριε Υπουργέ, εµάς δεν µας αφορούν λογικές που έγκεινται
στο ότι κάνουµε ανέξοδες λαϊκίζουσες προτάσεις ή οτιδήποτε
άλλο. Γνωρίζουµε άριστα το τι συµβαίνει και πιστεύω ότι αυτά τα
κενά πρέπει να καλυφθούν.
Το τελευταίο άρθρο –και αυτό κατά τον τύπο είναι λίγο σχετικό
µε το νοµοσχέδιό µας- αφορά τον τρόπο εφαρµογής του ενιαίου
µισθολογίου στις ΔΕΚΟ. Δεν πάµε να ανατρέψουµε το ενιαίο µισθολόγιο. Στο κάτω-κάτω της γραφής εµείς το θεσπίσαµε και
πληρώσαµε τεράστιο κόστος γι’ αυτό. Απλά σε όλες τις ΔΕΚΟ,
από τον ΟΑΣΑ µέχρι την ΕΑΒ και από την ΕΑΒ µέχρι την ΕΡΤ,
υπάρχουν εργαζόµενοι κατά κύριο λόγο µιας κάποιας ηλικίας,
άνω των 45-50, οι οποίοι έχουν άλλο επίπεδο απολυτηρίου, απολυτήριο Δηµοτικού ή Γ’ Γυµνασίου και ασκούν καθήκοντα, για
παράδειγµα, οδηγού της ΕΘΕΛ και του ΟΑΣΑ. Για παράδειγµα,
κάποιος είναι οδηγός και έχει επαγγελµατικό δίπλωµα λεωφορείου για είκοσι ή είκοσι πέντε χρόνια τώρα και θα έλεγε κανείς
ότι θα µπορούσε να είναι και ο καλύτερος οδηγός της ΕΘΕΛ και
του ΟΑΣΑ και αντιµετωπίζεται ως ΥΕ λόγω του επιπέδου του.
Δίνουµε, λοιπόν, µε µία προσθήκη τη δυνατότητα εξουσιοδότησης από τον Υπουργό και τη διοίκηση να εισαγάγει µε ορισµένο τρόπο το ενιαίο µισθολόγιο στον οργανισµό, προκειµένου
να άρει τέτοιου τύπου ακραίες λογικές και αδικίες, οι οποίες βέβαια δεν επηρεάζουν καθόλου την πορεία του προγράµµατος.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, για µας ουσιαστικός λόγος που έχει απορριφθεί.
Εµείς θα επανέλθουµε και αύριο στην Επιτροπή Οικονοµικών
σε ό,τι αφορά τις ευπαθείς οµάδες, γιατί θα πρέπει, κύριε
Υπουργέ, να αποκατασταθεί άµεσα αυτή η αδικία.
Και ολοκληρώνω λέγοντας ότι γύρω από αυτά τα ζητήµατα
υπάρχει και το ζήτηµα του χρόνου. Πρέπει να κάνουµε καλούς
λογαριασµούς. Θα πρέπει επιτέλους να µάθουµε να µετράµε.
Εάν περάσουµε το αµέσως επόµενο διάστηµα πανηγυρίζοντες
για τη µεγάλη επιτυχία, θα έχουµε διαπράξει ιστορικό σφάλµα.
Έχει χαθεί πολύς χρόνος και στον κρίσιµο τοµέα της ανάπτυξης και δεν θα πρέπει να χαθεί άλλος. Έχει χαθεί πολύς χρόνος
στο κρίσιµο ζήτηµα της κοινωνικής συνοχής και δεν θα πρέπει
να χαθεί άλλος. Έχει χαθεί τεράστιος χρόνος –όχι πολύς, αλλά
τεράστιος- στο ζήτηµα της πραγµατικής οικονοµίας.
Όπως θα θυµάται ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος -γιατί
ήταν στο Υπουργείο- το νέο Ταµείο Εγγυοδοσίας, το νέο
ΤΕΜΠΜΕ, θα έπρεπε κανονικά και ήταν προγραµµατισµένο να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ξεκινήσει στις 16 Μαΐου την παροχή χαµηλότοκου δανείου µε
4,5% σε µικροµεσαίους µε εγγύηση το ΕΣΠΑ και ακόµα δεν έχει
ξεκινήσει.
Δεν µπορεί να σπαταλάµε µια ικανοποιητική υποδοχή που
υπάρχει από την κοινωνία. Φαίνεται να γεννιέται µια συγκρατηµένη ελπίδα αισιοδοξίας στην κοινωνία τις τελευταίες εβδοµάδες
µε τις εξελίξεις. Δεν µπορεί να τη βλέπουµε σαν κλεψύδρα που
θα αδειάζει. Οφείλουµε να πάρουµε όλα εκείνα τα µέτρα και να
τρέξουµε ό,τι έχει σχέση µε την κοινωνική συνοχή, µε την πραγµατική οικονοµία και την ανάπτυξη. Αυτές πρέπει να είναι οι προτεραιότητες.
Με αυτήν την οπτική έχουν κατατεθεί, κύριε Υπουργέ, όλες οι
προτάσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και όχι -ξαναλέω- για δηµιουργία εντυπώσεων ή προς άγραν ψήφων ή οτιδήποτε άλλο.
Κλείνοντας, λοιπόν, θέλω να κάνω δύο αναφορές:
Η πρώτη αφορά τις ενδοοµιλικές συναλλαγές, γιατί άλλες τροπολογίες σε γενικές γραµµές έχουν γίνει δεκτές και µας ικανοποιούν.
Στις ενδοοµιλικές συναλλαγές, επειδή κάναµε εκτενή αναφορά
να αποφύγουµε το δυισµό -και επιµένουµε φυσικά σε αυτόέχουµε µια πρόταση από υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου
Εµπορίου, τις συγκεκριµένες υπηρεσίες που έχουν µακρά θητεία, που δεν αναιρούν καθόλου αυτό που έχουµε βάλει, δηλαδή
την ενότητα στον έλεγχο και τη διοίκηση των υποθέσεων. Είναι
κάποιες προτάσεις πολύ ενδιαφέρουσες και µέχρι το τέλος της
συζήτησης µπορείτε να τις δείτε. Δεν αλλοιώνουν καθόλου τη φιλοσοφία, µιλούν για κάποιες κοινές επιτροπές εποπτευόµενες
από το Υπουργείο Οικονοµικών, όπου θα εναλλάσσονται κάθε
χρόνο τα άτοµα ακριβώς γιατί είναι κρίσιµα τα ζητήµατα που
ελέγχουν. Σας τις δίνω και γραπτές. Είναι από ανθρώπους που
δουλεύουν χρόνια στον έλεγχο και στην προσπάθεια ελέγχου
των ενδοοµιλικών συναλλαγών. Έχουµε όλη την καλή διάθεση
και πρόθεση να βοηθήσουµε σε αυτόν τον κρίσιµο τοµέα, όπου
πραγµατικά υπάρχει φορολογητέα ύλη που διαφεύγει επί πάρα
πολλά χρόνια από τις ελληνικές αρχές. Εγώ σας τις δίνω γραπτές.
Κλείνω µε ένα άρθρο το οποίο έχει αποσυρθεί, το άρθρο που
αφορά την αναβαλλόµενη φορολογία. Είναι γνωστό για ποιο
λόγο απεσύρθη και καλώς απεσύρθη βέβαια. Είναι µια ρύθµιση
που ήθελε έτσι κι αλλιώς πολλή συζήτηση από µόνη της αυτή καθαυτή, περνούσε και στο έλλειµµα και το χρέος κ.ο.κ..
Σε κάθε περίπτωση θέλω να επαναλάβω αυτό που είπα και
στην επιτροπή, ότι οποιαδήποτε ρύθµιση έρθει που αφορά τις
τράπεζες, πρέπει να αφορά και µικροοµολογιούχους. Σας το είπαµε και στην επιτροπή. Οι µικροοµολογιούχοι, εφόσον υπάρξει
µια ρύθµιση ανάλογη µε αυτή της αναβαλλόµενης φορολογίας,
µπορούν έστω το 1/3 της αξίας που έχασαν από το κούρεµα των
οµολόγων να το ανακτήσουν µε αυτήν τη διαδικασία. Και ανάλογη αντιµετώπιση πρέπει να έχουν και κρίσιµοι κλάδοι της ελληνικής οικονοµίας, όπως η φαρµακοβιοµηχανία, που είτε είχε
επενδύσει είτε κυρίως αποπληρώθηκε έναντι οφειλών µε ελληνικά οµόλογα και υπέστη πραγµατικά µια συγκεκριµένη ζηµία.
Και εξακολουθεί να είναι βέβαια ένας κλάδος στον οποίο µπορούµε να στηριχθούµε για µια νέα αφετηρία στη χώρα που λέγεται Ελλάδα.
Με αυτές τις προτάσεις, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές και καθαρό -το έχουµε κάνει νοµίζω
πολύ σαφές από την πρώτη µέρα- το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει το νοµοσχέδιο και επί των άρθρων.
Εµείς θα θέλαµε και ένα τελευταίο σχόλιο και από τον κύριο
Υπουργό, όταν έρθει µε το καλό στην Αίθουσα, για την τροπολογία, η οποία βέβαια φέρνει σε αντιπαράθεση, όπως έχει κατατεθεί αυτό εµάς, µισθωτούς και συνταξιούχους. Λέµε να ανέβει
γύρω στη µια µονάδα η φορολόγηση των τόκων των καταθέσεων. Τίποτε άλλο.
Δεν δηµιουργεί καµµία σεισµική δόνηση για την ελληνική οικονοµία. Αντίθετα δίνει µια ανάσα ζωής σε µισό εκατοµµύριο
συµπολίτες, πρώτον. Και δεύτερον, δίνει ένα πολλαπλάσιας
αξίας και σηµασίας µήνυµα στην ελληνική κοινωνία, ότι η ευαισθησία περισσεύει, γιατί πηγάζει από επίγνωση της κατάστασης
στην οποία βρίσκεται η κοινωνία.
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Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Μαριάς έχει το
λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι
Βουλευτές, το θέµα το οποίο συζητούµε, βεβαίως, είναι παρά
πολύ σοβαρό. Τουλάχιστον όσοι µείναµε χθες µέχρι τις 02.00’ το
βράδυ είχαµε την ευκαιρία να ακούσουµε σχεδόν όλους τους
οµιλητές και να βγάλουµε ορισµένα συµπεράσµατα. Για λόγους
πρακτικούς επισηµαίνω τα εξής: Πρώτον, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες αναφέρονται σε όσα έχουµε πει κατά τις συνεδριάσεις της
Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, αναφερόµαστε στις τοποθετήσεις που κάναµε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση. Τρίτον, οτιδήποτε δεν καλυφθεί από τη δική
µου πλευρά λόγω χρόνου θα υπάρξει προσπάθεια από τους συναδέλφους που θα ξαναµιλήσουν από την πλευρά των Ανεξάρτητων Ελλήνων και του Κοινοβουλευτικού µας Εκπροσώπου να
καλυφθεί. Αυτά στο πρακτικό επίπεδο, για να συνεννοούµαστε.
Τα συµπεράσµατα τα οποία βγαίνουν αυτήν τη στιγµή είναι τα
εξής. Ακούσαµε τον κ. Βενιζέλο, ο οποίος ήρθε και τοποθετήθηκε
κυρίως για την ιστορία µε το στικάκι, για το αν ο ίδιος έχει ευθύνες. Έκανε επίθεση σε συγκεκριµένο πολιτικό κόµµα.
Εµείς επισηµαίνουµε ότι αυτό το ζήτηµα θα συζητηθεί όταν
έρθει η ώρα του, µε αφορµή τις τρεις προτάσεις οι οποίες έχουν
κατατεθεί. Η πρόταση των Ανεξάρτητων Ελλήνων από την αρχή
ήταν ξεκάθαρη. Θεωρούµε ότι υπάρχει ευθύνη των Πρωθυπουργών, του κ. Γιώργου Παπανδρέου, του κ. Παπαδήµου και των
Υπουργών Οικονοµικών, του κ. Παπακωνσταντίνου και του κ. Βενιζέλου και για αυτό προτείναµε να ελεγχθούν ενδεχόµενες ποινικές ευθύνες κατά τη διάρκεια προανακριτικής επιτροπής για
πολλά αδικήµατα.
Όµως, αυτό που έχει άµεση σχέση µε αυτό που συζητούµε σήµερα είναι η άµεση συνέργεια στο αδίκηµα της φοροδιαφυγής.
Επ’ αυτού δεν ακούσαµε τίποτα από την πλευρά του κ. Βενιζέλου, να µας εξηγήσει ποιες ήταν οι ενέργειες και οι προσπάθειες
τις οποίες έκανε κατά τη διάρκεια της θητείας του στο ζήτηµα
αυτό και τι απέδωσε η προσπάθειά του για το χτύπηµα της φοροδιαφυγής µε πολύ πρακτικά συµπεράσµατα και αποτελέσµατα.
Ταυτόχρονα, ρωτήσαµε τον Υπουργό Οικονοµικών να µας πει
και αυτός από τις λίστες που υπάρχουν πόσους ληστές έχει πιάσει, πόσους από αυτούς έχει φορολογήσει. Διότι αυτό είναι το
βασικό. Όταν έρχεται η Κυβέρνηση και ζητάει 2,3 δισεκατοµµύρια ευρώ απ’ αυτό το νοµοσχέδιο -που σίγουρα θα πάνε πολύ
περισσότερα- θα πρέπει ταυτόχρονα να πει στον ελληνικό λαό
ότι έχει κάνει κάθε προσπάθεια να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή.
Επισήµως η «µαύρη οικονοµία» στην πλευρά του ελληνικού ΑΕΠ
λένε ότι φτάνει στο 35% µε 40%. Όταν το µετράτε ως «µαύρη οικονοµία» και ως φοροδιαφυγή, γιατί δεν µπορείτε να το πιάσετε;
Άρα, λοιπόν, αυτό είναι το βασικό πολιτικό θέµα.
Το δεύτερο συµπέρασµα είναι -το λένε όλοι- το εξής: «Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα µίνι φορολογικό» -σας λέµε ότι είναι ένα
µέγα φοροµπηχτικό- «αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το νοµοσχέδιο αντιµετωπίζει τα ζητήµατα και αργότερα θα φέρουµε αυτό
που θα λύσει τα ζητήµατα». Ζήσε Μάη να φας τριφύλλι! Αυτή
είναι η ουσία. Αυτό είναι το δεύτερο συµπέρασµα.
Τρίτο συµπέρασµα: Δεν απαντήθηκε ακόµη και δεν άκουσα αντίλογο από την πλευρά των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης. Σιγή
τεράστια! Σας αποδείξαµε ότι για φέτος, για το 2013, υπάρχουν
4,1 δισεκατοµµύρια ευρώ «µαξιλάρι», το οποίο υπάρχει λόγω της
µείωσης -προσέξτε- του ποσού που θα δίναµε για τόκους στους
δανειστές. Αυτό το ποσό υπάρχει, το έχει δεχθεί ο κ. Στουρνάρας. Έχει πει σε συνέντευξη Τύπου ότι δεν το χρησιµοποιεί.
Τον καλούµε, λοιπόν, και καλούµε εσάς, που λέτε ότι έχετε
κάθε καλή πίστη και στηρίζετε τον ελληνικό λαό. Πολύ ωραία,
λοιπόν! Αξιοποιήστε ή πιέστε να αξιοποιήσει αυτό το ποσό και µε
αυτό το ποσό θα κάνετε ανάλογες κινήσεις για να µην είναι φοροµπηχτικό το νοµοσχέδιο, αφού λέτε ότι όλοι σ’ αυτήν την Αίθουσα πασχίζουµε για τον ελληνικό λαό. Λέτε, όµως, ότι δεν
υπάρχουν χρήµατα.
Σας λέµε, λοιπόν, ότι αυτό το ποσό υπάρχει. Πιέστε τον κύριο
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Υπουργό για άλλη µια φορά να σας πει αν υπάρχει και αν µπορεί
να το χρησιµοποιήσει. Δεν µπορεί, γιατί έχετε κάνει συµφωνίες
µε την τρόικα, για να αποδειχθεί ότι κυρίαρχο επί της ουσίας δεν
είναι το ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν είναι η ελληνική Κυβέρνηση,
αλλά οι δανειστές.
Σηµείο τέταρτο: Αυτό το περίφηµο, φοροµπηχτικό νοµοσχέδιο
επιτείνει την κατάσταση. Δυστυχώς, έχουµε πλέον -το είπα και
χθες- το κοινωνικό νεκροταφείο στην Ελλάδα. Σηµερινά δηµοσιεύµατα δείχνουν ότι ένα εκατοµµύριο τριακόσιες σαράντα πέντε
χιλιάδες επτακόσιοι δεκαπέντε συµπολίτες µας είναι χωρίς δουλειά. Ακόµη και αυτοί οι δεκαπέντε άνεργοι έχουν αξία, µεγάλη
αξία, όση αξία έχουν και οι ένα εκατοµµύριο τριακόσιες σαράντα
πέντε χιλιάδες επτακόσιοι. Αυτό το ζήτηµα πρέπει να αντιµετωπιστεί. Και υπάρχει το κοινωνικό µέρισµα -αυτά τα 4,1 δισεκατοµµύρια- για να προχωρήσει το θέµα. Δεν το κάνετε, όµως. Αυτό,
λοιπόν, το κοινωνικό νεκροταφείο συνδυάζεται µε µία τεράστια
καταλήστευση της χώρας.
Προϋπολογισµός 2013: Μιλάµε µε στοιχεία, γιατί λέτε ότι δεν
έχουµε προτάσεις. Να η πρόταση, κύριοι συνάδελφοι. Πέστε το
τώρα να σας αξιοποιήσει τα 4,1 δισεκατοµµύρια, για να δούµε
πού θα πάνε. Θα πάνε στους πολίτες ή στις τσέπες των δανειστών; Στη σελίδα 113 λέει ότι από το 1992 µέχρι το 2012 για τόκους και χρεολύσια η χώρα µας πλήρωσε στους δανειστές 520
δισεκατοµµύρια ευρώ. Και ακόµα είµαστε χρεωµένοι. Και θα είµαστε πάλι χρεωµένοι µε την πολιτική σας, έχοντας πάρει και δάνεια 166 δισεκατοµµύρια, έχοντας δώσει στις τράπεζες 230
δισεκατοµµύρια σε ρευστό και εγγυήσεις και έχοντας πάρει και
οι τράπεζες άλλα 130 δισεκατοµµύρια από το σύστηµα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και όλα αυτά για να έχουµε ενάµισι εκατοµµύριο και βάλε ανέργους και χιλιάδες µαγαζιά
κλειστά. Αυτή είναι η σηµαντικότατη επιτυχία της πολιτικής του
µνηµονίου!
Ακούσαµε θριαµβολογίες. Βγήκαν κάποια γκάλοπ που σας δείχνουν ανεβασµένους και ήρθατε εδώ µε θριαµβολογία. Άµα
ακούγατε τους οµιλητές σας µέχρι τις δύο το πρωί χθες –όσοι
ήσασταν εδώ- θα βλέπατε. Η πολιτική που κάνετε είναι πολιτική
που, δυστυχώς, οδηγεί την Ελλάδα στην καταστροφή. Και τα
όποια γκάλοπ θέλετε να επικαλεστείτε, θα δείτε ότι στο τέλος
δεν αποδίδουν ούτε για σας και, δυστυχώς, δεν θα αποδώσει
αυτή η κατάσταση ούτε για τον ελληνικό λαό. Για µας βεβαίως,
για τους Ανεξάρτητους Έλληνες, έτσι όπως βγήκαν αυτά τα γκάλοπ, µετά από µία χυδαία επίθεση διαφόρων µηχανισµών, που
έλεγαν ότι διαλυόµαστε, απέδειξαν –είναι κυλιόµενα γκάλοπ- ότι
οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι σταθερή δύναµη, ότι έχουµε σταθεροποιήσει τις δυνάµεις µας και ότι αυτό είναι αφετηρία να συνεχίσουµε πολύ πιο δυνατά τον αγώνα µας για να φύγει η τρόικα
από την Ελλάδα. Και αυτό να το ξέρετε. Αυτή είναι η δέσµευσή
µας. Δεν θα σταµατήσουµε µπροστά σε οποιεσδήποτε προσπάθειες γίνονται από διάφορους κύκλους. Αυτό αποδείχθηκε. Εποµένως η σπεκουλάτσια δεν θα περνάει. Θα έχουµε, όµως, την
ευκαιρία να σας αναλύσουµε πολύ περισσότερο τις θέσεις µας.
Πολλοί συνάδελφοι διαµαρτύρονται και λένε: «Διαφωνώ µε το
άλφα θέµα, φέρνω τροποποιήσεις για το βήτα θέµα, τι θα γίνει;».
Έχετε εδώ κυβερνητική πλειοψηφία; Τότε να επιβάλετε στον
Υπουργό να κάνει δεκτές τις τροπολογίες σας. Αλλιώς, όλα τα
άλλα είναι «άλλα λόγια να αγαπιόµαστε». Να σας πω τι γίνεται
από την πλευρά σας; Αφού περάσατε το πολυνοµοσχέδιο, πηγαίνατε σε διάφορες οµάδες και λέγατε: «Θα φέρω µια τροπολογία αύριο να το διορθώσω. Κατόπιν ενεργειών µου, θα
ρυθµίσω το άλφα ή το βήτα θέµα». Για παράδειγµα, οι ΔΟΥ. Κάποιοι υποσχέθηκαν ότι οι ΔΟΥ θα διατηρηθούν. Διαλύονται οι
ΔΟΥ. Είχαν πάει, όµως, κάποιοι και έλεγαν: «Μη σας νοιάζει, τα
ρυθµίζουµε τα θέµατα αυτά».
Επαναλαµβάνουµε: Οι θέσεις µας για τις ΔΟΥ είναι ότι πρέπει
να παραµείνουν, γιατί είναι απαραίτητες. Για παράδειγµα, η ΔΟΥ
Μοιρών στην Κρήτη: από τις 14 του µηνός δεν θα λειτουργεί και
έχει αναστατωθεί η περιοχή. Το ίδιο και στα νησιά.
Ακούστε, λοιπόν: Ή θα έχετε την επιµονή αυτά που λέτε να τα
επιβάλλετε και να απειλήσετε τον Υπουργό ότι θα υποβάλετε
πρόταση µοµφής, αν δεν κάνει δεκτές τις τροπολογίες σας, που
είναι τόσο καθοριστικές, ή, αλλιώς, αφήστε τα υπόλοιπα. Είναι
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«άλλα λόγια να αγαπιόµαστε». Αυτά για τις τροπολογίες.
Κύριε Υπουργέ, σας ξαναλέµε: Το επίδοµα θέρµανσης που
έχετε ως σύστηµα, έχετε δει ότι έχει έναν τρόπο λειτουργίας.
Εµείς φέραµε τροπολογία -κάντε τη δεκτή- που λέει µείωση αποφασιστική της τιµής του πετρελαίου θέρµανσης. Το θέλετε; Ψηφίστε το. Για να δούµε. Έτσι δουλεύει η Βουλή, όχι µε κουβέντες
ή µε κριτική του τύπου να πάµε στο χωριό µας και να λέµε «εγώ
προσπάθησα, αλλά έχασα». Όχι. Εδώ θα δώσετε µάχη. Κι αν είναι
κυρίαρχα τα θέµατα αυτά που λέτε, οι τροπολογίες, θα απειλήσετε ότι θα ρίξετε την Κυβέρνηση. Έτσι δουλεύουν. Αλλιώς θα
ερχόσαστε εδώ για «άλλα λόγια να αγαπιόµαστε».
Εδώ, λοιπόν, τι έχουµε; Ολοκληρώνεται η ιστορία του προτεκτοράτου. Πρώτον, είδαµε προχθές πώς διαµορφώθηκε το σύστηµα µε την περίφηµη Γενική Γραµµατεία Προϋπολογισµού,
Προγραµµατισµού, Συντονισµού, αυτή δηλαδή που θα είναι για
τη δουλειά του κ. Ράιχενµπαχ. Ένα αυτό.
Δεύτερον, αύριο και τη Δευτέρα ολοκληρώνετε τη διαδικασία
εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωµάτων µε το πολυνοµοσχέδιο που
θα φέρετε, που, απ’ ό,τι λένε, θα είναι εξίσου µεγάλο όσο ήταν
και το άλλο πολυνοµοσχέδιο, µε τις επτά πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου που έχουν την εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Αυτή
είναι η δεύτερη πράξη.
Η τρίτη πράξη είναι το φορολογικό, πώς θα τα πάρουµε από
τους Έλληνες πολίτες.
Η τέταρτη πράξη –και θέλουµε να προειδοποιήσουµε απ’ αυτό
το Βήµα ως Ανεξάρτητοι Έλληνες τον κ. Προβόπουλο!- αφορά
τον ειδικό λογαριασµό. Ήδη ξεκίνησαν συζητήσεις σε τεχνικό,
λέει, επίπεδο µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και του ESM για
τη λειτουργία του ειδικού λογαριασµού. Προσέξτε: εάν µέσα από
τις δήθεν τεχνικές λεπτοµέρειες προχωρήσει και γίνει κάτι περισσότερο από τα συµφωνηθέντα, θα µας βρει απέναντι σε πολιτικό και νοµικό επίπεδο. Το λέµε ξεκάθαρα απ’ αυτό εδώ το
Βήµα.
Το νοµοσχέδιο είναι διάτρητο. Το λέει η εισηγητική έκθεση του
Επιστηµονικού Συµβουλίου. Δείτε την, είναι δεκαεννέα σελίδες.
Απορρίψατε την ένσταση αντισυνταγµατικότητας. Τα λέει όλα
εδώ. Βλέπουµε ότι, ενώ απορρίψατε την τροπολογία που λέγαµε
για τους υπαλλήλους του ΙΚΑ στο διαγωνισµό Κ8, Κ9 προχθές,
τώρα έρχεται το ΠΑΣΟΚ και λέει να γίνει δεκτό. Ακούστε: το «κατόπιν ενεργειών» δεν περνάει. Φέρτε το τώρα εδώ να το ψηφίσουµε όλοι.
Στο νοµοσχέδιο, λοιπόν, µε τις τρεις κλίµακες που φέρνετε επί
της ουσίας είναι το πιο άδικο αποτέλεσµα που δηµιουργείται.
Διότι, αν πάτε στο νοµοσχέδιο, θα καταλάβετε τι δεν γίνεται.
Μπορείτε να πάτε κάλλιστα στη σελίδα 18 να καταλάβετε τι
ίσχυε, πόσες κλίµακες ίσχυαν, ότι υπήρχε το αφορολόγητο των
5.000, ότι εάν είχες µέχρι 9.000 και το έπιανες 8.999 και αυτό
ήταν αφορολόγητο για συγκεκριµένες κατηγορίες και εδώ έχει
δυο, τρεις σελίδες τουλάχιστον για τις φοροαπαλλαγές –εξαφανίστηκαν όλες αυτές οι φοροαπαλλαγές- και πώς µειώνονται οι
φόροι.
Φτάσαµε, λοιπόν, στο δικό σας σύστηµα που έχει τρεις κλίµακες, άρα επί της ουσίας όποιος µισθωτός παίρνει µέχρι 25.000
ευρώ είτε παίρνει 10.000 είτε 12.000 είτε 15.000 πάει µε το 22%
και µετά από τις 25.000 ευρώ έως τις 42.000 ευρώ πάει µε το
32%, ενώ µε τις κλίµακες που υπήρχαν ήταν πολύ πιο προοδευτική και πολύ πιο δηµοκρατική η φορολόγηση που γινόταν.
Ταυτόχρονα, όπως σας είπαµε χθες, ανάλογα µε την πηγή φορολογείται διαφορετικά το εισόδηµα. Αυτό ξέρετε γιατί γίνεται;
Διότι στην ουσία ευνοείτε τα υψηλά στρώµατα. Αυτά είναι που
έχουν εισοδήµατα από πολλές πηγές. Οι εργαζόµενοι θα έχουν
από µία πηγή, οι αγρότες από µία πηγή και στην ουσία χάνουν.
Γι’ αυτό είναι αντικοινωνικό και άδικο το νοµοσχέδιό σας.
Επίσης µας λέτε τώρα ότι στην ουσία φτιάχτηκε αφορολόγητο,
διότι εν τοις πράγµασι πάµε στις 9.000 ευρώ. Ακούστε: το αφορολόγητο είναι αφορολόγητο. Ή θα το βάλετε 5.000, 6.000,
7.000, αλλά θα το βάλετε. Από εκεί και πέρα η οικοδόµηση αφορολογήτου προκειµένου να κάνετε µείωση φόρου, όπως λέτε,
είναι µε τον τρόπο το δικό σας, που στην ουσία οδηγεί σε άδικα
αποτελέσµατα. Να ισχύσει το παλιό σύστηµα. Όσο γι’ αυτά που
λέτε, ότι «δώσαµε επίδοµα παιδιού» κ.λπ., για να πάρει κανείς
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αυτά τα πολυτεκνικά επιδόµατα που λέτε, θα φτάσει Σεπτέµβρης
και θα έχει πληρώσει όλα τα των φόρων.
Άρα αφήστε τα όλα αυτά τα ζητηµατάκια και πηγαίνετε σε µία
σωστή πολιτική.
Τι γίνεται, λοιπόν, εδώ; Χτυπιούνται. Και προχωρώ, κύριε Πρόεδρε, ταχύτατα. Όσον αφορά το ΦΠΑ στο άρθρο 19, γιατί δεν
βάζετε να µειωθεί το ΦΠΑ για τα είδη πρώτης ανάγκης, για τα
τρόφιµα κ.λπ.; Δεν το κάνετε.
Το δηµογραφικό ζήτηµα πώς το αντιµετωπίζετε; Χτυπώντας τα
θέµατα των πολύτεκνων; Τα ίδια τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες
σάς καταγγέλλουν. Οι πολύτεκνοι είχαν έρθει στην επιτροπή.
Ήταν λάβροι εναντίον σας, διότι καταστρέφετε και την πολυτεκνική οικογένεια.
Για τα φωτοβολταϊκά: Είπατε σε ανθρώπους να επενδύσουν
στα φωτοβολταϊκά και τώρα τους καταστρέφετε µε αυτά που κάνετε στο νοµοσχέδιό σας.
Για τη µικροµεσαία επιχείρηση: Η Οµοσπονδία Βιοτεχνικών
Σωµατείων Θεσσαλονίκης σάς καταγγέλλει. Έχετε διαλύσει και
τη µικροµεσαία επιχείρηση µ’ αυτά που βάζετε για τον τρόπο φορολόγησης των ΟΕ και ΕΕ επιχειρήσεων.
Ελεύθεροι επαγγελµατίες: Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
και όλοι σάς καταγγέλλουν διότι υπάρχει αυτή η κατάσταση.
Κοινωνική οικονοµία: Αντί να στηριχθεί, παίρνετε µέτρα και
βάλλετε εναντίον της.
Για τους αγρότες: Θα φορολογήσετε την αγροτική γη. Στην
ουσία έχουν µπει οι Τούρκοι πλέον και ρίχνουν άπειρο χρήµα και
στη Θράκη για να αγοράσουν αγροτική γη. Έχουν µπει πλέον και
στις µαρίνες. Θα βάλετε τη ρήτρα εθνικής ασφάλειας; Οι Τούρκοι έχουν αγοράσει µαρίνες στην περιοχή της Αττικής, στη Μυτιλήνη και αλλού. Σας κάναµε ειδική ερώτηση εδώ. Αυτές είναι
επενδύσεις; Η τουρκοποίηση της χώρας; Καταπληκτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε. Θα
έχετε και δευτερολογία υποθέτω.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Όπως χθες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αν υπάρξει χρόνος.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Αυτό είναι. Αν υπάρξει
χρόνος.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Για τις φοροαπαλλαγές: Ούτε οι τόκοι των στεγαστικών. Εξαφανίστηκε και αυτό.
Φορολόγηση των ναυτικών: Τους έχετε διαλύσει. Κάποιος συνάδελφος εδώ του ΣΥΡΙΖΑ αργά χθες το βράδυ και κυρίως ο Τέρενς Κουικ απέδειξε τι; Απέδειξε ότι πληρώνει περισσότερα
χρήµατα αυτός που εργάζεται ως απλός ναυτεργάτης στο καράβι παρά ο ιδιοκτήτης του πλοίου. Απίθανα πράγµατα!
Πού πάτε, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι; Οδηγείτε τη χώρα στην
καταστροφή. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Εµείς θέλουµε να
σωθεί η χώρα. Γι’ αυτό πρέπει να φύγετε από τη διακυβέρνηση
της χώρας.
Επιτίθεστε στο θέµα της ιδιοκτησίας. Αυτήν τη στιγµή στο
θέµα των ακινήτων έχετε κάνει µια φοροµπηχτική πολιτική. Εποµένως δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε µε το νοµοσχέδιό σας.
Όσα πράγµατα δεν αναφέρθηκαν θα τα πουν οι συνάδελφοι.
Σας λέµε µόνο ότι για το κοµµάτι των ενδοοµιλικών συναλλαγών, αν γίνει µια σοβαρή δουλειά, θα µπορεί να υπάρξει σύλληψη
φορολογητέας ύλης από την πλευρά των µεγάλων επιχειρήσεων.
Με το σηµερινό τρόπο φεύγουν και φορολογούνται τα µερίσµατα
στο εξωτερικό, ενώ παράγεται ο πλούτος εδώ. Αυτά όλα πρέπει
να αντιµετωπιστούν µε καθοριστικό τρόπο.
Αυτό το νοµοσχέδιο, όπως βλέπετε, είναι τεράστιο. Δεν υπάρχει η άνεση του χρόνου σε όλους εµάς να τοποθετηθούµε στα
ζητήµατα αυτά. Κλείνω, λοιπόν, γιατί πρέπει να µιλήσουν και οι
συνάδελφοι.
Δεν ξέρω γιατί το όριο της ψηφοφορίας απόψε είναι στις
00:00’. Ας τελειώσουµε και στις 03:00’ και στις 04:00’, αρκεί να
υπάρξει δυνατότητα επεξεργασίας του νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Πρέπει να έχουµε και
εργαζόµενους της Βουλής πάντως να εξυπηρετήσουν τη συνεδρίασή µας. Προχωρήστε, όµως.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε, αλλά φαντάζοµαι ότι θα τα αντιµετωπίσει αυτά το Προ-
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εδρείο.
Αυτή είναι η τελική παρατήρηση. Είναι σηµαντική. Πρέπει να
υπάρξουν ρυθµίσεις για τους µικροοµολογιούχους, όπως επίσης
και για την ελληνική φαρµακοβιοµηχανία, για να στηριχθεί, γιατί
το µόνο που γίνεται είναι να στηρίζονται τα εισαγόµενα φάρµακα.
Υπάρχουν ρυθµίσεις στο νοµοσχέδιο. Αναφέροµαι και στην τοποθέτηση του προηγούµενου οµιλητή, του κ. Κουκουλόπουλου,
που νοµίζω ότι το έθεσε αυτό. Το έχουν θέσει όµως και άλλοι συνάδελφοι.
Εποµένως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα καταψηφίσουµε
και επί των άρθρων. Στα υπόλοιπα, που δεν αναφέρθηκα, θα αναφερθούν οι συνάδελφοι.
Σας λέµε όµως το εξής: Αναλογιστείτε τι κάνετε µε την πολιτική σας. Ρίξτε µια µατιά στους ανέργους που έχει δηµιουργήσει
η πολιτική σας και οδηγεί τη χώρα στην καταστροφή. Να ξέρετε
ότι ο ελληνικός λαός είναι απέναντι σ’ αυτήν την πολιτική που
ακολουθείτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας είκοσι τέσσερις µαθητές και µαθήτριες
και ένας εκπαιδευτικός από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας.
Τούς καλωσορίζουµε.
Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώταρος. Ας υπάρχει προσπάθεια να
τηρήσουµε τα δεκαπέντε λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να συµπληρώσω κάτι στη χθεσινή µου οµιλία. Να προσθέσω και την καπνοβιοµηχανία ΣΕΚΑΠ στις ελληνικές εταιρείες που ξεπουλιούνται
σε νεοοθωµανούς οικονοµικούς εισβολείς.
Σχετικά µε το ανεδαφικό φοροµπηχτικό έκτρωµά σας, το οποίο
καταψηφίζουµε και επί της αρχής και επί των άρθρων του,
έχουµε να πούµε ότι η Χρυσή Αυγή δεν θα συµµετέχει ούτε τώρα
ούτε ποτέ στην απάνθρωπη και αντεθνική πολιτική την οποία σας
έχουν επιβάλει οι εισαγόµενοι παγκόσµιοι τοκογλύφοι, οι οποίοι
βρίσκονται στο τελικό στάδιο της προσπάθειάς τους να αγοράσουν τα πάντα σε αυτήν τη χώρα έναντι πινακίου φακής. Βλέπουµε ότι το φορολογικό, όπως το λέτε εσείς, νοµοσχέδιο –φοροµπηχτικό και εξοντωτικό το λέµε εµείς- δεν έχει να κάνει σε τίποτα µε τους λόγους µε τους οποίους ένα σοβαρό κράτος βάζει
φόρους στους πολίτες του. Βάζει κάποιους φόρους λογικούς,
έτσι ώστε να µπορεί το κράτος να τους επιστρέφει στους πολίτες
µε παροχές στην υγεία, σε υποδοµές, στην παιδεία, στα σχολεία,
στο στρατό, στην ανάπτυξη, παντού. Εσείς ό,τι εισπράττετε εδώ
και χρόνια από τον ελληνικό λαό -και ειδικότερα την τελευταία
διετία- το δίνετε αποκλειστικά και µόνο στους τόκους των τόκων
αυτών όλων των µυστήριων δανείων µε τα πανωτόκια, που δεν
έχετε µπει στον κόπο να ελέγξετε ποιοι εξ αυτών των τόκων και
των τοκοχρεολυσίων είναι νόµιµοι και θα έπρεπε να πληρωθούν.
Ισχυρίζεστε ότι µε το εν λόγω φορολογικό σας νοµοσχέδιο θα
επέλθει ανάπτυξη στην πατρίδα µας. Εµείς βλέπουµε ότι φεύγουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό, κλείνουν η µία
µετά την άλλη οι επιχειρήσεις στο εσωτερικό. Να συµπληρώσω
και την «PEPSICO-ΗΒΗ» Καραντάνη στο Λουτράκι, που και αυτή
µας χαιρέτισε. Η ύφεση είναι στο 4,6%, η ανεργία έφτασε στο
27%, οι αυτοκτονίες είναι καθηµερινό φαινόµενο, η πρωτογενής
παραγωγή -που είναι η µοναδική λύση για την οικονοµία ενός
κράτους- βρίσκεται στο απόσπασµα. Έχετε φορολογήσει τα
πάντα, µε δύο σηµαντικές εξαιρέσεις, όπως είπαµε. Οι τράπεζες
µένουν πάλι στο φορολογικό απυρόβλητο και οι Βουλευτές φορολογούνται ελάχιστα, την ίδια στιγµή που όλες οι κατηγορίες
των συµπολιτών µας βρίσκονται στο απόσπασµα. Είµαστε σίγουροι ότι και τους επόµενους µήνες θα πάρετε και συµπληρωµατικά µέτρα εξόντωσης των συµπολιτών µας.
Και αντί να υπάρχει προστατευτισµός έναντι όλων αυτών των
προϊόντων που έρχονται στην πατρίδα µας και ανταγωνίζονται
τα ελληνικά προϊόντα, τα οποία θα µπορούσαν να δώσουν µία
ώθηση στην ελληνική οικονοµία και των Ελλήνων πολιτών στο
εσωτερικό, δεν υπάρχει καµµία µέριµνα. Τους έχετε βάλει στη
γωνία και τους χτυπάτε αλύπητα. Ούτε ευπαθείς οµάδες ούτε
ΑµΕΑ ούτε κανένας δεν έχει πια κάτι για να τον προστατεύσει.
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Τους έχετε βάλει όλους στην ίδια µοίρα και τους τσακίζετε στην
κυριολεξία.
Καταργείτε το αφορολόγητο για τα παιδιά. Όπως είπαµε χθες
και το λέµε και συνεχώς –είναι στο πρόγραµµα της Χρυσής
Αυγής εδώ και είκοσι χρόνια και έχει σηµαντική θέση στο πρόγραµµά µας- τα παιδιά είναι το µέλλον αυτού του έθνους, αυτού
του τόπου και θα έπρεπε να τα προστατεύουµε µαζί µε τις οικογένειές τους και να τους δίνουµε επιδόµατα και βοηθήµατα,
ώστε να µπορούν να τα µεγαλώσουν αξιοπρεπώς και όχι να τα
κάνουµε, όπως τα κάνατε εσείς, τεκµήρια και έτσι αυτήν τη
στιγµή δεν σκέφτεται κανένα νεαρό ζευγάρι να µπει στον κόπο
να κάνει ένα παιδί, πόσω µάλλον τρία και τέσσερα που χρειάζεται
η πατρίδα µας.
Το 25% στις αποδείξεις του εισοδήµατος που ζητάτε είναι
άλλο ένα παράλογο µέτρο. Έχετε εξαιρέσει τις καλές αποδείξεις, αυτές που ούτως ή άλλως είναι αναγκασµένος ο ελληνικός
λαός να πληρώνει.
Οι ευπαθείς οµάδες όλες στον Καιάδα!
Σε όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων έχετε βάλει φορολογία,
στους µικρούς, στους µεσαίους, στους µεγάλους. Ουσιαστικά
πληρώνουν ενοίκιο στην περιουσία τους.
Την ίδια στιγµή, όµως, υπάρχουν και κάποιες κατηγορίες, κάποιοι πολύ µεγάλοι και γνωστοί επιχειρηµατίες, που έβρισκαν
τρόπους να ξεφεύγουν, να µην πληρώνουν τα τέλη, γιατί δήλωναν το ρεύµα εργοταξιακό, ασχέτως εάν έµεναν σε βίλες των δύο
και των τριών χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων ή που είχαν γραµµένα τα σπίτια τους ή την εταιρεία τους ή τη γη τους σε εταιρείες
offshore στο εξωτερικό για να φορολογούνται µε διαφορετικό
τρόπο.
Βλέπουµε ότι τους φόρους µεταβίβασης µετοχών τούς αυξάνετε στο 20%, αλλά για τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο από
1-4-2013. Και ξαναρωτάµε: Γιατί; Δεν µας το λέτε. Θα φανεί,
όµως, τις επόµενες ηµέρες. Είµαστε σίγουροι.
Τα εισοδήµατα των ναυτικών τα αυξήσατε κατά περίπου 300%
και των αξιωµατικών και των πληρωµάτων.
Επίσης, από τη µία αυξάνετε τους φόρους των τόκων των καταθέσεων και από την άλλη ζητάτε να επιστρέψουν οι καταθέσεις
από τα µαξιλάρια και από τα σεντούκια, να µπουν πίσω στις τράπεζες. Πώς, όταν τις φορολογείτε και αυτές; Την ίδια στιγµή, βέβαια, κάποια στελέχη σας, κάποιοι διευθυντές, διοικητές
τραπεζών, την ώρα που καλούσαν τους Έλληνες πολίτες να βάλουν τα λεφτά τους, οι ίδιοι τα έβγαζαν στο εξωτερικό. Ονόµατα
να µη λέµε, υπολείψεις να µη θίγουµε. Τα έχουµε πει στο παρελθόν.
Και τι δεν έχετε κάνει. Τους ελεύθερους επαγγελµατίες τους
τσακίζετε. Συνεχίζετε να µη θέλετε να καταλάβετε ότι, για να πάει
µπροστά αυτός ο τόπος, θα πρέπει να παρθούν εντελώς διαφορετικά µέτρα. Όλες οι κατηγορίες, όλες οι συντεχνίες που ήρθαν
στην Επιτροπή Οικονοµικών ήταν αντίθετες µε το φορολογικό.
Όλες είχαν να πουν κάτι. Δεν εισακούστηκε, όµως, καµµία, για
τίποτα.
Για τις ενδοοµιλικές συναλλαγές, για τις οποίες τόσο πολύ κόπτεστε: Το θέµα δεν είναι τόσο πολύ να υπάρχουν κανόνες. Το
θέµα είναι να τηρούνται. Και αυτό ισχύει παντού.
Ο «φοβερός» αυτός Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Παπακωνσταντίνου –το είπαµε χθες, το ξαναλέµε και θα το ξαναπούµε,
γιατί είναι εξίσου πολύ µεγάλο σκάνδαλο και αυτό- κάλυπτε την
εταιρεία στην οποία ήταν µέλος του διοικητικού συµβουλίου η
εξαδέλφη του. Και για δύο χρόνια περίπου, όσο ήταν Υπουργός,
δεν έγινε καµµία έρευνα, δεν µπήκε κανένα πρόστιµο για συγκεκριµένες, µεγάλες ατασθαλίες της συγκεκριµένης εταιρείας. Και
µόλις έφυγε ο κ. Παπακωνσταντίνου, την επόµενη ηµέρα µπήκε
κι ένα τεράστιο πρόστιµο στην εταιρεία. Εν τω µεταξύ, όµως, κάποιες συναλλαγές που έπρεπε να έχουν γίνει έγιναν όµορφα και
ωραία.
Συνεχίζετε να τροφοδοτείτε αυτόν το φαύλο κύκλο καταστροφής της οικονοµίας και της κοινωνίας µας και να µην κάνετε απολύτως τίποτα. Όλοι σάς λένε ότι τα πράγµατα το 2013 θα είναι
χειρότερα. Τα νούµερα δεν σας βγαίνουν. Η Κοµισιόν σάς λέει
ότι το Μάρτιο θα πρέπει να πάρετε νέα µέτρα ύψους 3,8 δισεκατοµµυρίων. Το ΕΒΕΑ σάς λέει για τριάντα έξι χιλιάδες λουκέτα
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µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2013. Στη Θεσσαλονίκη δεκάδες
χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν κλείσει. Παντού κλείνουν τα πάντα,
καταστρέφονται όλα κι εσείς δεν κάνετε απολύτως τίποτα! Είστε
σε εντελώς διαφορετικό µήκος κύµατος!
Τα εθνοκτόνα µνηµόνιά σας, όλα αυτά τα τραγικά µέτρα που
έχετε πάρει, το ξεπούληµα της εθνικής περιουσίας, όλες αυτές
οι αντεθνικές ενέργειές σας, η τεράστια δηµογραφική συρρίκνωση του πληθυσµού της πατρίδος µας που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει δραµατικές διαστάσεις, όλα αυτά τα υπογράφουν,
τα συνυπογράφουν όλοι αυτοί που σαράντα χρόνια τώρα κυβερνούν αυτόν τον τόπο και ειδικότερα διάφοροι οικονοµικοί µεγαλοϊνστρούκτορες, µεγαλοτραπεζίτες, που τους βλέπουµε να
γίνονται Υπουργοί, Υφυπουργοί, να αλλάζουν θέσεις, να ανακυκλώνονται σε βασικές θέσεις, όµως, του δηµοσίου βίου της
χώρας, να παίρνουν αποφάσεις και να φέρνουν την πατρίδα µας
σε αυτό εδώ το τραγικό σηµείο στο οποίο βρισκόµαστε.
Και αλήθεια, ο κ. Στουρνάρας -που στα νεανικά του χρόνια
ήταν και στην κοµµουνιστική νεολαία Ελλάδας- τι µάθαινε και
οδήγησε τα πράγµατα σε αυτό το σηµείο; Γιατί βλέπουµε ότι
πάρα πολλά από τα στελέχη τα τραπεζικά, τους µεγαλοεργολάβους, τους οικονοµικούς παράγοντες της χώρας µας ήταν όλοι
περήφανοι για τα νεανικά τους χρόνια που ήταν ή στην ΚΝΕ ή
στο «Ρήγα» ή κάπου αλλού ή σε πιο ακροαριστερές οργανώσεις.
Εµείς θεωρούµε ότι όλοι αυτοί είναι άσχετοι σε οικονοµικά και
δηµοσιονοµικά ζητήµατα. Και η πράξη το αποδεικνύει. Τρανό παράδειγµα –το λένε όλοι, αλλά µόνο ο κύριος Υπουργός δεν το
καταλαβαίνει αυτό- η αύξηση του πετρελαίου, που έχει φτάσει
κοντά στο 375% από το 2004 και η οποία οδήγησε σε πτώση της
ζήτησης κατά 90% και σε µείωση των εσόδων κατά 14%.
Τότε, για ποιο λόγο κάνατε την αύξηση; Γιατί έχετε όρεξη, βίτσιο, µανία εναντίον των πολιτών που θέλουν να βάλουν πετρέλαιο για να ζεσταθούν; Αφού λεφτά δεν µαζεύετε, το είδατε, γιατί
το κάνετε; Και δεν κάνετε τίποτα ούτε τώρα, την ύστατη στιγµή,
για να κάνετε κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Συνεχίζουµε να βλέπουµε φαινόµενα τριτοκοσµικών χωρών. Να µην έχει µείνει δέντρο στην Αττική και αλλού, να καίει ο καθένας ό,τι βρίσκει σε
αυτοσχέδιες ξυλόσοµπες, να έχουµε τεράστια προβλήµατα και
οικολογική καταστροφή.
Από την άλλη, οι ίδιοι που οδήγησαν τον κόσµο εκεί είναι οι
πρωτοπόροι της «πράσινης» ανάπτυξης, που έλεγαν στον κόσµο
«δανειστείτε και χρεωθείτε για να βάλετε ανεµογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, το ένα ή το άλλο» και τώρα συνεχώς τους βάζουν
καινούργιους φόρους. Αλλάζουν τους όρους και τις συµβάσεις
και έχουν οδηγήσει όλον τον κόσµο στην τρέλα.
Είναι οι ίδιοι που ξεπούλησαν την Αγροτική Τράπεζα και αυτήν
τη στιγµή η Αγροτική Τράπεζα διαπραγµατεύεται να πουλήσει το
10% της «ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ» στο ποσό για το οποίο την αγόρασε
η Τράπεζα Πειραιώς. Φανταστείτε για τι «κόζα νόστρα» µιλάµε,
τι εγκληµατική κατάσταση επικρατεί αυτήν τη στιγµή στον τόπο!
Κάποια στιγµή, φυσικά, κάποιοι θα δώσουν λόγο. Αυτό είναι δεδοµένο και σίγουρο. Όσα χρόνια και αν περάσουν και όσοι νόµοι
περί ευθύνης Υπουργών και αν υπάρξουν, θα δώσουν λόγο. Όλα
αυτά κάποτε θα αλλάξουν και ελπίζουµε να αλλάξουν πολύ σύντοµα. Όµως και να µην αλλάξουν σύντοµα, θα αλλάξουν όλα κάποια στιγµή και όλοι θα δώσουν λόγο.
Φθάνουµε στο εξωφρενικό να βλέπουµε µια συνέχεια µε µνηµόνια 1, 2, 3, µεσοπρόθεσµα, προϋπολογισµούς, το φορολογικό
και τη Δευτέρα καλούµαστε να έρθουµε να συζητήσουµε για µία
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, για την οποία όλοι οι Βουλευτές της συγκυβέρνησης και ειδικότερα της Νέας Δηµοκρατίας
έλεγαν πέρυσι και πρόπερσι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να µπει
η Ελλάδα κάτω από το Αγγλικό Δίκαιο. Έλεγαν: «Δεν είναι δυνατόν, δεν θα γίνει αυτό, δεν θα γίνει το ένα ή το άλλο». Έλα, όµως,
που ήρθε ο καιρός και όλοι αυτοί οι κύριοι, που όποιος δει τα βίντεο στα κανάλια καταλαβαίνει ότι ήταν γραφικοί, τώρα καταντούν
πολύ πιο γραφικοί και επικίνδυνοι, απολογούνται και λένε «τι είναι
το Βρετανικό Δίκαιο»; Είναι το δίκαιο που επέβαλε η Αγγλία στις
αποικίες της, στους µαύρους, στους κίτρινους, στους κόκκινους,
στη µισή γη την οποία κατείχε. Τώρα θα βρίσκεται και η Ελλάδα
κάτω από αυτό το δίκαιο. Όλοι αυτοί κέρδισαν την ελευθερία
τους και την ανεξαρτησία τους µετά από αγώνες, κόπο και αίµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η Ελλαδίτσα µας αναίµακτα, όµορφα και ωραία, γιατί κάποιοι
έτσι γουστάρουν, την έβαλαν στο Αγγλικό Δίκαιο.
Διαβάζουµε εδώ στο ΦΕΚ 240/2012 τις προτάσεις, αυτά τα
ελεεινά, τρισάθλια και απαράδεκτα, που, αν ήµασταν σε άλλες
εποχές και στο πρόσφατο παρελθόν, όχι πολύ µακριά, δεν θα
τολµούσαν να τα ψελλίσουν ούτε τόσο εντός της Αιθούσης. Λέει,
λοιπόν: Ο ορισµός του Αγγλικού Δικαίου ως εφαρµοστέου δικαίου για τη σύµβαση τροποποίησης αποτελεί έγκυρη επιλογή
εφαρµοστέου δικαίου που δεσµεύει το δικαιούχο κράτος-µέλος
και την Τράπεζα της Ελλάδας. Σύµφωνα µε το Ελληνικό Δίκαιο,
το δικαιούχο κράτος-µέλος και η Τράπεζα της Ελλάδος έχουν
υπαχθεί νόµιµα, αποτελεσµατικά και αµετάκλητα στην αποκλειστική αρµοδιότητα των δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του
Λουξεµβούργου. Σε σχέση µε τη σύµβαση τροποποίησης κάθε
απόφαση αυτών των δικαστηρίων θα είναι αµετάκλητη και εκτελεστή στο δικαιούχο µέλος. Ούτε το δικαιούχο κράτος-µέλος
ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος ούτε κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά τους στοιχεία εξαιρούνται λόγω εθνικής κυριαρχίας ή
για άλλο λόγο της δικαιοδοσίας κατάσχεσης πριν ή µετά την έκδοση δικαστικής απόφασης. Η υπογραφή της σύµβασης τροποποίησης πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις –το όνοµα
κάποιου φουκαρά υπαλλήλου θα µπει εδώ, ο οποίος θα τραβήξει
και αυτός τα πάνδεινα στο µέλλον- και πάει λέγοντας.
Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, στην ελληνική οικονοµία και θέλετε εµείς να συµπράξουµε σε όλα αυτά
τα αίσχη που κάνετε. Το Κοινοβούλιο, για το οποίο τόσο πολύ κόπτεστε, το έχετε γράψει στα παλαιότερα των υποδηµάτων σας.
Οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες είναι της πλάκας. Μόνο µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου περνάτε τα πάντα. Ούτε συζητήσεις ούτε διαβουλεύσεις γίνονται. Περνάτε ό,τι θέλετε, όπως
θέλετε και έχετε αφήσει τον ελληνικό λαό στην κυριολεξία έρµαιο των διαθέσεών σας και των διεθνών τοκογλύφων.
Φυσικά, βλέπουµε εδώ ότι και η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου είναι και στα αγγλικά. Έχουµε µία απορία: Τα αγγλικά είναι
η µετάφραση ή τα ελληνικά είναι η µετάφραση των αγγλικών;
Ποιο εκ των δύο έχει ισχύ, για να ξέρουµε πώς θα γίνει και σε
ποιες άλλες γλώσσες θα µεταφράζεται, αναλόγως µε αυτόν ο
οποίος µας έχει δανείσει παρατύπως ή παρανόµως; Τίποτε άλλο.
Η Χρυσή Αυγή είναι εδώ, φυλάει Θερµοπύλες, είναι η τελευταία γραµµή αµύνης του έθνους και σύντοµα αυτή η τελευταία
γραµµή αµύνης θα γίνει και η πρώτη γραµµή αντεπίθεσης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η κ. Ξηροτύρη έχει
το λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ-ΞΗΡΟΤΥΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Όπως είπα και στην επί της αρχής οµιλία µου, δεν είναι το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα αυτό το οποίο θα εξειδικεύσει
τα θέµατα για την πάταξη της παραοικονοµίας και της φοροδιαφυγής και θα διασφαλίσει τους αναγκαίους κρατικούς µηχανισµούς και τις διαδικασίες. Αυτό πρέπει να υπάρξει σε πολύ
σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Οι επιµέρους προτάσεις του δεν εντάσσονται στη συνολική φιλοσοφία και την οπτική που η Δηµοκρατική Αριστερά βλέπει ένα
ολοκληρωµένο φορολογικό σύστηµα και νοµοσχέδιο και µε
αυτήν την έννοια το σχέδιο νόµου το αντιµετωπίζουµε ως µία
αναγκαία προϋπόθεση για τις συνθήκες που διέρχεται η χώρα
και συµβάλαµε στο να διορθωθούν αρκετά θέµατα αυτού του νοµοσχεδίου και επιµένουµε σε κάποια θέµατα ακόµη.
Θετικά στοιχεία είναι το ότι οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι µε
ατοµικό εισόδηµα µέχρι 24.000 ευρώ θα πληρώσουν λιγότερο
φόρο, ότι το πραγµατικό αφορολόγητο αυξάνεται από τις 5 χιλιάδες στις 9 χιλιάδες, ότι οι εργαζόµενοι µε µπλοκάκια αντιµετωπίζονται ευνοϊκά και το ότι για πρώτη φορά είναι υποχρεωτική
η δήλωση όλων των εισοδηµάτων των φορολογούµενων, ρύθµιση που βάζει τις βάσεις για να υπάρξει σιγά-σιγά και το περιουσιολόγιο και µια σταθερή παρακολούθηση του κάθε φορολογούµενου.
Υπάρχουν σηµαντικά θέµατα τα οποία πρέπει να βελτιωθούν
και τα οποία τα τονίσαµε. Πήραµε και τις ανάλογες απαντήσεις
ως ευχές και όχι πράξη. Θα αναφερθώ τώρα σε µία-µία από
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αυτές, για να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε ακόµη περισσότερο
στη βελτίωση αυτού του νοµοσχεδίου. Έχουµε πει ότι η φιλοσοφία που εισάγει το νοµοσχέδιο, παρ’ όλο που έχει ορισµένες βελτιωτικές ρυθµίσεις µε το να φορολογεί τα εισοδήµατα βάσει της
πηγής προέλευσης, δηλαδή η πολυδιάσπαση του τρόπου φορολόγησης που γίνεται, έχει ως συνέπεια τη σηµαντική φοροελάφρυνση των πλουσιοτέρων, γιατί σπάνια τα εισοδήµατά τους
προέρχονται από µία πηγή. Αυτό επισηµαίνεται σε πολλά σηµεία
και της έκθεσης του επιστηµονικού έργου της Βουλής.
Πράγµατι σε κάποιες περιπτώσεις στους µεν µισθωτούς και
συνταξιούχους βελτιώνεται το θέµα µε την αποµείωση του φόρου 2.100 ευρώ, αλλά στις άλλες περιπτώσεις διαφορετικής φορολογίας, όπως γίνεται µε τα χαµηλά εισοδήµατα από τους
ελεύθερους επαγγελµατίες και τις µικρές επιχειρήσεις που δεν
υπάρχει αφορολόγητο, µπορεί να φθάσουµε να έχουµε τέτοια
φορολόγηση που να µην αντιµετωπίζονται ακόµη και άνθρωποι
που µπορεί να έχουν τελικά καθαρό εισόδηµα στα όρια ή κάτω
από τα όρια της φτώχειας και να µην υπάρχει πράγµατι απόδοση
φορολογικής δικαιοσύνης, όπως προβλέπει και το Σύνταγµα, να
φορολογούνται δηλαδή οι πολίτες ανάλογα µε τη φοροδοτική
τους ικανότητα.
Γι’ αυτό θα επιµείνω, κύριε Υπουργέ, στο ότι µπορούµε και
τώρα να βελτιώσουµε την παράγραφο 1β του άρθρου 1, η οποία
έχει την κλίµακα των µη µισθωτών, που προβλέπει µέχρι 50.000
έναν ενιαίο φορολογικό συντελεστή 26% και από εκεί και πέρα
33%. Με τη ρύθµιση αυτή λέµε ότι τα χαµηλά εισοδήµατα από
ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρου επαγγέλµατος
φορολογούνται µε πολύ υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές σε σχέση µε το παρελθόν, ενώ τα υψηλότερα εισοδήµατα
από τις ανώνυµες εταιρείες κ.λπ. ή και από επαγγέλµατα που
έχουν ανώτερα εισοδήµατα των 50.000 φορολογούνται πολύ πιο
ευνοϊκά.
Είναι επαχθής η φορολογική αντιµετώπιση αυτών που έχουν
χαµηλά εισοδήµατα. Υπάρχει βέβαια η όλη ιστορία µε το ότι
υπάρχει φοροδιαφυγή, δεν δηλώνουν τα εισοδήµατά τους. Η µεγαλύτερη µερίδα δηλώνει εισοδήµατα κάτω από 5.000 ευρώ και
έτσι ξεκινάτε τη φορολόγηση από το 1 ευρώ. Έτσι, όµως, δεν
λύνουµε το πρόβληµα. Τώρα θα γίνει πολύ µεγαλύτερη φοροδιαφυγή.
Από την άλλη πλευρά αυτοί -και δεν είναι λίγοι αυτοί- οι οποίοι
αποκτούν έστω τώρα σιγά-σιγά φορολογική συνείδηση, βλέποντας την κατάσταση στην οποία έφτασε η χώρα, αυτήν τη στιγµή
τιµωρούνται. Έχουν µια υψηλή κλίµακα 26% φορολόγηση και
καµµία αποµείωση φόρου. Έχουν, δηλαδή, µεγαλύτερη φορολόγηση από τους µισθωτούς και συνταξιούχους, διότι είναι 26%
και δεν έχουν και αποµείωση φόρου. Έτσι δεν πληρούται αυτή η
βασική αρχή, ούτως ώστε τα φορολογικά βάρη να κατανέµονται
κατά τρόπο δίκαιο ή τουλάχιστον παρόµοιο σ’ όλους τους φορολογούµενους. Μετά τις ευνοϊκότερες ρυθµίσεις που γίνονται για
τις ανώνυµες επιχειρήσεις και τη φορολόγηση των µερισµάτων
και της διανοµής των κερδών τους, κ.λπ., θα δούµε ότι πράγµατι
εδώ υπάρχει µια διαφορετικότητα και δεν τηρείται η αρχή της
αναλογικότητας και της απόδοσης φορολογίας µε βάση τη φοροδοτική ικανότητα.
Για το θέµα αυτό µας απάντησε ο κύριος Υπουργός. Εµείς του
προτείνουµε µια πρώτη κλίµακα µέχρι 20.000 ευρώ να υπάρχει
φορολογικός συντελεστής 20% και από εκεί να αρχίσει η επόµενη κλιµάκωση, ούτως ώστε να πλησιάζει η φορολόγηση προς
τους µισθωτούς και συνταξιούχους και να είναι περίπου παρόµοια αυτή η κλίµακα. Μας απαντήσατε ότι γι’ αυτό θα χρειαστούν
150 εκατοµµύρια. Κατ’ αρχάς, µε την περαιτέρω διόγκωση που
θα υπάρχει της φοροδιαφυγής γι’ όλη αυτήν τη ρύθµιση εγώ φοβάµαι ότι δεν σίγουρο ότι θα τα εισπράξεται αυτά τα 150 εκατοµµύρια. Δεν είναι ένας υπάρχων νόµος στον οποίον ερχόµαστε
να κάνουµε τροποποίηση και µας λέει το Λογιστήριο του Κράτους ότι από εδώ χάνονται χρήµατα.
Θα φροντίσετε, λοιπόν, αυτά τα 150 εκατοµµύρια να τα πάρετε
από κάπου αλλού. Βέβαια, αν είχαµε κάνει εγκαίρως όλες αυτές
τις φορολογήσεις των διαφόρων λιστών φοροδιαφυγής, κ.λπ. είναι στην επικαιρότητα και καλώς είναι στην επικαιρότητα όλο
αυτό το θέµα- ξέρετε 150 επί πόσα εκατοµµύρια θα είχαµε ει-
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σπράξει µέχρι τώρα για να µπορέσουµε να δώσουµε µια ώθηση
και στους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες και να τους εντάξουµε
και αυτούς σε µια άλλη φορολογική φιλοσοφία; Όχι επειδή καταδιώκοµαι, από την άλλη πλευρά να φοροδιαφεύγω ασύστολα
µερικές φορές και να µη συµµετέχω καθόλου στις υποχρεώσεις
που έχω απέναντι στο κράτος.
Εµείς σας προτείνουµε λύσεις ακόµη και αν είναι έτσι τα πράγµατα που δεν µπορείτε να τα βρείτε από πουθενά αλλού και είναι
τόσο δεσµευτικό αυτό το ποσό. Σας προτείνουµε για τις υψηλότερες καταθέσεις να είναι µεγαλύτερη η φορολογία των τόκων.
Στο εξωτερικό η φορολογία των τόκων είναι πάνω από 20%. Είναι
υψηλή η φορολογία.
Εµείς σας λέµε από το 15% για υψηλές καταθέσεις να πάτε
στο 17,5% και από εκεί υπολογίζουµε ότι θα καλύψουµε αυτό το
θέµα, όπως λέµε ότι θα καλύψουµε και ένα µεγάλο µέρος αν κάνουµε µια κλιµάκωση στη φορολόγηση των ακινήτων. Τα ακίνητα
τα φορολογείτε µε πολύ µικρό συντελεστή έναντι του συντελεστή που φορολογείτε τους µικρούς επιχειρηµατίες και από την
άλλη πλευρά δεν υπάρχει κλιµάκωση σ’ αυτά, δηλαδή για εισοδήµατα από ακίνητα πάνω από 100.000 δεν υπάρχει κλιµάκωση
–αύξηση- της φορολογίας.
Θα µπορούσαµε κι από εκεί να είχαµε πάρει. Όµως ας τα αφήσουµε αυτά, δεν µπορείτε να τα αλλάξετε τώρα.
Έρχοµαι στις φοροαπαλλαγές. Αν πατάξουµε κι έχουµε τα
µέτρα φοροδιαφυγής κ.λπ. και δώσουµε κι ένα κίνητρο µε τις φοροαπαλλαγές, εµείς υπολογίζουµε ότι από εκεί θα εισπράξουµε
πάνω από 200 εκατοµµύρια και θα καλύψουµε κι αυτό κι από τον
πίνακα που σας είχαµε δώσει. Κατά τη συζήτηση της τρικοµµατικής επιτροπής είχαµε προτείνει τα ισοδύναµα αυτά. Αυτές µας
οι ρυθµίσεις έχουν µία προσπάθεια να βελτιώσουµε το νοµοσχέδιο, ούτως ώστε να έχει µεγαλύτερο κοινωνικό χαρακτήρα και
να προσεγγίσει τις αρχές που θέτει.
Κοιτάξτε να δείτε, η Επιστηµονική Επιτροπή τα θέτει και πολύ
τεκµηριωµένα αυτά τα θέµατα, αλλά εγώ σας λέω ότι τουλάχιστον µε αυτήν τη ρύθµιση µε τους ελεύθερους επαγγελµατίες,
µε τα χαµηλά εισοδήµατα δηλαδή, που πρέπει να έχουν µία ενιαία φορολόγηση, µπορεί να τα βρείτε, κύριε Υπουργέ, µπροστά
σας και κατά την κρίση των δικαστηρίων. Θέλουµε να προλάβουµε σ’ αυτό, να βρούµε έναν τρόπο, να υπάρξει από τώρα αυτή η ρύθµιση κοινωνικής συνοχής, να βελτιωθεί δηλαδή αυτό το
θέµα, όπως και για τις οικογένειες µε παιδιά, που ζητάµε µία περαιτέρω βελτίωση.
Δεν θέλουµε κι εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά, αλλά κι εσείς
νοµίζω δεν θέλετε, να χρεωθούµε για ένα φορολογικό νοµοσχέδιο που είναι ανάγκη για τη χώρα, επειδή δεν προσπαθούµε να
κάνουµε κάποιες βελτιώσεις -και δεν είναι υψηλά τα ποσά- ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας και κυρίως όσον αφορά τα θέµατα
κοινωνικού χαρακτήρα και δικαιοσύνης.
Θα επιµείνουµε, λοιπόν, σ’ αυτό το θέµα. Θέλουµε να το δείτε.
Μέχρι το τέλος αυτής της ηµέρας µπορούµε να το συζητήσουµε,
υπάρχουν δυνατότητες. Καταλαβαίνω και καταλαβαίνετε κι εσείς
τη δυσκολία µας, ότι είναι ενσωµατωµένο ως παράγραφος στο
άρθρο 1.
Βεβαίως, στο άρθρο 1, εµείς συµφωνούµε µε τις άλλες ρυθµίσεις, µε τη φορολόγηση των µισθωτών και των συνταξιούχων, µε
τα θέµατα της φορολόγησης των αγροτών κ.λπ., µε την αποµείωση φόρου. Με όλα αυτά τα θέµατα συµφωνούµε. Θέλαµε µεγαλύτερες βελτιώσεις στα θέµατα των φοροαπαλλαγών για
θέµατα πρώτης κατοικίας κ.λπ..
Άρα δεν υπάρχει η δυνατότητα να ψηφίσουµε ή να καταψηφίσουµε. Πρέπει να βρείτε όµως µία λύση, διότι στη συνέχεια
υπάρχει το άρθρο 2, που µιλάει για τους φόρους των καταθέσεων. Λοιπόν, πάρτε κι από εκεί κάτι. Δεν θα έρθουν οι καταθέσεις, γιατί θα έχουµε χαµηλή φορολογία στους τόκους. Δεν είναι
αυτή η λογική. Οι καταθέσεις θα επανέλθουν στο κράτος εάν
αποκτήσει την αξιοπιστία του, εάν σταθεροποιηθεί η κατάσταση,
που σε µεγάλο βαθµό πλέον έχει σταθεροποιηθεί κι επιστρέφουν
οι καταθέσεις και κάναµε όλοι µαζί ως τρικοµµατική Κυβέρνηση
πολύ µεγάλη προσπάθεια σε αυτό το θέµα. Όµως σ’ αυτήν τη
µεγάλη προσπάθεια ας κατανέµουµε και κάποια θετικά γι’ αυτούς, οι οποίοι αυτήν τη στιγµή βρίσκονται κάτω από τα όρια επι-

6196

βίωσης. Πρέπει να εξασφαλίσουµε για αυτούς πόρους.
Εποµένως, στο άρθρο 2, αν δεν βρούµε συγκερασµό, εµείς θα
διαφωνήσουµε.
Το άρθρο 3 εξακολουθεί να αποτυπώνει την ίδια κατάσταση.
Πώς την αποτυπώνει; Αναφέρει ξανά την κλίµακα φορολόγησης
του 26% και βέβαια εκεί µιλάει για το διαχωρισµό, τη φορολόγηση των κερδών, τη φορολόγηση των µερισµάτων και τις φοροαπαλλαγές των επιχειρήσεων. Σε πολλά από αυτά τα θέµατα
συµφωνούµε, αλλά βλέπουµε ότι κι αυτό, το άρθρο 3, έχει ενσωµατωµένη την αδικία απέναντι στα χαµηλά εισοδήµατα από το
ελεύθερο επάγγελµα και στα υψηλά εισοδήµατα. Μπορούµε να
κάνουµε µία βελτίωση σ’ αυτό το θέµα.
Δεν είναι υψηλό το κόστος και το κόστος αυτό, εµείς επιµένουµε ότι θα το πάρετε. Διότι αυτό που προτείνουµε εµείς, είναι
ένα µέτρο που δεν ενισχύει τη φοροδιαφυγή, το εναντίον, την
απαλύνει κι αν ο µηχανισµός κινηθεί πιο γρήγορα και το νοµοσχέδιο που λέµε για την πάταξη της φοροδιαφυγής έρθει πάρα
πολύ γρήγορα και οι προσπάθειες απ’ όλους µας γίνουν αποτελεσµατικές, θα µπορούµε να καλύψουµε άνετα αυτά τα ποσά.
Θα προχωρήσω, κύριε Πρόεδρε. Έφαγα πολύ χρόνο σε αυτό.
Είναι πάρα πολύ µικρός ο χρόνος που µας δίνεται. Θα πάω τώρα
στο άρθρο 7 που προστέθηκε. Πραγµατικά αποκαθιστά σηµαντικό µέρος της αδικίας για τα επιδόµατα, βάζοντας τα επιδόµατα
τέκνου. Υπάρχει ένα πρόβληµα. Αν δεν µπορούµε τώρα να το
βελτιώσουµε, έστω να µπορέσουµε να το κάνουµε στους δυοτρεις µήνες που θα φέρουµε το άλλο φορολογικό νοµοσχέδιο,
να καλύψουµε όλες αυτές τις περιπτώσεις να µην υπάρχει φορολογούµενος µε περισσότερα παιδιά που θα έχει µεγαλύτερη
φορολογία σε σχέση µε το παρελθόν από αυτόν που έχει λιγότερα παιδιά. Να µπορέσουµε τουλάχιστον να έχουµε αυτήν την
υπόσχεση σήµερα και να το πετύχουµε αυτό στη συνέχεια.
Θα αναφερθώ και στο άρθρο 10 και κάποιες άλλες συµπληρώσεις θα γίνουν από τους συναδέλφους µου της Δηµοκρατικής
Αριστεράς. Θέλω εδώ να δείτε -σας το ζήτησαν και άλλοι συνάδελφοι από άλλα κόµµατα- την κατάργηση της παραγράφου 2
που καταργεί τις φοροαπαλλαγές για τις συνεταιριστικές κοινωνικές επιχειρήσεις. Είναι ένας θεσµός που αυτήν την περίοδο στη
χώρα χρειάζεται ενίσχυση. Οι συνεταιριστικές κοινωνικές επιχειρήσεις πρέπει να προχωρήσουν και πρέπει να δούµε εδώ διαφορετικά τη φορολογία τους ή να επαναφέρουµε την κατάσταση
που υπήρχε πριν, δηλαδή να καταργήσουµε την παράγραφο 2
του άρθρου 10.
Έχουµε καταθέσει και άλλες τροπολογίες. Οι συνάδελφοί µου,
όπως σας είπα, θα συµπληρώσουν αυτήν µου την τοποθέτηση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος για δεκαπέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως, η τρικοµµατική Κυβέρνηση δεν αµφισβητεί ότι το
παρόν σχέδιο νόµου που συζητάµε, το φορολογικό αυτό νοµοσχέδιο, εντάσσεται µέσα στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, άρα της συγκέντρωσης νέων πόρων, κλιµακώνοντας
ουσιαστικά τη βάρβαρη και αντιλαϊκή επίθεση σε βάρος των λαϊκών στρωµάτων στο πλαίσιο των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει
από τις δανειακές συµβάσεις και τα µνηµόνια τα οποία έχει υπογράψει για την εξυπηρέτηση αυτών των δανειακών συµβάσεων,
σε µια προσπάθεια βεβαίως να µεταφέρει τα βάρη της κρίσης
και την έξοδο από αυτήν στις πλάτες των λαϊκών στρωµάτων,
που δεν ευθύνονται για την καπιταλιστική κρίση ή για το µεγάλο
δηµόσιο χρέος το οποίο δηµιουργήθηκε για να ανατροφοδοτήσει
την καπιταλιστική ανάπτυξη και τα συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων και τη συντήρηση αυτού του αστικού καπιταλιστικού κράτους και των κρατικών του µηχανισµών.
Όµως, υπάρχουν δύο βασικά ζητήµατα, τα οποία κατά τη
γνώµη του ΚΚΕ είναι θεµελιώδη. Το πρώτο είναι το να προσεγγίσουµε το ζήτηµα τι είναι το φορολογικό σύστηµα. Εδώ πέρα όλοι
συµφωνούν ότι είναι ένα εργαλείο αναδιανοµής. Εκεί που υπάρχει διαφωνία ανάµεσα στα κόµµατα που είναι απολογητές του
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καπιταλιστικού συστήµατος και του ευρωµονόδροµου και στο
ΚΚΕ είναι η λογική ότι το φορολογικό σύστηµα είναι ένα εργαλείο
αναδιανοµής προς όφελος των λαϊκών στρωµάτων. Εµείς λέµε
το αντίθετο, ότι αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο αναδιανοµής,
που παίρνει από τους πολλούς, από το λαό, για να τα δώσει
στους λίγους, που παίρνει από τους άµεσους παραγωγούς του
κοινωνικού πλούτου, για να δώσει σε επιχειρηµατικούς οµίλους.
Άρα, λοιπόν, είναι ένα αντιλαϊκό εργαλείο.
Δεν µπορεί να υπάρξει, λοιπόν, στο καπιταλιστικό σύστηµα δίκαιο φορολογικό σύστηµα. Το θέµα είναι πόσο άδικο είναι. Βεβαίως, όσο αυτό το σύστηµα γίνεται ακόµη πιο επιθετικό, ακόµη
πιο βάρβαρο και αντιλαϊκό και αντιδραστικό, τόσο πιο άδικο θα
είναι και το φορολογικό σύστηµα. Γιατί βεβαίως εξαρτάται ταυτόχρονα και από την ίδια την κατάσταση του εργατικού λαϊκού
κινήµατος, από το οργανωµένο ταξικό κίνηµα, τους συσχετισµούς δύναµης και το τι µπορεί να καταφέρει για να αµβλύνει το
βαθµό αντιλαϊκότητας. Από αυτήν την άποψη είναι φανερό, λοιπόν: Παίρνετε τα χρήµατα από τους πολλούς, για να χρηµατοδοτήσετε επιχειρηµατικούς οµίλους µε διάφορους τρόπους,
µέσα από φοροαπαλλαγές, µέσα από αναπτυξιακούς νόµους,
µέσα από τη λογική των κρατικών προµηθειών. Παίρνετε από
τους πολλούς, για να χρηµατοδοτήσετε το αστικό σύστηµα.
Παίρνετε από τους πολλούς, για να χρηµατοδοτήσετε τα δάνεια
που έχετε δηµιουργήσει, για να στηρίξετε την επιχειρηµατική
δραστηριότητα. Παίρνετε από τους πολλούς ταυτόχρονα, για να
πείτε: «Σας επιστρέφουµε ένα µικρό κοµµάτι µέσα από την κοινωνική πολιτική».
Ποια κοινωνική πολιτική; Αυτή η οποία συνεχώς συρρικνώνεται
και εµπορευµατοποιείται στον τοµέα της υγείας, της παιδείας,
της πρόνοιας, φτάνοντας στο σηµείο να πληρώνει ο ασφαλισµένος για το φάρµακο, φτάνοντας στο σηµείο να πληρώνει ο ασφαλισµένος ή και ο ανασφάλιστος ακόµα –για εµάς δεν έχει διαφορά και δεν πρέπει να έχει διαφορά- για να πηγαίνει στο δηµόσιο νοσοκοµείο, για να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις για την
υγεία, για τα βιβλία ή για τα εργαλεία τα οποία χρειάζεται το
παιδί για να πάει σχολείο;
Και λέτε ότι όλο αυτό το χρησιµοποιείτε για να τους προστατέψετε από τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Μα, στη φτώχεια και
στην εξαθλίωση οδηγήσατε πλατιά λαϊκά στρώµατα εξαιτίας
ακριβώς της πολιτικής σας, η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες αναπαραγωγής του εκµεταλλευτικού καπιταλιστικού συστήµατος και
των επιχειρηµατικών οµίλων. Εσείς, λοιπόν, οδηγήσατε το λαό
στη φτώχεια και στην εξαθλίωση και ταυτόχρονα του λέτε «να
σου δώσουµε και ένα ξεροκόµµατο για να αντιµετωπίσεις το πρόβληµα».
Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, η δική µας αντίληψη για µια τροπολογία η οποία συζητιέται, για τη φορολογία δηλαδή στο πετρέλαιο θέρµανσης και το φυσικό αέριο –τα βάζουµε ταυτόχρονα- για οικιακή χρήση, δεν ξεκινάει από τη λογική των υπολοίπων κοµµάτων, ότι εδώ τα δηµόσια έσοδα µε την αύξηση των
φόρων είναι λίγα, άρα πρέπει να µειώσουµε τη φορολογία για να
αυξηθούν τα δηµόσια έσοδα. Δεν το βλέπουµε, λοιπόν, από τη
σκοπιά της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης -εµείς δηλαδή αµφισβητούµε αυτήν τη στρατηγική της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης,
γιατί είναι µία στρατηγική ξένη προς το λαό, εχθρική προς το
λαό- για να καλλιεργήσουµε τις αυταπάτες ότι ένας άλλος διαχειριστής θα έχει µία πιο φιλολαϊκή διαχείριση στο πλαίσιο της
δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. Λένε ψέµατα στον κόσµο όσοι το
ισχυρίζονται αυτό.
Εµείς το λέµε από τη σκοπιά ότι η θέρµανση είναι κοινωνικό
αγαθό και δεν µπορεί το 2013 να µην µπορούν πλατιά λαϊκά
στρώµατα, εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, να αντιµετωπίσουν
το ψύχος και να καταφεύγουν σε µέσα επικίνδυνα για τη δηµόσια
υγεία. Από εκεί ξεκινάµε. Αυτή είναι η βασική µας αφετηρία. Γι’
αυτό µε την τροπολογία που κάναµε λέµε για κατάργηση ως ένα
µέσο ανακούφισης αποτελεσµατικό σε έναν µεγάλο βαθµό,
χωρίς να µπορούµε να πούµε ότι λύνει όλη την κατάσταση και
ότι αµβλύνει το σύνολο των αδικιών σε ένα άδικο εκµεταλλευτικό
σύστηµα, η µία πλευρά του µόνο.
Και βεβαίως αυτή η κατάσταση των άδικων φορολογικών συστηµάτων γίνεται ακόµη χειρότερη, γιατί υπάρχει και ένα δεύ-
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τερο στοιχείο, στο οποίο πάλι όλα τα κόµµατα, απολογητές του
καπιταλιστικού συστήµατος και του ευρωµονόδροµου, συµφωνούν. Ποιο είναι αυτό; Ότι το φορολογικό σύστηµα πρέπει να
αποτελεί και εργαλείο που θα συµβάλλει στην αναπτυξιακή διαδικασία. Τι σηµαίνει αυτό; Να διευκολύνει την επιχειρηµατική
δραστηριότητα. Το λένε από τα κόµµατα της Κυβέρνησης µέχρι
την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα κόµµατα. Να διευκολύνει, λοιπόν, την επιχειρηµατική δραστηριότητα. Γιατί;
Διότι –λέει- η επιχειρηµατική δραστηριότητα είναι αυτή που δηµιουργεί τον πλούτο.
Αυτό είναι βαθύτατα αντιεπιστηµονικό, είναι εκτός πραγµατικότητας λογική. Δεν είναι, λοιπόν, παραγωγός του πλούτου η επιχειρηµατική δραστηριότητα. Παραγωγός του πλούτου είναι η
εργασία που η καπιταλιστική επιχειρηµατική δραστηριότητα
αφαιρεί αυτόν τον κοινωνικά παραγόµενο πλούτο από τους άµεσους παραγωγούς.
Από αυτήν, λοιπόν, την άποψη όσο είσαστε εγκλωβισµένοι –
και κάποιοι είναι εγκλωβισµένοι λόγω εξυπηρέτησης ταξικών
συµφερόντων- σε αυτήν τη λογική, τότε είναι φανερό ότι θα δηµιουργούνται προϋποθέσεις για ακόµη µεγαλύτερη φοροαπαλλαγή της επιχειρηµατικής δράσης, των µεγάλων επιχειρηµατικών
οµίλων, µονοπωλίων και πολυεθνικών.
Και αυτή η κατάσταση θα γίνεται ακόµη πιο επώδυνη σε συνθήκες φορολογικού ανταγωνισµού, όταν στα γύρω κράτη-µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, σε κάποια από
αυτά, οι επίσηµοι φορολογικοί συντελεστές –γιατί οι πραγµατικοί
είναι πολύ µικρότεροι- είναι στο 10%. Άρα, λοιπόν, οι επιχειρηµατικοί όµιλοι θα µεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στις
χώρες µε µικρότερους συντελεστές.
Δεύτερον, όσο αποδέχεσθε -και το αποδέχεσθε όλα τα κόµµατα του ευρωµονόδροµου- τη λογική της ελευθερίας κίνησης
κεφαλαίων, της ύπαρξης φορολογικών παραδείσων –άρα είναι
παγκόσµιο φαινόµενο και δεν είναι ελληνική ιδιοµορφία- τον
πλούτο τον οποίο συσσωρεύουν οι καπιταλιστές θα µπορούν µε
χίλιους τρόπους να τον οδηγούν στη φοροαπαλλαγή, να εξαιρείται από τη φορολογική επιβάρυνση. Άρα αυτό το γεγονός, ότι ο
πλούτος σε παγκόσµιο επίπεδο µπορεί να µένει στο απυρόβλητο,
είναι απότοκο της καπιταλιστικής ανάπτυξης και της ικανοποίησης των αναγκών των µονοπωλίων και των πολυεθνικών.
Και από αυτήν την άποψη µόνο µειδίαµα µπορεί να υπάρχει σε
αυτό που είπε ο καθηγητής και Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσακαλώτος, µε επιστηµονικοφάνεια, είναι η αλήθεια.
Είπε, λοιπόν, ότι στο παρελθόν, τις προηγούµενες δεκαετίες,
υπήρχαν υψηλοί συντελεστές φορολογικοί και υψηλή ανάπτυξη.
Μα, συγκρίνουµε ποια πράγµατα; Ανόµοιες ιστορικές εποχές
σε διαφορετική φάση ανάπτυξης του καπιταλιστικού συστήµατος
µε τη σηµερινή και το µεταφέρουµε στο σήµερα; Συγκρίνουµε
ανόµοια επίπεδα ανάπτυξης της καπιταλιστικής συσσώρευσης
και το φέρνουµε στο σήµερα; Γιατί το κάνει αυτός ο κύριος καθηγητής καταφεύγοντας στον ανορθολογισµό; Γιατί µέσα από
τον ανορθολογισµό -όχι γιατί είναι ανορθολογιστής- θέλει να δικαιολογήσει τη δική τους διαχειριστική λογική, λέγοντας στο λαό
ότι µπορεί µε µια άλλη διαχείριση να φορολογήσουµε τον
πλούτο, χωρίς να αµφισβητούµε τους πυλώνες ανάπτυξης και
δράσης επιχειρηµατικής δραστηριότητας, πράγµα το οποίο δεν
γίνεται παντού.
Άρα, από αυτήν την άποψη, εµείς λέµε καθαρά ότι δεν µπορείς
να «πατάς σε δύο βάρκες», να είσαι, δηλαδή και µε το θύτη -που
είναι η επιχειρηµατική καπιταλιστική δραστηριότητα, το καπιταλιστικό κέρδος- και µε το λαό. Ένα το κρατούµενο!
Δεύτερον, αυτή όλη η κατάσταση διαµορφώνει σε παγκόσµιο
επίπεδο αλλά και στη χώρα µας ένα περιβάλλον που συνολικά
τώρα το κεφάλαιο θα έχει την ίδια αντιµετώπιση, όπως είχε τις
προηγούµενες δεκαετίες το εφοπλιστικό κεφάλαιο στη χώρα
µας, δηλαδή µηδενική φορολογική επιβάρυνση. Εκεί πάµε: σε
µηδενική φορολογική επιβάρυνση για τη δραστηριότητα των µονοπωλίων και των πολυεθνικών.
Απ’ αυτήν την άποψη, λοιπόν, όλα αυτά τα οποία ακούγονται δεν παίρνω τις άλλες πλευρές υπ’ όψιν- ότι η λίστα Λαγκάρντ θα
µπορούσε να αντιµετωπίσει– όχι ότι λέµε ότι κάποια έσοδα δεν
θα παίρναµε, µπορεί και κάποια έσοδα να πάρεις, αν και το πα-

6197

ράδειγµα της Γαλλίας δείχνει άλλο πράγµα τώρα πλέον- τη µείωση των µισθών, που ισχυρίζονται τα υπόλοιπα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, και την αντιλαϊκή επίθεση στο λαό είναι η
πεµπτουσία του προβλήµατος.
Δεν πρέπει να λέµε αυτά τα πράγµατα και αυτοεπιβεβαιώνεται
από τα επίσηµα στοιχεία. Τα είπαµε και χθες. Το 2001 η συµµετοχή των νοµικών προσώπων στα φορολογικά έσοδα ήταν 12,6,
σήµερα είναι στο 3,3% των φορολογικών εσόδων. Αυτή η διαφορά από πού καλύφθηκε; Από το λαό. Από τη φορολογική επιβάρυνση του λαού.
Άρα εµείς είµαστε αντίθετοι στη διαπάλη, η οποία γίνεται στο
πώς θα επιµεριστούν τα φορολογικά βάρη ανάµεσα στα λαϊκά
στρώµατα.
Το συγκεκριµένο φορολογικό νοµοσχέδιο είναι καλύτερο ή χειρότερο από το υπάρχον φορολογικό καθεστώς; Εµείς λέµε ότι
είναι ακόµα χειρότερο. Είναι ακόµα πιο αντιλαϊκό. Διαµορφώνει
ακόµη πιο αντιλαϊκό περιβάλλον. Γιατί;
Πρώτον, επεκτείνει τη λογική της αυτοτελούς φορολόγησης
ανάλογα µε την πηγή. Άλλη φορολογική αντιµετώπιση υπάρχει
αν έχεις έσοδα από ενοίκια, άλλη φορολογική αντιµετώπιση αν
έχεις έσοδα από τόκους, άλλη φορολογική αντιµετώπιση αν
έχεις έσοδα από µερίσµατα. Αν όλα αυτά έµπαιναν στο ίδιο καλάθι των εισοδηµάτων, τότε θα είχαµε πολύ µεγαλύτερα έσοδα
για το κράτος και πολύ µεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση των
στρωµάτων αυτών που έχουν υψηλά έσοδα απ’ αυτές τις πηγές.
Όµως, εσείς κάνετε την αυτοτελή φορολόγηση, για να µειωθεί
η φορολογική επιβάρυνση των πλουτοκρατών, των µεγάλων εισοδηµατιών. Γι’ αυτό το κάνετε. Ενώ αντίθετα για τους µισθωτούς, τους επαγγελµατίες, αυτούς που έχουν από µία πηγή
έσοδα, τι κάνετε; Προχωράτε ένα βήµα παραπέρα στο βαθµό του
αντιλαϊκού και καταργείτε το αφορολόγητο, καταργείτε το αφορολόγητο για τα παιδιά, καταργείτε µια σειρά δαπάνες που εκπίπτουν από το εισόδηµα και, βεβαίως, το δεύτερο που κάνετε
είναι να µειώνετε τα κλιµάκια και καθορίζετε µε τέτοιον τρόπο
τους συντελεστές κλιµακίων, ώστε να επιβαρυνθούν τα λαϊκά
στρώµατα.
Αυτό το αποτέλεσµα πού οδηγεί; Στο ότι θα δούµε ακόµα χειρότερες εξελίξεις σ’ αυτό που είδαµε φέτος µε τα αποτελέσµατα
της εκκαθάρισης των εισοδηµάτων. Τι δείχνουν αυτά τα αποτελέσµατα της εκκαθάρισης του φόρου εισοδήµατος για το οικονοµικό έτος 2012; Δείχνουν πενταπλασιασµό αυτών που κλήθηκαν να πληρώσουν τα λαϊκά στρώµατα σε σχέση µε αυτά που
πλήρωσαν το 2011. Το 2011 µε περισσότερα εισοδήµατα, 99 δισεκατοµµύρια ευρώ –κοντά 100 δισεκατοµµύρια- πλήρωσαν επιπλέον φόρο από την εκκαθάριση 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Το
2012 µε λιγότερα εισοδήµατα, 94 δισεκατοµµύρια εισοδήµατα,
λόγω ακριβώς της µείωσης στους µισθούς, στις συντάξεις, την
αύξηση της ανεργίας, πλήρωσαν οι ίδιες κατηγορίες περισσότερο φόρο, 6,8 δισεκατοµµύρια ευρώ συνολικά, 5,1 από τα εισοδήµατα και 1,7 δισεκατοµµύρια από το τέλος αλληλεγγύης και
το τέλος επιτηδεύµατος.
Να, λοιπόν, ποιο είναι το αποτέλεσµα, πού οδήγησε η προηγούµενη αλλαγή του φορολογικού νόµου και σήµερα πού θα
οδηγήσει ακόµα περισσότερο αυτή η εξέλιξη των πραγµάτων.
Να, λοιπόν, γιατί λέµε ότι είναι σε βάρος του λαού όλα αυτά
τα οποία κάνετε και γι’ αυτό ζητήσαµε ως µέσο ανακούφισης την
κατάργηση, µε τροπολογία, του τέλους επιτηδεύµατος και του
τέλους αλληλεγγύης.
Έτσι, λοιπόν, ποιοι πληρώνουν; Οι µισθωτοί. Ποιοι πληρώνουν;
Οι επαγγελµατίες. Υπάρχουν δύο κλίµακες για τους επαγγελµατίες. Και αυτό που είναι ακόµη πιο αντιδραστικό είναι για τους
αγρότες. Υπάρχει µία κλίµακα µε µοναδικό συντελεστή. Είτε βγάλεις 5.000 ή 10.000 είτε βγάλεις 500.000 ή 1.000.000 την ίδια ποσοστιαία επιβάρυνση θα έχεις. Είναι αντιδραστική λογική αυτή
και σε βάρος του λαού.
Θα επαναφέρουµε µια ερώτηση, κύριε Υπουργέ, που δεν µας
την απαντήσατε. Στην τροπολογία, όπου σωστά αφαιρείτε τις δαπάνες για τις εισφορές που καταβάλλουν οι επαγγελµατίες στα
ταµεία υποχρεωτικής ασφάλισης, ενώ στην προηγούµενη διατύπωση λέγατε για επαγγελµατικά ταµεία, σήµερα τα ονοµάζετε
µε την τελική διατύπωση «ταµεία προαιρετικής ασφάλισης». Ποια
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είναι αυτά τα ταµεία προαιρετικής ασφάλισης; Σας έχουµε ρωτήσει. Γιατί προαιρετική ασφάλιση τι σηµαίνει; Ότι είναι για αυτόν
που έχει πολύ εισόδηµα; Εδώ οι επαγγελµατίες δεν µπορούν να
πληρώσουν τον ΟΑΕΕ, την υποχρεωτική τους ασφάλιση, και
χρωστάνε δύο και τρία χρόνια και δίνετε τη δυνατότητα σε κάποιους να εξαιρούν από το φορολογητέο εισόδηµα και αυτοί να
έχουν προαιρετική ασφάλιση; Ποια είναι αυτά τα ταµεία; Πείτε
µας αναλυτικά ποιους αφορούν και ποια είναι αυτά τα ταµεία.
Και δυο-τρεις παραλογισµοί ακόµα. Για τα µπλοκάκια -σας το
είπαµε και πριν- είναι διττή η κατάσταση. Από τη µια τούς θέλετε
µισθωτούς και από την άλλη τούς λέτε να πληρώσουν το τέλος
επιτηδεύµατος. Γιατί να πληρώσουν τα µπλοκάκια το τέλος επιτηδεύµατος, αυτοί οι εργαζόµενοι που έχουν αντιλαϊκές καταστάσεις να αντιµετωπίσουν;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεύτερο ζήτηµα το οποίο υπάρχει είναι η κατάσταση η οποία
έχει δηµιουργηθεί µε τους µετανάστες, ιδιαίτερα στην Αυστραλία
και στον Καναδά, στο θέµα της φορολογικής κατοικίας. Πού τους
οδηγείτε; Στο να επιβαρύνονται µε διπλή φορολόγηση και στον
Καναδά και στην Αυστραλία και στην Ελλάδα. Την ίδια στιγµή τι
κάνετε γι’ αυτούς τους µεροκαµατιάρηδες; Τους φορολογείτε
διπλά, χωρίς να θέλετε να εφαρµόσετε την αποφυγή της διπλής
φορολογίας. Την ίδια στιγµή τα µερίσµατα των θυγατρικών στο
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής προς τις πολυεθνικές τα απαλλάσσετε από τη φορολογία. Να, λοιπόν, δύο µέτρα και δύο
σταθµά.
Η ίδια λογική υπάρχει και µε την καλλιτεχνική δηµιουργία. Τι
λέτε; Αύξηση του ΦΠΑ στο 23%. Οδηγείτε τους δηµιουργούς της
τέχνης στην εξαθλίωση. Δεν είναι εµπόρευµα η τέχνη, είναι καλλιτεχνική δηµιουργία και το µετατρέπετε σε εµπόρευµα και το
κάνετε απλησίαστο στο λαό. Δεν λέµε την αγοραπωλησία εµείς,
λέµε για τους δηµιουργούς. Οδηγείτε τους καλλιτεχνικούς δηµιουργούς, τους καλλιτέχνες στην εξαθλίωση, δηλαδή τους εικαστικούς, τους ζωγράφους, τους χαράκτες και µια σειρά άλλους.
Δύο ακόµη ζητήµατα θα αναφέρω και ολοκληρώνω. Το ένα ζήτηµα είναι το πώς αντιµετωπίζετε την επιχειρηµατική δραστηριότητα. Υπάρχουν και εκεί δυο µέτρα και δύο σταθµά. Στις µικρές
επιχειρήσεις αυξάνετε το φορολογικό συντελεστή, για να έχετε
µια ευκαιρία να τους βγάλετε από τη µέση -οπότε οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι να βρουν ελεύθερο το πεδίο να αναπτύξουν
τη δραστηριότητά τους– και, αντίθετα, στις µεγάλες επιχειρήσεις
µειώνετε τη συνολική επιβάρυνση, εξυπηρετώντας τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο πολυεθνικές επιχειρήσεις.
Και αποτελεί κοροϊδία το άρθρο 26, όπου λέτε ότι θα φορολογήσετε και τα πλοία µε ξένη σηµαία µε το ίδιο καθεστώς που φορολογείτε τα πλοία και τις επιχειρήσεις µε ελληνική. Αυτό πού
οδηγεί; Μα, δεν πληρώνουν φόρο. Και ταυτόχρονα έχετε και το
άρθρο 27, όπου απαλλάσσετε συνολικά τους επιχειρηµατικούς
οµίλους από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση στο εισόδηµα που αποκτάται από εταίρους ή µετόχους. Και την ίδια
στιγµή φορολογείτε τους ναυτικούς.
Και τέλος, το τελικό θέµα είναι αυτό, οι αλλαγές στο φοροεισπρακτικό µηχανισµό. Είναι επώδυνες για το λαό, όταν καταργείτε τις ΔΟΥ και ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές. Βάζετε ένα
επιπλέον πρόβληµα στα λαϊκά στρώµατα, να µπορέσουν να εκπληρώσουν τις όποιες υποχρεώσεις έχουν απέναντι στο κράτος.
Γιατί πάτε σε αυτήν τη λογική, να καταργήσετε τις ΔΟΥ στις νησιωτικές περιοχές; Εµείς λέµε ότι δεν πρέπει να καταργηθεί καµµία ΔΟΥ, πολύ περισσότερο σε νησιωτική περιοχή, όπου υπάρχει
αυτή η ιδιοµορφία στη µετακίνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Όλα αυτά, λοιπόν, κάνουν το φορολογικό νοµοσχέδιο που φέρνετε να οδηγήσει σε
ακόµη µεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση τα πλατιά λαϊκά
στρώµατα προς όφελος του µεγάλου κεφαλαίου και της πλουτοκρατίας. Γι’ αυτό κι εµείς το καταψηφίζουµε συνολικά.
Ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της Βουλής,
αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα: «Η αρχή της
δεδηλωµένης, από τον Τρικούπη στο σήµερα», που οργανώνει
το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι επτά µαθητές και µαθήτριες και
δύο εκπαιδευτικοί από το 12ο Γυµνάσιο Καλλιθέας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Κοντονής.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Καραθανασόπουλε, ήταν και απαξιωτικοί έως προσβλητικοί οι χαρακτηρισµοί για τον σύντροφο Ευκλείδη Τσακαλώτο
και µας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ακόµη και σήµερα, δυόµισι χρόνια που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η ανελέητη επίθεση
του νεοφιλελευθερισµού, του χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου
κατά της εργατικής τάξης και των συµµάχων της, εσείς εµµένετε
να µη βλέπετε ότι τα µνηµόνια και οι πολιτικές λιτότητας οι
οποίες εφαρµόζονται σήµερα σε όλη την Ευρώπη δεν είναι µία
τυχαία πολιτική, δεν είναι µία πολιτική καλά και ως έτυχε, δηλαδή, του ευρωπαϊκού καπιταλισµού. Είναι µία στρατηγική επιλογή να τσακίσει δικαιώµατα και κατακτήσεις της εργατικής
τάξης, να τσακίσει δικαιώµατα και κατακτήσεις των λαών σε τέτοιο σηµείο, που στρέφεται ακόµα και κατά παραδοσιακών µερίδων της αστικής τάξης, παραδοσιακών υπό την έννοια ότι
παραδοσιακά ψήφιζαν οι περισσότεροι από αυτούς αυτά τα κόµµατα.
Πραγµατικά είναι πολύ εύκολο να καταγράφουµε εµείς της
Αριστεράς από το Βήµα της Βουλής τους άθλιους δείκτες στους
οποίους έχει περιέλθει η εργατική τάξη. Είναι πάρα πολύ εύκολο
αυτό και είναι και σχετικά εύκολο -αν και θέλει και µία επεξεργασία και δείχνει µία προοπτική- να καταθέτουµε σε αυτήν τη
Βουλή, η οποία κυριαρχείται από τις δυνάµεις του µνηµονίου,
τροπολογίες.
Το όραµα της δικής µας Αριστεράς είναι η Αριστερά να µην
καταθέτει τροπολογίες, αλλά να καταθέτει σχέδια νόµου που θα
ψηφίζονται από την πλειοψηφία του ελληνικού Κοινοβουλίου
προς όφελος της εργατικής τάξης και όλων των εργαζοµένων.
Γι’ αυτό ακριβώς σήµερα θέτουµε –και το θέτουµε συνεχώς- αίτηµα για τη συγκρότηση ενός µετώπου των κοινωνικών και πολιτικών δυνάµεων, των δυνάµεων της εργασίας και της προόδου
στην Ελλάδα. Γιατί αυτό το µέτωπο µπορεί να δηµιουργήσει ζωντανές πλειοψηφίες, πλειοψηφίες της Αριστεράς, οι οποίες θα δώσουν λύση στα κοινωνικά και πολιτικά προβλήµατα, θα καταργήσουν τα µνηµόνια και θα χαράξουν µία άλλη πορεία για τον
τόπο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από ένα µήνα περίπου συζητούσαµε στην Εθνική Αντιπροσωπεία για τα περίφηµα επιτεύγµατα της Κυβέρνησης στη Σύνοδο Κορυφής. Σας είχαµε πει ότι
καλύτερα θα ήταν να λείπουν οι πανηγυρισµοί. Και πριν αλέκτωρ
λαλήσει τρεις, η περίφηµη επαναφορά των οµολόγων κόστισε
ούτε λίγο ούτε πολύ 1,3 δισεκατοµµύρια παραπάνω από το προβλεπόµενο. Σας το είχαµε πει ότι θα κοστίσει πολύ παραπάνω.
Κύριοι συνάδελφοι, 1,3 δισεκατοµµύρια ευρώ σηµαίνει τα µισά
λεφτά που βάζετε στόχο να εισπράξετε µε αυτό το φορολογικό
νοµοσχέδιο. Κάθε βήµα της πολιτικής σας είναι και µία αποτυχία.
Και έρχεστε στην Εθνική Αντιπροσωπεία όχι για να δικαιολογήσετε τις αποτυχίες, γιατί δεν τολµάτε ούτε να τις δείτε κατάµατα,
αλλά για να αναφέρετε νέες προβλέψεις, νέες µελλοντικές καταστάσεις για να δικαιολογήσετε τις καθηµερινές αποτυχίες σας.
Η πραγµατικότητα είναι πολύ σκληρή και σε αυτόν τον τοµέα.
Καµµία πρόβλεψη που κάνατε από τον Ιούνιο που εκλέχθηκε
αυτή η Κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιωθεί µέσα ούτε στο ελάχιστο.
Εδώ πραγµατικά µας κάνει εντύπωση ότι ενώ οικοδοµείται
αυτή η κατάσταση της αποτυχίας, τις άθλιες αυτές προβλέψεις
τις επενδύετε µε κατηγορίες για την Αριστερά περί λαϊκισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εξαπάτηση του λαού είναι το
ανώτερο στάδιο του λαϊκισµού. Στην εξαπάτηση του λαού εσείς
έχετε δώσει τα πάντα. Δεν ήσαστε εσείς, κύριοι συνάδελφοι, δεν
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ήταν η Νέα Δηµοκρατία που κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ επειδή
έφερε το αφορολόγητο στις 5.000; Δεν ήσαστε εσείς που στο
«Ζάππειο» λέγατε ότι το αφορολόγητο από τις 5.000 θα το πάτε
στις 8.000; Και πού το πάτε; Στο µηδέν!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το πήγαµε στις 9.500.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ (Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης): Το πήγαµε στις 9.500.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Το αφορολόγητο; Το
έχετε µηδενίσει εντελώς µε όλες αυτές τις ρυθµίσεις. Καλά, εντάξει, αν θέλετε εδώ να κάνουµε ανάλυση αριθµών, µπορούµε
να σας τα πούµε και αναλυτικά.
Ειλικρινά δηλαδή εσείς έχετε ξεπεράσει κάθε όριο λαϊκισµού,
ο οποίος ολοκληρώνεται αυτήν την περίοδο, βλέποντας τα στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας και των άλλων κοµµάτων –αλλά κυρίως της Νέας Δηµοκρατίας- να περιοδεύουν στα κανάλια και να
φέρονται κατά της Κυβέρνησης σχετικά µε το πετρέλαιο θέρµανσης.
Τελικά, τι θα κάνετε, κύριοι συνάδελφοι; Θα ψηφίζετε «αµάσητα» ό,τι σας φέρνουν στη Βουλή και στα κανάλια θα κάνετε τα
«σκληρά καρύδια» ή θα έχετε, επιτέλους, µία ενιαία στάση να
λέτε και να ψηφίζετε τα ίδια πράγµατα; Αυτό είναι λαϊκισµός.
Δεν είναι λαϊκισµός, κύριοι συνάδελφοι, η υπεράσπιση των λαϊκών αγώνων και των λαϊκών τάξεων. Δεν είναι λαϊκισµός η υπεράσπιση από την Αριστερά της νεολαίας και του τρόπου που
σήµερα χειµάζεται ούτε η υπεράσπιση των γυναικών ούτε του
περιβάλλοντος που καταστρέφεται. Αυτά είναι η πολιτική πρόταση της Αριστεράς.
Εδώ, όµως, µας είπατε και κάτι άλλο. Μας είπατε ότι για να
ευηµερήσουν οι άνθρωποι πρέπει πρώτα να ευηµερήσουν οι
αριθµοί. Κύριοι συνάδελφοι, ευηµερούν οι αριθµοί; Η ανεργία
των νέων ξεπερνάει το 60%. Σας ενδιαφέρει αυτός ο αριθµός; Η
συνολική επίσηµη ανεργία φθάνει όπου να ’ναι στην πρώτη θέση
στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πάρουµε άλλη
µία θλιβερή πρωτιά. Σας ενδιαφέρει αυτός ο αριθµός; Σας ενδιαφέρει το γεγονός ότι στα Ναυπηγεία του Σκαραµαγκά επεκτάθηκαν οι συµβάσεις για µία ηµέρα εργασίας την εβδοµάδα για
κάθε εργαζόµενο; Σας ενδιαφέρει; Σας ενδιαφέρουν τα ιδιωτικοποιηµένα ναυπηγεία, που λέγατε ότι οι ιδιώτες θα φέρουν την
ανάπτυξη κ.λπ.; Σας ενδιαφέρουν αυτοί οι αριθµοί; Σας ενδιαφέρει ότι η «SHELMAN», µια µεγάλη εταιρεία, έκλεισε; Σας ενδιαφέρει ότι οι τριακόσιες καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονοµικών µε µηνιαίο µισθό 300 ευρώ απολύθηκαν; Περισσότερο στοίχιζαν τα απορρυπαντικά παρά ο µισθός της καθαρίστριας.
Κύριοι Βουλευτές, όλα αυτά τα πράγµατα δεν µπορείτε να τα
ξεπερνάτε. Και δεν µπορείτε να µη δίνετε λόγο για αυτά τα πράγµατα στην Εθνική Αντιπροσωπεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μη µας λέτε για τη διεθνή θέση της χώρας που αναβαθµίστηκε. Αναβαθµιστήκατε από τους διεθνείς οίκους τοκογλυφίας,
µόνο από αυτούς.
Τελειώνω λέγοντας το εξής. Το φορολογικό νοµοσχέδιο, κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι µόνο φοροµπηχτικό. Κάνει καθαρές
ταξικές επιλογές όσον αφορά τη φορολόγηση των κερδών των
ανωνύµων εταιρειών και όσον αφορά τη φορολόγηση των ναυτικών, των αγροτών και των κλιµάκων, όπως τις έχετε διαµορφώσει.
Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, σε τριάντα δευτερόλεπτα.
Μας έκανε κατάπληξη χθες στον ΣΥΡΙΖΑ το γεγονός ότι στελέχη του ΠΑΣΟΚ δηµόσια και στη Βουλή απαίτησαν συγγνώµη
από τον ΣΥΡΙΖΑ σχετικά µε την πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
Θα σας δοθεί η ευκαιρία να τα πείτε αυτά όταν έρθει η ώρα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Συγγνώµη να ζητήσουν αυτοί που διαχειρίστηκαν µε τον πλέον
άθλιο τρόπο εις βάρος του λαού και του τόπου την υπόθεση της
φοροδιαφυγής, απέκρυβαν στοιχεία επί δυόµισι χρόνια, έχαναν
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αυτά τα στοιχεία και σήµερα ο ένας µετά τον άλλο έρχεται εδώ
και παριστάνει την αθώα περιστερά.
Κύριοι συνάδελφοι, η κοροϊδία του λαού έχει και τα όριά της.
Νοµίζουµε ότι αυτή η κοροϊδία έχει καταδειχθεί µε χίλιους τρόπους και στο εκλογικό σώµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε, κύριε
συνάδελφε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Εµείς σας καλούµε επειδή χθες πανηγυρίζατε για κάποιες δηµοσκοπήσεις- αν είστε
τόσο βέβαιοι, να πάµε σε εκλογές και θα τα πούµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Με συγχωρείτε, αλλά
θα επιµείνω πάρα πολύ στο χρόνο, γιατί είναι πενήντα πέντε οι
εγγεγραµµένοι. Εποµένως αντιλαµβάνεστε ότι, όπως προχωράει
η συνεδρίαση, δεν θα µπορέσει να ολοκληρωθεί σχεδόν µέχρι
τα ξηµερώµατα. Υπάρχουν συνάδελφοι από την επαρχία που
έχουν παρακαλέσει να µιλήσουν γιατί στις 11.00’ το βράδυ είναι
η τελευταία πτήση για Θεσσαλονίκη…
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, περιµένουµε να
µιλήσουµε στη σειρά µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα µιλήσετε, κυρία
Μπακογιάννη, είστε η αµέσως επόµενη.
Πρέπει να είµαστε όµως συνεπείς στο χρόνο και το εννοώ
αυτό που λέω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ένα
λεπτό επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ποιο προσωπικό; Μα,
ετέθη προσωπικό θέµα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα λεπτό για να εξηγήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ένα λεπτό και µόνο για
να εξηγήσετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μου έκανε εντύπωση η
αναφορά του προηγούµενου οµιλητή που είπε ότι κατέφυγα σε
προσωπικούς χαρακτηρισµούς απέναντι στον κ. Τσακαλώτο.
Εµείς δεν καταφεύγουµε ποτέ σε προσωπικούς χαρακτηρισµούς
ούτε προσβάλλουµε σε προσωπικό επίπεδο. Κάνουµε διάλογο,
αντίλογο και κριτική. Ας µας απαντούσε επί της ουσίας στην κριτική που κάναµε σε απόψεις που εξέφρασε ο κ. Τσακαλώτος.
Μας κάνει εντύπωση όταν κάποιος που αυτοαποκαλείται ως
συµµέτοχος σε ένα κόµµα της πλουραλιστικής, της Δηµοκρατικής Αριστεράς, φοβάται και ποινικοποιεί τον αντίλογο και το διάλογο. Μάλλον πολύ γρήγορα βιάζονται να αντιγράψουν το
ΠΑΣΟΚ όταν µας κατήγγελλε να µην του κάνουµε κριτική, γιατί
συµβάλλουµε στην ίδια λογική τότε µε τη δεξιά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δέκα
δευτερόλεπτα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, κύριε Κοντονή, δεν
δέχοµαι άλλη παρέµβαση. Δεν υπάρχει προσωπικό. Το Προεδρείο κρίνει ότι δεν υπήρξε προσωπικό θέµα και εποµένως κλείνει η υπόθεση.
Το λόγο έχει ο κ. Στρατούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
κύριε Υπουργέ, άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά και τον κ. Στουρνάρα και τους οµιλητές των τριών κοµµάτων που στηρίζουν την
Κυβέρνηση. Δεν µπόρεσαν όµως να µε πείσουν ότι αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο δεν έχει ταξικό, αντικοινωνικό χαρακτήρα
ή ότι δεν έχει µια ταξική µονοµέρεια υπέρ κάποιων.
Από όλη τη συζήτηση έχει επιβεβαιωθεί η αντίληψή µας ότι µε
αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο επιδιώκεται κατ’ αρχάς να επιβαρυνθούν µε νέα φορολογικά βάρη τα αδύναµα στρώµατα της
κοινωνίας, τα λαϊκά στρώµατα, οι εργαζόµενοι. Αυτό θα γίνει µε
την κατάργηση των φοροαπαλλαγών, µε τον απαράδεκτο χειρισµό των οικογενειών που έχουν παιδιά, µε νέες επιβαρύνσεις για
τα µικροµεσαία στρώµατα, την ίδια ώρα που τα πιο εύπορα
στρώµατα ή οι πιο µεγάλες επιχειρήσεις, ανώνυµες εταιρείες και
ΕΠΕ διευκολύνονται και ελαφρύνονται φορολογικά ακόµη περισσότερο.
Εποµένως, στόχος αυτού του φορολογικού νοµοσχεδίου –και
µετά τη συζήτηση των δύο ηµερών- για µας παραµένει το γεγονός ότι η Κυβέρνηση θέλει να επιβληθούν νέα βάρη στο λαό, να
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εξοικονοµηθούν επιπλέον πόροι για να δοθούν στους τοκογλύφους δανειστές της χώρας και σ’ αυτούς που ασκούν συστηµατική φοροδιαφυγή, οι οποίοι βρίσκονται κυριολεκτικά στο απυρόβλητο.
Ειδικά για τη φοροδιαφυγή είναι προκλητικά τα όσα ακούστηκαν, όπως προκλητικές είναι και οι δεσµεύσεις της Κυβέρνησης
ότι θα την αντιµετωπίσει. Είναι προκλητικά γιατί αυτές τις µέρες
«ταρακουνιέται» το πολιτικό σκηνικό της χώρας από την υπόθεση
της λίστας Λαγκάρντ.
Η ουσία αυτής της υπόθεσης είναι ότι αποκρύφτηκαν στοιχεία
για µεγαλοκαταθέτες του εξωτερικού. Δεν αξιοποιήθηκαν ώστε
να γίνει διασταύρωση και να πληρώσουν τους φόρους που αναλογούν σε αυτά τα εισοδήµατα ή και πρόστιµα, εφόσον δεν είχαν
δηλώσει τα ποσά που κατέθεσαν στο εξωτερικό. Είναι πρόκληση
λοιπόν να µιλάει η Κυβέρνηση για µελλοντική αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής.
Είναι διπλή πρόκληση, εάν πάρουµε υπ’ όψιν µας τον κρατικό
προϋπολογισµό, ο οποίος ψηφίστηκε το Νοέµβρη, σύµφωνα µε
τον οποίο προβλέπεται το 2013 από την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής να εισπραχθούν από το δηµόσιο µόνο 52 εκατοµµύρια
ευρώ, την ίδια στιγµή που µόνο από περικοπές των αποζηµιώσεων µετακινήσεων των νεφροπαθών, για να κάνουν τις αναγκαίες για την ίδια τους ζωή αιµοκαθάρσεις, έχουν µειωθεί αυτές
οι δαπάνες κατά 82 εκατοµµύρια ευρώ.
Αν ήθελε πραγµατικά η Κυβέρνηση να αντιµετωπίσει τη φοροδιαφυγή, υπήρχαν τρόποι να αντιµετωπιστεί, όπως µε τη θέσπιση
του περιουσιολογίου, να δηλώνει ο κάθε Έλληνας και Ελληνίδα
ποια είναι η πραγµατική κινητή και ακίνητη περιουσία του στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό και να φορολογείται µε βάση αυτή.
Θα έφερνε, στην περίπτωση που ήθελε να πολεµήσει τη φοροδιαφυγή η Κυβέρνηση, την κατάργηση των ειδικών φορολογικών καθεστώτων που ισχύουν για προνοµιούχα και πλούσια
στρώµατα της ελληνικής κοινωνίας. Για παράδειγµα, δεν θίγεται
καθόλου το ευνοϊκό ειδικό φορολογικό καθεστώς των εφοπλιστών, την ίδια στιγµή που µε το παρόν φορολογικό νοµοσχέδιο
επιβαρύνονται δύο, δυόµισι και τρεις φορές παραπάνω όσοι εργάζονται σήµερα στη ναυτιλία.
Επίσης, αν το ήθελε η Κυβέρνηση, είχε και τρόπο να προτείνει
για να πολεµήσει τη φοροδιαφυγή, να ενισχυθούν οι φοροελεγκτικοί µηχανισµοί, να γίνουν πιο αποτελεσµατικοί και ταυτόχρονα, να θεσπιστεί ένα πολύ πιο διαφανές, σωστό και χρηστικό
πόθεν έσχες.
Δεν έκανε τίποτα, όµως, απ’ όλα αυτά και οι προβλέψεις της
για τη νέα χρονιά είναι για µηδαµινές εισπράξεις από την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής που κυρίως, απ’ ό,τι απέδειξε η λίστα
Λαγκάρντ, απ’ αυτήν επωφελούνται και µε βάση αυτή κάνουν
πάρτι οι οικονοµικοί ολιγάρχες της χώρας µας, την ίδια στιγµή
που υποφέρει ο ελληνικός λαός µε σφαγιασµό µισθών, συντάξεων, µε νέα φορολογικά βάρη που φέρνει αυτό το νοµοσχέδιο.
Είναι τα πλούσια στρώµατα της κοινωνίας που η λίστα Λαγκάρντ,
µε τον τρόπο που έχει γίνει ο χειρισµός µε αυτές τις καταθέσεις
τους στο εξωτερικό, το έχει αποδείξει.
Ήθελα να πω το εξής: Μου δηµιούργησε πολύ µεγάλη απογοήτευση και νοµίζω ότι δηµιούργησε και απογοήτευση σε εκατοντάδες χιλιάδες συµπολιτών µας, προερχόµενους από φτωχότερα στρώµατα, κυρίως από τη βόρεια Ελλάδα, ο τρόπος που
ο Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Στουρνάρας, αντιµετώπισε την
τροπολογία µας, αλλά και την τροπολογία και άλλων εδώ στην
Αίθουσα, για να µειωθεί ο επιπλέον ειδικός φόρος που επιβλήθηκε στο πετρέλαιο θέρµανσης, που έχει οδηγήσει στο κρύο,
έχει οδηγήσει στην απελπισία εκατοντάδες χιλιάδες φτωχά λαϊκά
νοικοκυριά στη χώρα µας, τη στιγµή µάλιστα που και από τη συζήτηση µέσα στη Βουλή, αλλά και από την ίδια την πραγµατικότητα προκύπτει ότι ο λόγος τον οποίο επικαλέστηκε και εδώ ο κ.
Στουρνάρας, ότι δηλαδή εξισώθηκε ο φόρος του πετρελαίου
θέρµανσης προς τα πάνω µε το φόρο του πετρελαίου κίνησης
για να αντιµετωπιστεί το λαθρεµπόριο καυσίµων, δεν υφίσταται,
γιατί τελικά αυτό το λαθρεµπόριο δεν αντιµετωπίστηκε. Είπε ότι
αντιµετωπίστηκε κατά 30% χωρίς να φέρει στοιχεία. Το ερώτηµα
είναι: Άξιζε τον κόπο, έστω και γι’ αυτό το 30%, που θα µπορούσε
να είναι 60%, 90%, 100%, αν εφάρµοζε κάποια άλλα µέτρα για
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την πάταξη του λαθρεµπορίου, τα οποία έχουν παρουσιάσει µε
προηγούµενες οµιλίες τους οι συνάδελφοί µου του ΣΥΡΙΖΑ; Άξιζε
τον κόπο, όταν την ίδια στιγµή οδήγησε στην απελπισία και στο
κρύο εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και όταν την ίδια στιγµή
εξ αυτού του λόγου, επειδή µειώθηκε η κατανάλωση του πετρελαίου θέρµανσης, µειώθηκαν και τα έσοδα του κράτους;
Δεν άξιζε καθόλου και αντί να κάνει την αυτοκριτική του ο
Υπουργός Οικονοµικών, αντί να αποδεχθεί αυτή την τροπολογίαπροσθήκη του ΣΥΡΙΖΑ, την πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων.
Μου έκανε, επίσης, πολύ δυσάρεστη και αρνητική εντύπωση
το γεγονός ότι πέταξε στο καλάθι των αχρήστων άλλη µία τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, που παρόµοιες τροπολογίες κατέθεσαν και
άλλες δυνάµεις σε αυτή την Αίθουσα, για την αποκατάσταση
στην καρατόµηση των ατόµων µε αναπηρία. Ενώ µε το Γ’ µνηµόνιο είχαν εξαιρεθεί από τις µειώσεις µισθών, συντάξεων, από την
κατάργηση των δώρων και από την κατάργηση του ΕΚΑΣ για
όσους είναι µικρότεροι από εξήντα πέντε χρονών, ήρθε µετά µε
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και επέβαλε αυτές τις σφαγιαστικές περικοπές. Εδώ υπήρχε τροπολογία. Και ενώ ο κ. Στουρνάρας σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις του, σε επίσηµες συναντήσεις
µε την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία τους έχει
υποσχεθεί ότι θα διορθώσει αυτή την πολύ µεγάλη κοινωνική αδικία σε βάρος των πιο ευπαθών στρωµάτων της κοινωνίας µας,
την έλλειψη φερεγγυότητας και αξιοπιστίας του, την απέδειξε
εδώ που πέταξε και αυτήν την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και
άλλων δυνάµεων στο καλάθι των αχρήστων.
Επίσης, θέλω να πω το εξής: Ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών
απαντώντας στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον
συνάδελφο και σύντροφό µου Παναγιώτη Λαφαζάνη, του είπε ότι
θα αντιµετωπίσει µε ευαισθησία το θέµα της απόλυσης των τριακοσίων καθαριστριών που αµείβονταν µε 325 ευρώ το µήνα και
απολύθηκαν χθες το πρωί. Είπε ότι θα τις καλέσει να κάνουν συνεταιρισµούς, να κάνουν εργολαβίες. Μα, είναι δυνατόν; Θα κάνουµε εργολάβους γυναίκες που δούλευαν δέκα, δεκαπέντε
χρόνια και σήµερα είναι µεγάλης ηλικίας στο Υπουργείο Οικονοµικών και σε όλες τις Υπηρεσίες του στην Ελλάδα; Το σωστό θα
ήταν όχι µόνο να µην απολυθούν και να ανακληθούν οι απολύσεις
τους, αλλά να προσληφθούν µε σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου, αφού εργάζονται όλες πάνω από δέκα χρόνια, για να αντιµετωπιστεί αυτό το κοινωνικό πρόβληµα.
Εν πάση περιπτώσει, επειδή αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο
έχει αυτόν τον άδικο χαρακτήρα, θα αγωνιστούµε και οι ίδιοι και
θα ενισχύσουµε τις αντιστάσεις, για να µην εφαρµοστούν στην
πράξη αυτές οι άδικες αντικοινωνικές πολιτικές. Πιστεύουµε ότι
µε τον αγώνα το δικό µας και τον αγώνα και την ψήφο του ελληνικού λαού θα ανοίξουµε το δρόµο για άλλες πολιτικές από µία
κυβέρνηση της Αριστεράς που θα φέρει ένα άλλο φορολογικό
σύστηµα, το οποίο θα ελαφρύνει τα αδύναµα στρώµατα της κοινωνίας και θα επιβαρύνει το µεγάλο πλούτο και τα πλούσια στρώµατα της κοινωνίας, προκειµένου να βρεθούν πόροι για να
υπάρξει, επιτέλους, οικονοµική και κοινωνική ανόρθωση σ’ αυτόν
τον λαό και σ’ αυτήν τη χώρα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι τέσσερις µαθητές και
µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 2ο Γυµνάσιο Παλλήνης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει η συνάδελφος κ. Μπακογιάννη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
Κυβέρνηση καταβάλλει µία επίµονη προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράµµατος δηµοσιονοµικής στρατηγικής που ψηφίσαµε περίπου πριν από ένα µήνα. Θετικά
αποτελέσµατα αναµφισβήτητα υπάρχουν. Και η αξιοπιστία της
χώρας αναβαθµίζεται και οι εταίροι µας αναγνωρίζουν την απο-
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φασιστικότητά µας να πορευτούµε στο δύσκολο δρόµο των µεταρρυθµίσεων, ενώ ταυτόχρονα επικρατούν τα βήµατα προόδου
που έχουµε κάνει. Το κράτος αρχίζει σταδιακά –έστω και µε το
σταγονόµετρο- να πληρώνει τις υποχρεώσεις του προς τους
ιδιώτες και τις επιχειρήσεις. Κυρίως, όµως, φαίνεται ότι δηµιουργούνται τα πρώτα δείγµατα ρευστότητας στην αγορά.
Όµως, παρά τις θετικές αυτές εξελίξεις, δυστυχώς συνεχίζουµε να είµαστε δέσµιοι αντιαναπτυξιακών πρακτικών. Δυστυχώς, συζητούµε ένα νοµοσχέδιο έκτακτης ανάγκης, ξέρουµε ότι
είµαστε υποχρεωµένοι να το ψηφίσουµε σήµερα, ξέρουµε ότι συζητά το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, αλλά αυτό το νοµοσχέδιο
είναι άθροισµα αποσπασµατικών φορολογικών και εισπρακτικών
µέτρων. Δεν συζητάµε, δηλαδή, όπως επιβάλλεται –και όπως
τουλάχιστον εγώ θα ήλπιζα- µία συνολική βαθιά φορολογική µεταρρύθµιση που θα οδηγεί σε ένα σταθερό, απλό και δίκαιο φορολογικό σύστηµα. Συνεχίζεται, δηλαδή, η πρακτική που συντηρεί ένα θολό και ασταθές φορολογικό τοπίο.
Το αποτέλεσµα είναι να ανατρέπονται οι οικογενειακοί προϋπολογισµοί, να ακυρώνεται ο προγραµµατισµός των επιχειρήσεων, να µην ξέρουν οι επιχειρηµατίες και οι επαγγελµατίες, οι
µισθωτοί και οι συνταξιούχοι τι τους ξηµερώνει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση
µου. Πιστεύω βαθιά στην πολιτική της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και τη στηρίζω µε όλες µου τις δυνάµεις. Όµως, θεωρώ ότι
πρέπει να εφαρµοστεί µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο. Γι’ αυτό και
αντιδρώ στη συνεχή αύξηση των φορολογικών συντελεστών,
στην επιβολή νέων φόρων, αιφνιδιαστικών έκτακτων εισφορών,
χαρατσιών, κ.ο.κ., δηλαδή στην υπέρµετρη φορολόγηση των φορολογουµένων και δη των συνεπών φορολογουµένων, χωρίς κεντρικό στόχο.
Άκουσα µε προσοχή χθες τον κ. Τσακαλώτο και τον ακούω
πάντα µε προσοχή. Ο κ. Τσακαλώτος πολλές φορές στην επιτροπή έχει κάνει πολύ χρήσιµες και εποικοδοµητικές προτάσεις.
Όµως, κύριε Τσακαλώτο, υπάρχει µία κεντρική διαφωνία µεταξύ ηµών. Ποια είναι αυτή; Εγώ βαθύτατα πιστεύω ότι η κατάρα
αυτού του τόπου σήµερα είναι η ανεργία και ότι οι πιο αδικηµένοι
Έλληνες είναι οι άνεργοι. Οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι υποφέρουν, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν ένα µισθό.
Η µεγαλύτερη αδικία είναι γι’ αυτά τα νέα παιδιά που υποχρεώνονται να φύγουν σήµερα από την Ελλάδα για να βρουν δουλειά στο εξωτερικό ή κάθονται στο σπίτι τους και προσπαθούν
να βρουν έναν τρόπο για να βγάλουν έστω και ένα στοιχειώδες
µεροκάµατο. Πώς θα αντιµετωπιστεί, λοιπόν, αυτή η ανεργία. Και
εδώ είναι ιδεολογικό το θέµα µας. Εγώ πιστεύω βαθύτατα ότι η
ανεργία θα αντιµετωπιστεί µόνο µε νέες επιχειρήσεις σ’ αυτήν
τη χώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους διορίσετε, κύριε Τσακαλώτο, µου. Δεν είναι δυνατόν να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ εκατό φορές
ότι θα κάνετε εκατό χιλιάδες -δεν ξέρω πόσους- διορισµούς. Δεν
υπάρχει ελπίδα. Το ξέρετε και το ξέρουµε όλοι.
Και δεν είναι δε τόσο οι µεγάλες επιχειρήσεις –γιατί πείτε ότι
θα φέρουµε δέκα µεγάλες επενδύσεις- αλλά οι µικροµεσαίες. Οι
δέκα µεγάλες επενδύσεις θα πάρουν δέκα χιλιάδες ανθρώπους;
Εµείς έχουµε ένα εκατοµµύριο άνεργους. Άρα, η µικροµεσαία
επιχείρηση είναι αυτή που θα πρέπει να στηριχθεί σήµερα. Αυτή,
λοιπόν, πρέπει να στηριχθεί µε πολλούς τρόπους. Για παράδειγµα, σας είπαν πολλοί συνάδελφοι σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι
δεν λύνεται µ’ αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο το θέµα των Βιβλίων και Στοιχείων. Όµως, εν πάση περιπτώσει, θα στηριχθεί και
µε την απλοποίηση της γραφειοκρατίας και µε τη χαµηλή φορολογία.
Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι πρέπει να ρίξουµε τους φορολογικούς συντελεστές. Το πιστεύω βαθύτατα
και πιστεύω ότι από εκεί θα προέλθει πραγµατικά αναπτυξιακή
λογική και ότι θα µπορέσουµε να προσφέρουµε φως στο βάθος
του τούνελ σε όλους αυτούς τους ανέργους.
Και πάω σε δύο παραδείγµατα τα οποία τα έχετε ακούσει πάρα
πολλές φορές µέσα στην Αίθουσα, αλλά µε απασχολούν πάρα
πολύ.
Το πρώτο είναι η αγορά ακινήτων. Την τελειώσαµε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, την αγορά ακινήτων και την τελειώσαµε µεγαλοπρεπώς. Πρώτον, αν ένας µπαµπάς έδωσε στην κόρη του
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ένα σπίτι 110 τετραγωνικών µέτρων, θα πρέπει να πληρώσει τέσσερα ΕΤΑΚ του 2010, του 2011, του 2012 και του 2013 µε εισοδήµατα του 2013. Ε, αυτό δεν γίνεται, κύριε Υπουργέ, δεν
βγαίνει, διότι ο άλλος έχει εισοδήµατα του 2013 και δεν µπορεί
να πληρώσει τέσσερα ΕΤΑΚ µαζί. Εκεί, λοιπόν, θα πρέπει να δείτε
πολύ σοβαρά πώς θα µπορέσετε να αντιµετωπίσετε το θέµα.
Δεύτερον, δεν πουλιέται τίποτα. Και να θες να πουλήσεις, δεν
υπάρχει καµµία ελπίδα για κάτι τέτοιο. Άρα, από τη στιγµή που
δεν πουλιέται τίποτα, θα πρέπει να ρίξουµε τις αντικειµενικές
αξίες και να φορολογήσουµε λιγότερο τα ακίνητα, διότι το κράτος θα εισπράξει περισσότερα από την ώρα που θα κινηθεί η
αγορά ακινήτων.
Και όλα αυτά σας τα λέω σκεπτόµενη τη θέση του Υπουργού,
διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι σήµερα Υπουργός Οικονοµίας και να προσπαθείς να κάνεις το σωστό. Και το Υπουργείο
Οικονοµικών έχει κάνει πραγµατικά πολύ καλή δουλειά το τελευταίο εξάµηνο. Και εγώ δεν θα είµαι αυτή η οποία δεν θα αναγνωρίσει το µέγεθος της προσπάθειας. Όµως, εδώ θέλει προσοχή
το θέµα. Θα πρέπει να κινήσουµε την αγορά για να πάρουµε χρήµατα. Εάν δεν την κινήσουµε, δεν θα πάρουµε χρήµατα.
Και φτάνω στο τελευταίο. Ο κύριος Υπουργός δεν µπόρεσε να
µου απαντήσει στην ερώτηση την οποία είχα κάνει για το πετρέλαιο θέρµανσης. Σας τα έχουν πει όλοι γι’ αυτό το ζήτηµα. Όµως,
εγώ θα προσθέσω και ένα άλλο επιχείρηµα. Κάθισα κάτω και µετρούσα. Εντάξει, τα έσοδα είναι «ίσα βάρκα ίσα νερά», όπως είπατε επισήµως, εξαπλασιάστηκε ο φόρος και τα έσοδα είναι ίσα.
Δεν θα µπω στη λογική που λέει ότι οι Έλληνες έχουν παγώσει
και ότι έχει καταναλωθεί ένα εκατοµµύριο λιγότερο πετρέλαιο.
Θα σας πω, όµως, κάτι άλλο. Θα πληρώσουµε και πρόστιµο. Δηλαδή, αν καθίσουµε κάτω και το βάλουµε µπακαλίστικα, θα πληρώσουµε και πρόστιµο από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω περιβαλλοντικής ρύπανσης. Και δεν θα τη γλιτώσουµε, διότι αυτοί
µετράνε κάθε βράδυ και θα έρθουν να µας πουν «τι κάνετε εδώ,
καίει ο άλλος λάστιχα ή δεν ξέρω τι, πλαστικές πόρτες;».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα, σας παρακαλώ, για λίγο την ανοχή
σας.
Πώς θα µπορέσει, λοιπόν, να προχωρήσει αυτό το θέµα; Άρα,
αν υπολογίσετε τις επιστροφές που υποχρεωτικά θα πρέπει να
δώσετε -διότι το έχουµε ψηφίσει- συν τα πρόστιµα, τελικώς η
σούµα για το κράτος θα είναι αρνητική, κύριε Υπουργέ. Σας το
ζητούν, λοιπόν, όλες οι πτέρυγες της Βουλής να βρείτε µία λύση.
Και µπορούµε να βρούµε µία λύση που να καλύψει τον επόµενο
Φλεβάρη, Μάρτη που θα είναι οι πιο δύσκολοι µήνες. Και σας
µιλάω ως τέως Βουλευτής Ευρυτανίας που ξέρω τι σηµαίνει να
έχουµε θερµοκρασία -7, όπως είχαµε προχθές στο Καρπενήσι,
και ο κόσµος να µην έχει τρόπο να λύσει το πρόβληµα της θέρµανσής του.
Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ναι, ιδεολογικά εγώ πιστεύω ότι λιγότεροι φόροι φέρνουν περισσότερα έσοδα. Είναι
µια βασική διαφωνία µας µε την Αριστερά. Εγώ το πιστεύω. Και
το πιστεύω, γιατί απλούστατα ο ΦΠΑ ανέβηκε και µειώθηκαν 15%
τα έσοδα. Ανέβηκε η φορολογία. Στο σύνολο, περιµέναµε στο
φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων, τα αυξηµένα µέτρα
έπρεπε να αποδώσουν τέσσερα δισεκατοµµύρια και απέδωσαν
δύο. Πρακτικά δηλαδή, έχω πιστεύω ότι η µικρότερη φορολογία
οδηγεί τελικώς το κράτος σε περισσότερα έσοδα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε εµένα θα µου επιτρέψετε να κλείσω µε µια παρατήρηση. Άκουσα εχθές –λυπάµαι που δεν είναι µέσα σε αυτήν
εδώ την Αίθουσα- τον κ. Λαφαζάνη να κάνει κριτική στον κ.
Στουρνάρα χρησιµοποιώντας ορισµένες λέξεις -το ελληνικό λεξιλόγιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πολύ πλούσιο, αλλά
τα ελληνικά είναι µια δύσκολη γλώσσα, όπως πολλάκις έχω πει
στον κ. Λαφαζάνη- και αναφερόταν στην ιστορία των καθαριστριών.
Συµφωνώ, µε όποιον µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα πει ότι η πολιτική αυτή είναι ανάλγητη, η πολιτική αυτή είναι άδικη, είναι πολιτική που χαρακτηρίζεται από απονιά, ότι για τις καθαρίστριες
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αυτές µε τα τριακόσια πενήντα ευρώ, πρέπει να βρούµε µια λύση
του. Διαφωνώ ριζικά, µε το να λέει ότι «Αυτό είναι βία και τροµοκρατία».
Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βία και τροµοκρατία είναι
τα 3 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στην «MARFIN», διότι δικαιούντο να δουλέψουν. Βία και τροµοκρατία είναι το σαρανταπεντάρι. Βία και τροµοκρατία είναι ακόµα και τα γκαζάκια. Βία
και τροµοκρατία είναι ότι φοβούνται σήµερα οι καθηγητές της
ΑΣΟΕΕ να µπούνε µέσα, γιατί φοβούνται για τη ζωή τους. Βία και
τροµοκρατία είναι να δέρνουν τον εργάτη, τον Αιγύπτιο µέσα στο
σπίτι του και να τον στέλνουν στο νοσοκοµείο, όχι διότι δεν είναι
καλός εργάτης, αλλά διότι είναι Αιγύπτιος. Αυτό είναι βία και τροµοκρατία. Και αν θέλουµε σε αυτήν την Αίθουσα και σε αυτήν τη
χώρα, θα πρέπει κάποια στιγµή να συνεννοηθούµε στις έννοιες
που χρησιµοποιούµε και οι έννοιες αυτές είναι σηµαντικές για
τον πολιτικό και το κοινωνικό διάλογο.
Διότι εµείς θέλουµε να πετύχει αυτή η χώρα, θέλουµε η Ελλάδα να ξανασηκώσει ανάστηµα, θέλουµε να µπορέσουν οι άνεργοι να βρουν δουλειά, θέλουµε να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη,
αλλά απαιτείται πρωτίστως ένας πολιτικός πολιτισµός που πρέπει να τον επιβάλουµε σε αυτήν τη Βουλή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία συνάδελφε.
Ορίστε, το λόγο έχει ο κύριος Υφυπουργός, κ. Μαυραγάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατ’ αρχάς θα ήθελα να πω ότι η κοινοβουλευτική µου παρουσία θα είναι εδώ και θα είναι συνεχής
για να µπορέσω να ανταποκριθώ στα καθήκοντά µου και το
Υπουργείο Οικονοµικών να εκπροσωπείται. Προσπαθώ πάντα να
συµβάλω σε µια συζήτηση χωρίς φραστικές ακρότητες, η οποία
συζήτηση δεν θα πυροδοτεί διχαστικό κλίµα. Το διχασµό, ο λαός
µας τον έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά.
Ερχόµενος κατευθείαν στο θέµα και για να µη µακρηγορήσω
θα ήθελα να πω ότι το νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε είναι ένα
νοµοσχέδιο το οποίο αφ’ ενός ενσωµατώνει δηµοσιονοµικά µέτρα, τα οποία έχουν συµφωνηθεί να ληφθούν ώστε να µην επιβαρυνθεί το σκέλος των δαπανών και αφετέρου καθιερώνει αλλαγές στη δοµή της φορολογίας εισοδήµατος.
Καθιερώνονται τρεις κατηγορίες εισοδήµατος, µειώνονται τα
κλιµάκια στη φορολογία εισοδήµατος µισθωτών και συνταξιούχων, επιτυγχάνοντας έτσι την απλοποίηση και διευρύνεται η φορολογική βάση σε µεγάλη γκάµα φορολογουµένων. Κατανέµονται τα βάρη µε έναν τρόπο, ώστε να υπάρχει ελάφρυνση για
µισθωτούς και συνταξιούχους µε εισόδηµα κάτω των 25.000 περίπου ευρώ. Και είναι πολύ σηµαντικό ότι το ειδικό επίδοµα, το
οποίο προβλέπει αυτός ο νόµος, είναι αποτέλεσµα του ότι όταν
αυτή η Κυβέρνηση βλέπει ότι υπάρχει ένα θέµα, προσπαθεί µε
κάθε τρόπο να το λύσει. Και εδώ νοµίζω ότι υπήρξε ανταπόκριση
ώστε να ενισχυθούν οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες οικογένειες.
Καθιερώνεται ένας ενιαίος τρόπος φορολόγησης της επιχειρηµατικότητας, εντάσσοντας τις ατοµικές επιχειρήσεις και τους
ελεύθερους επαγγελµατίες στο σύστηµα δαπανών που έχουν και
τα νοµικά πρόσωπα. Και είναι πολύ σηµαντικό αυτό. Και δεν έχει
τονιστεί σε µεγάλο βάθος. Δηλαδή, δαπάνες, οι οποίες άλλες
φορές δεν υπολογίζονταν για τον υπολογισµό του φόρου, πλέον
υπολογίζονται. Έτσι, υπάρχει ένα δικαιότερο αποτέλεσµα όσον
αφορά το τελικό αποτέλεσµα που υποβάλλεται σε φορολογία.
Παράλληλα, υπάρχει µέριµνα για τις νέες επιχειρήσεις και τους
νέους που θέλουν να ξεκινήσουν. Έτσι, µέσω αυτής της ειδικής
φορολόγησης για τα πρώτα χρόνια, θα αντιµετωπιστεί ένα πρόβληµα που µαστίζει την κοινωνία µας: το πρόβληµα της ανεργίας.
Λύνεται, επίσης, ένα θέµα, το οποίο είχε τεθεί πάρα πολλές
φορές: τα λεγόµενα µπλοκάκια. Λύνεται µε έναν τρόπο που δεν
αδικεί αυτούς που είναι σ’ αυτή την κατηγορία και τους εντάσσει
στις µισθωτές υπηρεσίες. Δηλώνονται όλα τα εισοδήµατα. Και
είναι πολύ βασικό αυτό. Γιατί και τα εισοδήµατα, που ειδικώς φορολογούνται ή τυχόν απαλλάσσονται, πρέπει να γράφονται, γιατί
µέσω της δηλώσεως αυτής όλων των εισοδηµάτων επιτυγχάνεται
ένα κοµµάτι του περιουσιολογίου. Βλέπουµε, λοιπόν, ποια είναι
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τα εισοδήµατα του καθενός. Βλέπουµε ακόµα από πού προέρχονται και οι τόκοι που αυτοτελώς φορολογούνται. Υπολογίζονται έτσι οι καταθέσεις.
Όσον αφορά τις εταιρείες: Ναι, ο ονοµαστικός συντελεστής
αυξάνεται από το 20% στο 26%. Αλλά αυτό γίνεται στο πλαίσιο
της κατανοµής του βάρους, που πρέπει να απλωθεί σε όσο το
δυνατόν µεγαλύτερο κοµµάτι της κοινωνίας. Και εδώ οι εταιρείες
έχουν το δικό τους µερίδιο. Από την άλλη µεριά, όµως, για να
µπορέσει να προστατευθεί η επιχειρηµατικότητα, η συνολική επιβάρυνση από το 40% µειώνεται στο 32,8%, λόγω της µείωσης
της φορολογίας των µερισµάτων.
Θα ήθελα να έρθω στο θέµα αυτό –τα µερίσµατα- όπως µίλησα
και στην επιτροπή: Έχουµε να εφαρµόσουµε ευρωπαϊκή οδηγία.
Δεν µπορούµε, όταν πληρώνονται µερίσµατα από µία ελληνική
θυγατρική στη µητρική της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιβάλουµε φόρο. Δεν δικαιούµαστε. Είτε είµαστε στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και σεβόµαστε τους κανόνες είτε θέλουµε να βγούµε. Και
αυτό είναι µία πολιτική απόφαση, µε την οποία η παρούσα Κυβέρνηση φυσικά και δεν συµφωνεί.
Μιλήσατε πάρα πολλοί από εσάς για τις οµόρρυθµες εταιρείες. Εδώ, όµως, έχουµε ένα µεγάλο πρόβληµα. Έχετε δει πουθενά τον εξής τρόπο φορολόγησης; Το µισό κέρδος να φορολογείται στην εταιρεία και το άλλο µισό να φορολογείται στα
άτοµα; Ή θα πάει όλο στα άτοµα ή θα πάει όλο στην εταιρεία.
Αυτό κάνουµε εµείς: Πάει στην εταιρεία. Μάλιστα, δίνουµε και
την ευκαιρία σε όσες οµόρρυθµες εταιρείες επιθυµούν να εξοµοιωθούν απολύτως στον τρόπο φορολόγησης µε τις ΑΕ, να το
κάνουν.
Υπάρχει και µία στρέβλωση του συστήµατος, που δεν την ανέφερε κανένας. Ποια είναι αυτή; Αν φτιάξεις µία ετερόρρυθµη
εταιρεία –κι έχει γίνει πολύ της µόδας αυτό, πιστέψτε το και
ερευνήστε το- ο ετερόρρυθµος εταίρος φορολογείται µόνο µε
20%. Και στην πράξη, πάρα πολλές οµόρρυθµες εταιρείες είχαν
γίνει ετερόρρυθµες µε τον έναν εταίρο να έχει το 99% και να
υπάρχει και ένας οµόρρυθµος µε 1%. Ο ετερόρρυθµος, που
έπαιρνε το σύνολο των κερδών, φορολογείτο µε 20%. Δεν νοµίζω
ότι αυτό είναι δίκαιο.
Ξεκαθαρίζονται οι κανόνες για τις ενδοοµιλικές συναλλαγές.
Υπήρχε αυτός ο δυισµός. Τον τελειώνουµε. Βάζουµε ένα µοναδικό σύστηµα στο Υπουργείο Οικονοµικών και θα ενισχύσουµε
και την υπηρεσία. Γιατί εκεί, ναι, θα πρέπει να υπάρξει µεγάλη
προσοχή και να ριχθεί µεγάλο βάρος από την Κυβέρνηση για τις
ενδοοµιλικές συναλλαγές.
Υπάρχει, επίσης, µία καινοτόµος διάταξη που ξεκίνησε µε τον
κώδικα φορολογικής απεικόνισης των συναλλαγών και ολοκληρώνεται τώρα. Δεν το ανέφερε κανείς και πρέπει να το πω: Δεν
έχουµε πλέον την απόρριψη των βιβλίων. Ή αν θέλετε, την
έχουµε για πολύ συγκεκριµένη περίπτωση, όπου εκεί δεν µπορεί
να αναπαραχθεί τίποτα, δεν µπορεί να επιδειχθεί τίποτα στις
αρχές, δεν υπάρχει τίποτα. Εκεί, ναι, αναγκαστικά υπάρχει ο εξωλογιστικός προσδιορισµός.
Υπάρχει άλλη µία καινοτόµος διάταξη: Καταργούνται οι περαιώσεις.
Υπάρχει κι άλλη. Παρατείνεται η απόσυρση των αυτοκινήτων,
για να δοθεί ένα κίνητρο.
Προχωράµε στην προαιρετική υπαγωγή στο ΦΠΑ στις επαγγελµατικές µισθώσεις -προαιρετική, όποιος το θέλει- γιατί
υπήρχε στρέβλωση. Γιατί όποιος δεν χρέωνε το ΦΠΑ, η εταιρεία
ή ο επαγγελµατίας ο οποίος ήταν ο µισθωτής, δεν µπορούσε να
έχει ΦΠΑ για την έκπτωση από τη µίσθωση. Επίσης, υπήρχε στρέβλωση στις εταιρείες leasing. Νοίκιαζαν τα κτήρια, είχαν υποστεί
το ΦΠΑ και το ΦΠΑ τον επέρριπταν µέσω του χρηµατοδοτικού
κόστους στην αγορά στους επαγγελµατίες που νοίκιαζαν µέσω
leasing.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θέλω να µιλήσω, όµως, στο τέλος της σύντοµης παρέµβασής
µου –για λίγο, κύριε Πρόεδρε- ότι απ’ εδώ και πέρα έχουµε πολύ
δρόµο µπροστά. Θα πρέπει να χαράξουµε µία φορολογική πολιτική η οποία θα µας βοηθήσει να εκτελέσουµε πιστά µια οικονοµική πολιτική ανάπτυξης.
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Ο στόχος είναι –σας το λέω- να σταθεροποιηθεί δηµοσιονοµικά η χώρα και στη συνέχεια να µπορέσουµε να ελαφρύνουµε
τους φορολογούµενους και την επιχειρηµατικότητα. Δεν είµαστε
υπέρ των φόρων, αλλά σ’ αυτήν τη συγκυρία πρέπει να βγάλουµε
τη χώρα από το αδιέξοδο και µόλις έχουµε την επίτευξη της σταθερότητας, θα προχωρήσουµε σε µειώσεις φόρων.
Θα προχωρήσουµε και σε απλοποίηση της φορολογίας. Εγώ
προσωπικά θα τεθώ επικεφαλής µιας επιτροπής, η οποία πολύ
γρήγορα µε τεχνοκράτες θα το φέρει στο Κοινοβούλιο. Θα
έχουµε και διάλογο και µε τα κόµµατα και µε τις παραγωγικές
οµάδες και θα λάβουµε υπ’ όψιν συµπεράσµατα της τεχνικής
βοήθειας –γιατί άλλωστε να µην την αξιοποιήσουµε, αφού είναι
πολύ σηµαντική και τόσοι τεχνοκράτες µάς διατίθενται- για να
απλοποιήσουµε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, να µειώσουµε την έκτασή του και να τον κάνουµε ένα λειτουργικό εργαλείο που θα βοηθάει και τους επενδυτές και θα ξέρει κάποιος
«τι του ξηµερώνει» όταν έρχεται στην Ελλάδα ή όταν είναι στην
Ελλάδα και επενδύει.
Επίσης, θα συντάξουµε έναν κώδικα φορολογικής διαδικασίας
απλό, για να ξέρει ο πολίτης, ο επιχειρηµατίας, ο οποιοσδήποτε
πώς εκτελεί τις φορολογικές του υποχρεώσεις και πώς µπορεί
να ανταποκριθεί στις όποιες δεσµεύσεις υπάρχουν από πλευράς
φορολογικής νοµοθεσίας.
Τέλος, µια κουβέντα για τη φοροδιαφυγή. Μέσα στο εξάµηνο
έχουµε κάνει πράγµατα. Πρέπει να γίνουν κι άλλα; Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά. Βεβαίως και πρέπει να γίνουν. Τι έχουµε κάνει;
Αποφάσεις, όπως είχατε πει, για GPS, για εισροές-εκροές έχουν
πλέον υπογραφεί και µπαίνουµε στο στάδιο της εκτέλεσης.
Τι άλλο έχουµε κάνει; Αυτό το οποίο η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων είχε σαν πληροφόρηση το καλοκαίρι
το αξιοποιήσαµε: Ελέγχουµε τα εµβάσµατα των ετών 2009, 2010
και 2011. Εστάλησαν επιστολές και τώρα αναµένουµε µέσα στο
χρονικό διάστηµα που έχει δοθεί -και πρέπει να δίνεται πάντα
όταν καλείς κάποιον- τις απαντήσεις και µετά προχωράµε.
Έχουµε και την εφαρµογή έτοιµη, στην οποία οποιοσδήποτε καλούµενος µπαίνει µέσα στη Γενική Γραµµατεία και εξηγεί ή προχωράει και σε δήλωση και να είστε σίγουροι ότι µε όσους δεν
µπορούν να δικαιολογήσουν, θα προχωρήσουµε πολύ σκληρά.
Εγώ δεν θα παίξω µε τη φοροδιαφυγή. Δεν πρόκειται να
αφήσω αυτό το φαινόµενο, το οποίο όλες οι πτέρυγες της Βουλής έχουν καταγγείλει -και δικαίως το έχουν καταγγείλει- να συνεχιστεί. Τουλάχιστον δεν αντέχει η χώρα, δεν αντέχουν οι
πολίτες και δεν πρόκειται να το αφήσουµε ως Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
Υφυπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Αυτό
µε το οποίο θα ήθελα να ολοκληρώσω είναι λέγοντας ότι ναι,
αυτά τα µέτρα είναι δύσκολα. Αυτά τα µέτρα θα µας βοηθήσουν
να ολοκληρώσουµε αυτή τη φάση της προσαρµογής για να περάσουµε στη φάση της προοπτικής. Θα πρέπει όλοι οι οµιλητές,
όλοι όµως -και άκουσα και κάποιους από την Αντιπολίτευσηακόµα κι αν διαφωνούν -και η κριτική µπορεί να είναι και σκληρήνα δώσουµε ένα µήνυµα ελπίδας στον κόσµο και να σταµατήσουµε να φέρνουµε το µήνυµα της κατάθλιψης στους ανθρώπους, στους συµπολίτες µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κασσής.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Κύριε Υπουργέ, εγώ δεν αµφισβητώ τις
καλές σας προθέσεις σε ό,τι έχει να κάνει µε το παρόν φορολογικό νοµοσχέδιο. Να θυµίσω όµως πόσα νοµοσχέδια έχουν ψηφιστεί σε αυτήν τη Βουλή και δεν έχουν εφαρµοσθεί. Πόσα
νοµοσχέδια ήρθαν εδώ, συζητήθηκαν και οι ίδιες οι κυβερνήσεις
κάποια στιγµή τα αναθεώρησαν;
Θα σταθώ όµως σε αυτό που είπατε, ότι ετοιµάζετε το µεγάλο
φορολογικό νοµοσχέδιο που µέχρι το Μάιο µπορεί να έρθει για
ψήφιση για να συµπεριλάβει όλες αυτές τις ατέλειες. Γιατί αυτό
το σηµερινό νοµοσχέδιο που συζητάµε είναι µόνο φοροεισπρακτικό. Είναι ένα νοµοσχέδιο που έρχεται να εφαρµόσει το µνηµόνιο 3. Και θα είναι πολύ δύσκολο να εφαρµοσθεί γιατί δεν
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υπάρχει οργάνωση στις υπηρεσίες. Όταν οι υπηρεσίες οργανώνονται µε πολιτικά κριτήρια –και αναφέροµαι στις εφορίες και τις
ΔΟΥ- είναι πολύ δύσκολο να εφαρµοσθεί και αυτό το νοµοσχέδιο. Άρα χρειάζονται ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να µπορούν
τα νοµοσχέδια να εφαρµόζονται. Γιατί αν είχαν εφαρµοσθεί στοιχειωδώς και τα νοµοσχέδια που έχουν ψηφιστεί, δεν θα υπήρχε
περίπτωση να υπάρχουν οι περιβόητες λίστες Λαγκάρντ ή δεν
ξέρω τι άλλο και ο τρόπος να φοροδιαφεύγουν αυτοί που φοροδιαφεύγουν πάντα.
Άρα, συζητάµε για ένα δίκαιο φορολογικό νοµοσχέδιο το
οποίο πρέπει να έρθει άµεσα για να ψηφιστεί. Και µη µου πείτε
ότι το νοµοσχέδιο αυτό είναι δίκαιο κύριε Υπουργέ, παίρνοντας
ως παράδειγµα το πετρέλαιο θέρµανσης. Ο κύριος Υπουργός
προχθές στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης έκανε κάποιες ανακοινώσεις και είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι τα έσοδα τα οποία θα εισπράξει το ίδιο το κράτος είναι ίδια µε αυτά που είχαµε την
προηγούµενη χρονιά. Εγώ δεν µπόρεσα να το καταλάβω. Με µείωση 90%, 80% στις πωλήσεις του πετρελαίου θέρµανσης πώς
είναι δυνατόν να υπάρχουν τα ίδια έσοδα έστω και µε τη µεγάλη
αύξηση της τιµής των φόρων; Άρα νοµίζω ότι η πολιτεία, το κράτος και η σηµερινή Κυβέρνηση µε την εφαρµογή αυτού του µέτρου έκανε τον κόσµο να κρυώσει και να παγώσει και όχι µόνο
στην Αθήνα, αλλά και σε περιοχές όπως τα Γιάννενα, η Φλώρινα
και δεν ξέρω πού αλλού.
Δεν µπορεί αυτό το νοµοσχέδιο να είναι δίκαιο, κύριε Υπουργέ,
όταν στους µισθωτούς και τους χαµηλοσυνταξιούχους έρχεται
να επιβάλει περισσότερους φόρους. Οι πρώην συνάδελφοί µου
από το ΠΑΣΟΚ καταθέτουν τροπολογίες σήµερα για τις ευπαθείς
οµάδες. Αναφέρθηκε πριν µια οµάδα, οι νεφροπαθείς. Είναι 80
εκατοµµύρια ευρώ ανά την Ελλάδα. Και εκεί δεν υπήρχε καν
ευαισθησία από πλευράς της Κυβέρνησης να καλυφθεί αυτή η
ευπαθής οµάδα των νεφροπαθών οι οποίοι µετακινούνται τρεις
φορές την εβδοµάδα για να τρέχουν στα νοσοκοµεία και τα µηχανήµατα και εµείς τους αφαιρούµε το δικαίωµα να ζήσουν.
Εποµένως πώς να είναι δίκαιο αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο; Πώς να είναι δίκαιο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις όταν
εφαρµόζεται φόρος 26% από το πρώτο ευρώ, όταν οι επιχειρήσεις σήµερα δεν έχουν φορολογικές ενηµερότητες λόγω των ληξιπρόθεσµων οφειλών; Κι εδώ, κύριε Υπουργέ, γίνεται µία
διαβούλευση µε την τρόικα για να αυξηθούν οι δόσεις, αλλά είναι
σε αναµονή.
Πρέπει να γνωρίζετε κάτι: Παρ’ ότι υπάρχει διάθεση από πολύ
κόσµο που οφείλει να πληρώσει, δυστυχώς δεν µπορεί γιατί δεν
υπάρχουν χρήµατα. Άρα το µέτρο της αύξησης των δόσεων πρέπει να έλθει άµεσα είτε µε δική σας εγκύκλιο είτε ίσως µε απόφαση της Βουλής προκειµένου να ρυθµιστεί και αυτό το θέµα
για να µπορούν οι φορολογούµενοι να πληρώσουν τις οφειλές.
Πώς µπορεί να είναι δίκαιο αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο όταν
στους αγρότες, στον πρωτογενή τοµέα µπαίνει φόρος 13%; Από
εκεί όµως επιδιώκει σήµερα η Κυβέρνηση, η πολιτεία να παράγει.
Άρα, αυτά είναι ζητήµατα τα οποία έχετε χρέος και έχουµε χρέος
να τα δούµε.
Νοµίζω ότι εδώ δεν έχουµε να µοιράσουµε τίποτα. Κι εσείς,
κύριε Υπουργέ, είστε περαστικοί από το Υπουργείο και όλοι µας
είµαστε περαστικοί. Το σίγουρο όµως είναι ότι αυτοί οι νόµοι που
θα έρχονται στη Βουλή πρέπει να είναι αντικειµενικοί, να ψηφίζονται και να εφαρµόζονται.
Κάτι τελευταίο: Όσον αφορά στις συγχωνεύσεις των ΔΟΥ, νοµίζω ότι αυτό είναι ένα θέµα το οποίο πρέπει να ξαναδείτε σε
αποµακρυσµένες περιοχές. Παραδείγµατος χάριν, κλείνει η ΔΟΥ
της Κόνιτσας ή του Μετσόβου και έρχεται στα Γιάννενα. Νοµίζω
ότι αυτό δεν θα βοηθήσει διότι οι πολίτες δεν θα µπορούν να εξυπηρετηθούν. Εγώ νοµίζω ότι δεν θα αυξηθούν ούτε τα έσοδα του
κράτους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει η Γενική
Γραµµατέας και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κυρία Αλέκα Παπαρήγα.
Κυρία Πρόεδρε, πόσο χρόνο θα χρειαστείτε; Να βάλω δέκα
λεπτά;
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Βάλτε µου δεκαπέντε. Άλλωστε δεν κάνω κατάχρηση. Μιλάω
πολύ σπάνια.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριοι συνάδελφοι στο
βάθος της Αίθουσας, παρακαλώ κάντε ησυχία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είµαστε οµάδα υπό διαµόρφωση,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας παρακαλώ όµως.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Δεν
πειράζει, µιλήστε ελεύθερα, από µένα έχετε το ελεύθερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έχετε το λόγο, κυρία
Πρόεδρε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Ξεκινώντας θα ήθελα να υπενθυµίσω µε µεγάλη ένταση την πάγια
θέση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας ότι είναι απαράδεκτη η διαδικασία που µεθοδεύεται την επόµενη Δευτέρα να φέρετε µε
όρους fast track, δηλαδή µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος,
επτά πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που αφορούν ιδιωτικοποιήσεις, απολύσεις, τη διάσπαση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου -αν και µου φαίνεται ότι σήµερα θα βάλετε την «ταφόπλακα»- που αφορούν την επικαιροποίηση του µεσοπρόθεσµου. Όχι
ότι αν µιλούσαµε για δύο-τρεις µέρες θα άλλαζε η κατάσταση
και θα έβγαινε κάτι διαφορετικό, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να γίνει µία συζήτηση µέσα στη Βουλή, πέρα του ότι για µας
ακόµα µεγαλύτερη αξία έχει η συζήτηση µε το λαό. Αυτό είναι
απαράδεκτο. Αυτή η διαδικασία δεν πρέπει να περάσει και πρέπει
όλα τα κόµµατα να βάλουµε ένα εµπόδιο όσο περνάει από το
χέρι µας.
Μιλώντας για το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, βεβαίως η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης αποδεικνύει ότι είναι ζωντανή, βιώσιµη
επιχείρηση. Δεν αγοράζει κανείς νεκρούς, δεν αγοράζει επιχειρήσεις οι οποίες είναι για πτώχευση. Αγοράζει κάτι το ζωντανό
από το οποίο έχει να κερδίσει. Μάλιστα το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο έχει πολύ λιγότερη επισφάλεια από κάθε άλλη τράπεζα και
αυτό το καταλαβαίνετε.
Η ιδιωτικοποίησή του είναι συγκεκριµένη επιλογή. Και αυτή η
επιλογή δεν είναι τωρινή, της περιόδου κρίσης. Απλά η κρίση επιταχύνει προαποφασισµένες διαδικασίες. Κάποιος τραπεζίτης
είχε πει –δεν θυµάµαι ποιος- ότι στην Ελλάδα πρέπει να µείνουµε
µε δυόµιση τράπεζες. Άλλωστε η συγκεντροποίηση είναι η κυρίαρχη τάση. Η συγκεντροποίηση επιταχύνεται και σε περίοδο
κρίσης και σε περίοδο ανάπτυξης. Ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης
είναι πιο επιλεκτική διαδικασία. Άρα, λοιπόν, αφήστε τώρα αν
κερδίζει ο λαός ή το κράτος από το Ταµιευτήριο. Η ουσία είναι
αυτή.
Ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι δεν µπορούµε να αναστείλουµε
διαδικασίες που αφορούν τη στρατηγική του συστήµατος, που
αφορούν παγκόσµιες επιλογές πια. Μακάρι ο λαός στην Ελλάδα
να είχε δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις –µπορούσε αλλά δεν το
έκανε- να ανατρέψει µια τέτοια διαδικασία εδώ και τώρα. Όµως
δεν πρόκειται να παραιτηθούµε από τα συµφέροντα και τα δικαιώµατα τριών χιλιάδων τριακοσίων εργαζοµένων και εβδοµήντα δύο χιλιάδων µικροµετόχων. Μάλιστα, µικροµέτοχοι και
Ταµιευτήριο είναι ένα πράγµα. Η µεγάλη πλειοψηφία των µετόχων, ξέρετε, και για ιστορικούς λόγους έχει αγοράσει µετοχές
10.000, 20.000, 30.000 ευρώ του Ταµιευτηρίου πιστεύοντας, σε
άλλες συνθήκες, ότι ήταν η πιο ασφαλής τοποθέτηση για το µέλλον του και κυρίως για τα παιδιά του, άλλος για την κηδεία του
και δεν ξέρω για τι άλλο. Είναι απαράδεκτο. Αρκετοί απ’ αυτούς
τους εβδοµήντα δύο χιλιάδες µετόχους ήταν και εργαζόµενοι
στο Ταµιευτήριο. Μπορεί εµείς να µην ψυχοπονάµε τους µεγάλους µετόχους είτε διανείµουν, είτε δε διανείµουν τα κέρδη,
αλλά για τους µικροµετόχους και για τους εργαζόµενους βεβαίως δεν µπορούµε να αδιαφορήσουµε.
Τέλος -µπορεί να είναι έξω από το θέµα αλλά είναι ευκαιρίαθέλουµε να θέσουµε το εξής ζήτηµα.
Μεθοδεύετε, κύριε Βορίδη –είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρό-
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σωπος- να πάµε στη διαδικασία ψήφισης της παραποµπής για τη
λίστα Λαγκάρντ µε ένα τρόπο ο οποίος µπορεί να µη βγάλει κανένα αποτέλεσµα. Μπορεί να µην παραπεµφθεί ούτε ο κ. Παπακωνσταντίνου. Διότι αν βάλετε κάλπη κατά κόµµα, το πράγµα
µπερδεύεται. Εµείς ξεκαθαρίζουµε ότι δεν έχουµε αδιέξοδα και
θα ψηφίσουµε την πρόταση του κόµµατος που είναι πιο κοντά
στη δική µας ή είµαστε εµείς πιο κοντά στη δική τους. Δεν έχουµε
κανένα πολιτικό πρόβληµα. Ξέρουµε τι θα διαλέξουµε. Αλλά
υπάρχει σαφής κίνδυνος να µη γίνει καµµία παραποµπή. Πρέπει
να µπουν τέσσερα ονόµατα: Παπακωνσταντίνου, Βενιζέλος, Παπανδρέου και Παπαδήµος. Με όλα τα τετράγωνα που πρέπει να
υπάρχουν δίπλα γιατί τους παραπέµπεις. Γιατί µπορεί να παραπέµπει ο ένας µε τέσσερις παραποµπές, ο άλλος µε δυο ή τρεις,
ή ο άλλος µε καµµία, ανάλογα τι θέλει να ψηφίσει ο άλλος Βουλευτής. Θα είναι ένα είδος -θα το πω καθαρά- πραξικοπήµατος.
Δεν υπάρχει µια πρόταση, υπάρχουν τρεις και δεν µπορεί να µπει
κατά κόµµα. Ξαναλέω: εµείς ξέρουµε σε ποια κάλπη θα πάµε.
Αλλά επί της ουσίας µπορεί να µην έχουµε και καµµία παραποµπή. Ατοµική είναι η ψηφοφορία. Προκαταβολικά εµείς ως
κόµµα δεν µπορούµε να πάρουµε όρκο για τίποτα, για το τι µπορεί να βγάλει. Ο καθένας «ο Θεός και η ψυχή του», που λένε,
ξέρει τι και πώς θα ψηφίσει.
Εµείς αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο δεν το αποκαλούµε
µνηµονιακό, όχι ότι δεν είναι αλλά γιατί η λογική και η φιλοσοφία
του νοµοσχεδίου αυτού δεν αλλάζει. Αλλάζει η βαρβαρότητα των
µέτρων. Δεν αλλάζει µε το πώς διαµορφώνονται τα φορολογικά
νοµοσχέδια από καταβολής συστήµατος. Να πάµε από τη Μεταπολίτευση και µετά. Η λογική είναι αυτή. Εγώ πρέπει να πάρω
από το λαό ό,τι τελευταίο του έχει µείνει στην τσέπη για να διαµορφώσω τα έσοδα του κράτους, για να πληρώνω τον κρατικό
µηχανισµό, να πληρώνω τους υπαλλήλους του κράτους, όλους
τους σχετικούς µηχανισµούς του, να πληρώνω τοκοχρεολύσια
κ.λπ., και αν µου µείνει και κάτι να το επιστρέφω στο µεγάλο κεφάλαιο –και αυτό καλό είναι- και να δίνω και ένα ποσό, που έµπαινε συνεχώς µειούµενο, για τις λεγόµενες κοινωνικές ανάγκες.
Με αυτό το νοµοσχέδιο επίσης υπάρχει και καινοτοµία. Συνήθως η πάγια τακτική ήταν να ανεβαίνουν οι έµµεσοι φόροι. Ο συσχετισµός στην Ελλάδα άµεσων και έµµεσων φόρων ήταν
καταλυτικός. Οι έµµεσοι φόροι ήταν δυσβάσταχτοι για το λαό.
Ήταν χαράτσωµα µεγάλο. Τώρα έχουµε άνοδο και των έµµεσων
και των άµεσων φόρων.
Φορολογείτε είδη πρώτης ανάγκης. Και τα είδη αυτά µετά τα
βγάζετε από τις αποδείξεις –δεν είναι καινούργια, βέβαια, επιλογή- που πρέπει να φέρουµε στην εφορία και µας υποχρεώνετε
να φέρνουµε αποδείξεις που να αντιστοιχούν στο 25% των εσόδων µας.
Κι εγώ σας λέω το εξής: Η ΔΕΗ είναι έξοδο πολυτελείας ή τα
καύσιµα ή η ύδρευση ή το τηλέφωνο; Αν δεν µπουν οι αποδείξεις
αυτές, πώς θέλετε να συγκεντρωθεί το 25%; Με τα µπρόκολα και
τα λάχανα που αγοράζει ο λαός και τις σάπιες ντοµάτες στο
τέλος της λαϊκής; Θα µαζεύει αποδείξεις. Πόσο, όµως, να είναι
αυτό το ποσό; Κι έτσι θα φαίνεται ότι έχουµε και περίσσευµα
κάτω από το µαξιλάρι. Δεν µπορεί να βγαίνουν απέξω έξοδα τα
οποία είναι άµεσης ανάγκης και επιβίωσης και όταν, µάλιστα, αυξάνονται αυτά. Πού θα πάµε; Στη λάµπα πετρελαίου; Αυτό έχει
γίνει, βεβαίως, από την πρώτη στιγµή. Δεν είναι καινούργιο.
Άλλο ζήτηµα: Και αυτό προηγούµενη αµαρτία του συστήµατος. Είναι απαράδεκτο το όριο φτώχειας. Κατ’ αρχάς, εδώ, µε το
νέο νοµοσχέδιο, µηδέν έσοδα να έχεις, αν έχεις ένα σπίτι, πληρώνεις από 1.250 έως 1.500 ευρώ. Από πού κι ως πού; Θα φάµε
το σπίτι, τα τούβλα του;
Όριο φτώχειας, λέει, 5.000 που γίνεται 9.750 περίπου µε πλαστογραφία. Πριν την κρίση ως όριο φτώχειας είχαµε τα 11.500
ευρώ το χρόνο για την τετραµελή οικογένεια. Αυτός ήταν µόνο
ο φτωχός; Όλοι µπορούµε να καταλάβουµε ότι και αυτός που
έχει µηδέν εισόδηµα το χρόνο και αυτός που έχει 10.000 είναι
πάµπτωχοι. Από εκεί και πάνω είµαστε πλούσιοι; Και όταν, όµως,
αφαιρείτε κάτι από αυτόν που έχει τα 5.000, το προσθέτετε σε
φόρο σε αυτόν που έχει 10.000 και 11.000 ευρώ, στον «πλούσιο»!
Το όριο φτώχειας πώς πρέπει να καθορίζεται; Με βάση τις
αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας –όχι τις αναπτυξιακές δυ-
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νατότητες που προσδιορίζουν τα κυβερνητικά προγράµµατα, το
κεφάλαιο- και µε βάση τις σύγχρονες ανάγκες του ανθρώπου.
Τις σύγχρονες ανάγκες. Δεν µιλάµε για στρεβλή κατανάλωση.
Άλλωστε, αυτήν την καλλιεργεί το σύστηµα. Και γίνεται ακόµα
πιο στρεβλή σε συνθήκες φτώχειας. Ποιος θα ξοδέψει τώρα για
πολιτισµό, για ψυχαγωγία ή για αλληλεγγύη; Αυτά είναι αστεία
πράγµατα.
Μου αρέσει που λέτε για πολιτιστική κρίση ή για οικολογική
συνείδηση. Φωνάζετε ότι κόβει ο λαός τα δέντρα. Κι ένα δέντρο
να έχεις στην αυλή σου σήµερα, είναι προνόµιο. Με συγχωρείτε,
όµως, δεν θα πάει να γραφτεί στη «Natura» κάποιος που δεν έχει
θέρµανση και κρυώνει το παιδί του. Πώς θα γίνει δηλαδή; Στη
«Natura» θα πάει ή στις άλλες οικολογικές οργανώσεις; Δεν το
καταλαβαίνετε ότι υποβαθµίζετε και αλλοιώνετε και όποια οικολογική συνείδηση σήµερα έχουµε, όποια αγάπη στο πράσινο;
Δεν θα βλέπω µπροστά µου. Τουλάχιστον εγώ, αν είχα µικρά παιδιά και εγγόνια, θα έκοβα και τα δέντρα –σας το λέω- προκειµένου να κρυώνουν και να πάθουν πνευµονία.
Το φορολογικό, λοιπόν, νοµοσχέδιο δεν είναι γενικά βάρβαρο.
Δεν µπορεί να σταθεί. Θα γίνουµε όλοι φοροφυγάδες. Όχι όλοι,
η µεγάλη πλειοψηφία. Και θα γίνουµε όχι από ιδεολογία, όχι γιατί
θέλουµε να συµπαρασταθούµε στους πολύ φτωχούς, όχι γιατί
θέλουµε να µάθει ο λαός να απειθαρχεί στις άδικες αποφάσεις
–κι εµείς αυτό κυρίως θέλουµε- αλλά γιατί δεν θα µπορούµε να
πληρώσουµε. Δεν µπορεί να συνάπτουµε δάνεια στις τράπεζες
για να πληρώνουµε τους φόρους. Δεν γίνεται αυτό το πράγµα,
ειδικά όταν τα πάντα έχουν ανέβει, υγεία, παιδεία κ.λπ..
Από αυτό το νοµοσχέδιο «συντριπτικά κατάγµατα» –ας το πω
έτσι- υφίστανται οι µισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι µικροί αυτοαπασχολούµενοι, η αγροτιά. Κι έχουµε µείωση φόρου στις ανώνυµες
εταιρείες και σε αυτές που είναι µέσα στο Χρηµατιστήριο, για να
τονώσουµε το Χρηµατιστήριο, λες κι αν τονωθεί το Χρηµατιστήριο θα γεµίσει το πιάτο φαγητό και θα αγοράσουµε και πετρέλαιο.
Εν πάση περιπτώσει, να ξεκαθαρίσουµε το εξής: Είπα στην
αρχή ότι εµείς δεν δεχόµαστε να πληρώσει ο λαός ούτε ένα
ευρώ. Το έχει πληρώσει βέβαια. Πολιτικά, όµως, θεωρούµε απαράδεκτο να πληρώσει ο λαός τα βάρη της κρίσης, που δεν τη δηµιούργησε. Ούτε η κρίση δηµιουργείται από τη φοροδιαφυγή.
Να σας πω και κάτι; Ούτε και από τη φοροδιαφυγή του µεγάλου
κεφαλαίου, γιατί οι φοροαπαλλαγές και κυρίως η νόµιµη κλοπή
που κάνει, είναι απείρως µεγαλύτερη από τη φοροδιαφυγή. Άλλο
το ότι είναι αδηφάγο το κεφάλαιο, δεν ξεδιψάει µε τίποτα και θα
φοροδιαφύγει.
Ας πάρουµε την τριµερή χρηµατοδότηση, που κι εµείς υποστηρίζουµε σαν άµυνα στο ασφαλιστικό σύστηµα.
Πληρώνει ο εργαζόµενος ασφαλιστικές εισφορές, πληρώνει ο
εργοδότης. Από που τα βρήκε ο εργοδότης; Τον πλούτο τον παράγουν οι εργαζόµενοι. Ένα µέρος από την κλοπή που κάνει από
τον πλούτο που παράγει ο κόσµος, τον δίνει ως εισφορά. Βεβαίως, σαν άµυνα το υποστηρίζουµε και εµείς, αλλά έχουµε συνείδηση τι υποστηρίζουµε. Και δίνει και το κράτος. Από που
διαµορφώνονται τα έξοδα του κράτους; Κυρίως πάλι από την
αποµύζηση του ιδρώτα του λαού από τους άµεσους και έµµεσους φόρους, κλπ..
Γι’ αυτό εµείς επιµένουµε αδιαφορώντας -θα σας το πω καθαρά- για τους δηµοσιονοµικούς δείκτες. Με ποια έννοια αδιαφορούµε; Τους εντάσσουµε σε ένα γενικότερο προσκλητήριο
του λαού αντεπίθεσης ότι πρέπει να παρθούν πίσω µε απόφαση
της Βουλής -και εδώ να υπάρχει και ονοµαστική τοποθέτηση- τα
χαράτσια της κοινωνικής αλληλεγγύης, ο φόρος επιτηδεύµατος,
τα χαράτσια της ΔΕΗ, το ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης
στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο.
Ευχαριστούµε πάρα πολύ για τις προτάσεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος που λέει να κάνουµε έργα στο σπίτι µας για να
ανέβει η θωράκιση από το κρύο και από τη ζέστη και θα µας δώσουν επιδότηση. Ρωτάτε αν µπορούµε να πληρώνουµε άλλα δάνεια; Δάνειο θα είναι και αυτό. Μα, οποιαδήποτε αλλαγή να κάνεις σήµερα στο σπίτι -τα έχουµε µάθει απ’ έξω και ανακατωτάλιγότερο από 2.500 - 3.000 ευρώ δεν είναι. Πάρα πολλά σπίτια
που δεν έχουν τα σύγχρονα τα µεταλλικά πατζούρια και τις πόρ-
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τες και που έχουν τα συνήθη πατζούρια ξέρετε πόσα χρήµατα
πρέπει να πληρώσουν; Τα σπίτια που χτίστηκαν στη δεκαετία του
’50, ’60 έχουν τζάκια; Όταν ο άλλος αγόρασε οικόπεδο µε δόσεις
και έχτιζε δωµάτιο έφτιαχνε τζάκι στο σπίτι του είτε ήταν παράνοµο είτε ήταν νόµιµο και να τα κάνει ενεργειακά; Άµα δεν
έχουµε τζάκι τι να κάνουµε; Άλλους πάτε να επιδοτήσετε τώρα.
Αυτό το πράγµα δεν µπορεί να γίνει.
Από αυτήν την άποψη η λίστα Λαγκάρντ προσφέρει µια µεγάλη
υπηρεσία γι’ εµάς προπαγανδιστική. Είτε είναι είκοσι που έχουν
κλέψει την εφορία είτε είναι εξακόσιοι είτε είναι πεντακόσιοι,
άκρη δεν θα βρούµε. Τέλειο έγκληµα δεν υπάρχει, αλλά τέλεια
συγκάλυψη υπάρχει. Με τόσες λίστες και να ψάχνουµε εµείς
τώρα πότε έγινε η αντιγραφή και σε ποιανού τα χέρια, κ.λπ.! Εν
πάση περιπτώσει, όµως, προσφέρει µια υπηρεσία. Αν είχαµε και
τις άλλες λίστες και αυτές θα πρόσφεραν υπηρεσία.
Στην Ελλάδα παράγεται πλούτος, συσσωρεύεται πλούτος και
η κρίση είναι προϊόν υπερσυσσώρευσης. Λιµνάζουν τα χρήµατα
στις τράπεζες. Γιατί; Γιατί δεν θέλουν να τα βάλουν σε επένδυση;
Όχι. Για να τα βάλουν σε επένδυση πρέπει να αλλάξουν τα φώτα
του λαού, πρέπει να εξασφαλίσουν πάµφθηνη εργατική δύναµη
και πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν και σταθερότητα. Μέσα στη
σταθερότητα είναι ο λαός στο γύψο. Αυτό εννοούν σταθερότητα
οι κύριοι επενδυτές. Φοβόνται τις απεργίες, φοβόνται τις κινητοποιήσεις, κ.λπ..
Κοιτάξτε να δείτε εµείς ως κόµµα αν είναι να διαλέξουµε επενδυτή ή το λαό σε φτώχεια, θα διαλέξουµε το λαό αγωνιζόµενο
και θα υπερασπιστούµε το λαό στη φτώχεια, διότι είναι φαύλος
κύκλος. Από αυτήν την άποψη δεν είναι µόνο ευθύνη της τρικοµµατικής Κυβέρνησης, καθαρά πράγµατα. Όλα τα κόµµατα της
Αντιπολίτευσης έχουν κυριολεκτικά ζαλίσει τον κόσµο, κάνοντας
αντιπολίτευση στη λίστα Λαγκάρντ. Σωστά δεν δέχονται να υπάρχει ούτε υπόνοια ποινικής ευθύνης και να µην δεχόµαστε και πολιτικής, άλλο αν δεν παραπέµπεται σε δικαστήριο.
Δεν µπορεί, όµως, τελικά ο λαός να µένει µε την εντύπωση ότι
αν δεν είχε γίνει αυτή η φοροδιαφυγή δεν θα είχε χάσει τόσα
ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώµατα. Θα τα είχε χάσει και
αυτά. Να είστε βέβαιοι γι’ αυτό. Τα µέτρα που παίρνονται, ναι µεν
επιταχύνονται στην κρίση γενικότερα, αλλά στοχεύουν ακριβώς
να εξασφαλίσουν ανάκαµψη κερδών σε µια περίοδο που η διευρυµένη αναπαραγωγή του καπιταλιστικού συστήµατος δεν είναι
εύκολη, το ποσοστό κέρδους πέφτει, ενώ η µάζα ανεβαίνει, ο ανταγωνισµός είναι οξύτατος, σήµερα οι παίχτες είναι πολλοί περισσότεροι, κ.λπ.. Εποµένως, θέλουν να αλλάξουν τα φώτα στο
λαό και µετά θα καθορίσουν όχι να κάνουν επενδύσεις µε βάση
τις ανθρώπινες ανάγκες, αλλά εκεί που κερδίζουν.
Λίγο πριν έρθω εδώ, άκουσα στο ραδιόφωνο και πέρασα από
τους συγκεντρωµένους στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. Μπορείτε
δηλαδή να µου αποδείξετε ότι οι επενδύσεις στη ναυπηγική βιοµηχανία είτε είναι κατασκευή είτε είναι επισκευή ή ό,τι άλλο µπορεί να βγει, είναι αντιπαραγωγικές; Με την ευκαιρία ρωτάω τα
κόµµατα της Αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα τον ΣΥΡΙΖΑ -επειδή
έχει πιθανότητες να είναι αύριο κυβέρνηση και πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πράγµατα- τι θα πει τα χρήµατα να πηγαίνουν στην
πραγµατική οικονοµία και κατηγορεί και τις τράπεζες; Δηλαδή,
οι τράπεζες δεν έχουν σχέση µε την πραγµατική καπιταλιστική
οικονοµία; Που είναι οι τράπεζες απ’ έξω;
Εµείς δεν υπερασπιζόµαστε το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα,
γιατί είναι η σύζευξη του βιοµηχανικού µε το τραπεζικό κεφάλαιο.
Δεν είµαστε, δηλαδή, ούτε µε τη µια µορφή κεφαλαίου ούτε µε
την άλλη ούτε µε το πραγµατικό ούτε µε το πλασµατικό που δηµιουργείται. Το κεφάλαιο είναι ένα και τα αποτελέσµατα της λειτουργίας του είναι συγκεκριµένα, είτε είναι χαρτιά είτε έχουν
πραγµατικό αντίκρισµα µέσα στην παραγωγή.
Όµως, τι θα πει τα χρήµατα να πάνε στην πραγµατική οικονοµία; Αυτή η ανάκαµψη, για την οποία τσακώνεστε εδώ τι είδους
ανάκαµψη θα είναι, πριν απ’ όλα, θα είναι ανάκαµψη κεφαλαίων
και κερδών σε συνθήκες, όπου τα µονοπώλια επιλέγουν πού θα
επενδύσουν. Δεν επενδύουν, για να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας.
Η απάντηση που δώσατε χθες για τις εκατόν πενήντα έως τετρακόσιες χιλιάδες θέσεις απασχόλησης των νέων ανθρώπων
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είναι προκλητική. Ειλικρινά δεν νιώθω την ανάγκη ούτε να τη σχολιάσω. Μόνο µια πλευρά θέλω να θυµίσω, γιατί εµείς χρησιµοποιούµε και τα επιχειρήµατα που χρησιµοποιείτε µεταξύ σας.
Αυτή η επιδότηση της κατάρτισης ήταν ένα µέσο που στις δεκαετίες του 1990 και του 2000 χρησιµοποιήθηκε κατά κόρον.
Προγράµµατα κατάρτισης, επανακατάρτισης, τα πάντα, άλλα
«µαϊµού» και άλλα πραγµατικά. Έτσι θα πάει το ΕΣΠΑ, που σηµαίνει ότι το σύστηµα µπορεί να αλλάζει τις µορφές εξαγοράς,
αλλά η εξαγορά ενός µέρος του λαού θα είναι πάντα παρούσα.
Μόνο που τότε η εξαγορά ήθελε περισσότερα χρήµατα, γιατί
ζούσε καλύτερα ο λαός. Σήµερα, η εξαγορά που απευθύνεται
στη µαζική νέα φτώχεια µε ψίχουλα θα εξαγοράζεται. Άλλωστε,
και το πολιτικό σύστηµα στην Ελλάδα έτσι σώζεται και έτσι θα
διασωθεί και τα αµέσως επόµενα χρόνια µε εναλλαγές αριστερών και συντηρητικών κυβερνήσεων. Στην πραγµατικότητα,
όµως, ουδέν κακόν αµιγές καλού. Ίσως δίνεται η ευκαιρία στο
λαό να καταλάβει τι σηµαίνει αλλαγή, για να χρησιµοποιήσω έναν
όρο που δεν µας είναι πολύ προσφιλής, αλλά πάντα στο λαό αρέσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κυρία
Πρόεδρε.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Καµµένος.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες στο βράδυ δέχθηκα ένα
τηλεφώνηµα από έναν παλιό συνάδελφο της Ενώσεως Κέντρου,
έναν παλιό κοινοβουλευτικό, έναν κοινοβουλευτικό που πέρασε
αρκετά χρόνια σ’ αυτήν την Αίθουσα υπερασπιζόµενος τη δηµοκρατία και µου είπε: «Βάλε το βίντεο από τη συζήτηση για την
πρόταση της αντισυνταγµατικότητας που συζητήθηκε χθες». Τον
ρώτησα γιατί. Μου λέει, γιατί το πιο επικίνδυνο για τη δηµοκρατία
είναι να αποδέχεστε την κατάλυση του Συντάγµατος και αυτό γίνεται τώρα.
Χθες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην πρόταση που καταθέσαµε για την αντισυνταγµατικότητα αυτού του σχεδίου νόµου
που συζητάµε, ο εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς,
εταίρου της Κυβερνήσεως, παραδέχθηκε ότι πρόκειται για διατάξεις οι οποίες είναι αντισυνταγµατικές και µάλιστα είπε ότι δεν
θα ψηφίσουν υπέρ της προτάσεως της αντισυνταγµατικότητος,
γιατί θα γίνουν κάποιες αλλαγές που θα επαναφέρουν την τάξη.
Αλλαγή δεν έχει γίνει καµµία. Άρα, αυτήν τη στιγµή συζητάµε
για ένα σχέδιο νόµου που ουσιαστικά δεν καλύπτει ούτε την αρχή
της δεδηλωµένης. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία έχουν πλέον
149 Βουλευτές. Ψηφίζεται, δηλαδή, αυτό το σχέδιο νόµου µε
πλειοψηφία Βουλευτών µικρότερη των 151.
Στη συνέχεια, αν δει κανείς τη χθεσινή συζήτηση, θα δει ότι ο
εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Βορίδης, προς τιµήν
του και εκείνος είπε ότι υπάρχουν διατάξεις και άρθρα σε αυτό
το σχέδιο νόµου τα οποία είναι στα όρια της συνταγµατικότητας.
Μάλιστα, είπε ότι, επειδή είµαστε σε µία έκτακτη κατάσταση, γι’
αυτό το λόγο θα τα δεχθούµε.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι πλέον µέσα στο ναό της δηµοκρατίας, µέσα στη Βουλή των Ελλήνων, συζητούµε για σχέδια
νόµου τα οποία είναι αντισυνταγµατικά. Και το χειρότερο ποιο
είναι; Το αποδεχόµαστε κάποιοι ότι είναι αντισυνταγµατικός και
παρ’ όλα αυτά, ψηφίζουµε αυτόν το νόµο. Εάν αυτό δεν είναι κίνδυνος για τη δηµοκρατία, τότε ποιος είναι ο πραγµατικός κίνδυνος;
Αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο είναι ένα από τα πολλά βήµατα, τα οποία έχουµε περάσει µετά το 2009 µε την εφαρµογή
των µνηµονίων και της νέας τάξης πραγµάτων στην πατρίδα µας.
Θέλω να θυµίσω εδώ ότι αυτή η πολιτική, η οποία κάποτε στηριζόταν στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δηµοκρατία και στο Λαϊκό Ορθόδοξο
Συναγερµό και τώρα στηρίζεται σε ό,τι απέµεινε από το ΠΑΣΟΚ,
σε ό,τι απέµεινε από τη Νέα Δηµοκρατία και τη Δηµοκρατική Αριστερά, είναι η πολιτική η οποία έχει οδηγήσει την ελληνική οικογένεια στο αδιέξοδο. Η πολιτική αυτή είναι η συνιστώσα της
ανεργίας και της φτώχειας. Από το 2009 µέχρι σήµερα που µιλάµε οκτακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσιοι τέσσερις
Έλληνες πολίτες έχασαν τη δουλειά τους µε αυτήν την πολιτική.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ας συνειδητοποιήσουµε τον αριθµό οκτακόσιες σαράντα επτά
χιλιάδες πεντακόσιοι τέσσερις Έλληνες και οκτακόσιες σαράντα
επτά χιλιάδες πεντακόσιες τέσσερις οικογένειες οδηγήθηκαν
στην ανεργία. Και αυτούς τους ανέργους ερχόµαστε σήµερα να
τους φορολογήσουµε. Να φορολογήσουµε, δηλαδή, εκείνους
που θανάτωσε η πολιτική των µνηµονίων, η πολιτική που επέβαλαν στην Ελλάδα οι τοκογλύφοι, η πολιτική που επέβαλαν οι τραπεζίτες µέσω των εσωτερικών τους εταίρων. Μία πολιτική που
βλέπουµε ότι απλώνεται σε όλη την Ευρώπη.
Τώρα που µιλάµε στην Κύπρο είναι η κ. Άγκελα Μέρκελ, προκειµένου να στηρίξει την υποψηφιότητα του κ. Αναστασιάδη. Τι
δήλωσε πριν από δύο ηµέρες; Δήλωσε ότι το χρέος της Κύπρου
δεν είναι βιώσιµο. Δήλωσε δηλαδή ουσιαστικά ότι και η Κύπρος
µπαίνει σ’ αυτόν τον σχεδιασµό που η Ελλάδα συνεχίζει να προχωρά, στο σχεδιασµό της ύφεσης, της φτώχειας και της ανεργίας. Οι φόροι από το 2009 µέχρι σήµερα αυξήθηκαν εβδοµήντα
φορές. Μπήκαν εννιά έκτακτες εισφορές. Περικόπηκαν είκοσι
φορές οι συντάξεις. Μειώθηκαν κατά 40% τουλάχιστον οι µισθοί.
Εξαφανίσθηκαν όλα τα επιδόµατα. Εξαπλασιάστηκε ο φόρος στο
πετρέλαιο θέρµανσης. Ξεπαγιάζει ο κόσµος και τα έσοδα είναι
τα ίδια. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Κατέθεσε ερώτηση ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας ο κ. Βαρβιτσιώτης πριν από λίγες
ηµέρες και απέδειξε ότι ουσιαστικά µε το φόρο που έχει µπει στο
πετρέλαιο θέρµανσης, το κράτος δεν εισέπραξε τίποτα. Ούτε 1
ευρώ. Αντιθέτως, κάποιοι συνάνθρωποί µας στη βόρειο Ελλάδα,
σε ορεινές περιοχές, στα ορεινά χωριά δεν θα επιβιώσουν από
το κρύο αυτό το χειµώνα. Θα πεθάνουν Έλληνες, γιατί αποφάσισε η Κυβέρνηση να εφαρµόσει την εντολή της τρόικας να φορολογήσει βαριά το πετρέλαιο θέρµανσης, λες και ο άνεργος θα
µπορέσει να πληρώσει την τιµή αυτή στο πετρέλαιο θέρµανσης.
Επτακόσιες χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες, επτακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά δεν µπορούν να πληρώσουν το ρεύµα. Όχι
γιατί δεν θέλουν, όχι γιατί αντιστέκονται, αλλά γιατί δεν έχουν.
Οι φτωχοί στην πατρίδα µας είναι τρία εκατοµµύρια µε τη συνέχιση αυτής της πολιτικής που καλούµαστε σήµερα να εγκρίνουµε. Τα συσσίτια αυξήθηκαν κατά 80%. Τα συσσίτια που
γνωρίζουµε, γιατί θα σας πω ότι υπάρχουν συνάνθρωποί µας σε
όλη την Ελλάδα που εφαρµόζοντας την αρχή της αλληλεγγύης
βοηθούν τον συνάνθρωπό τους.
Το 57% των νέων ανθρώπων είναι άνεργοι. Μπήκε λουκέτο σε
πεντακόσιες χιλιάδες επιχειρήσεις για το 2009. Το 13% των παιδιών µας σταµατούν το σχολείο το 2012. Φθάσατε σε σηµείο να
κόψετε τη σύνταξη των 100 ευρώ από την πολύτεκνη µάνα. Αυξήσατε τους φόρους κατά 37% και µειώσατε τους µισθούς και
τις συντάξεις κατά 40%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσοι έχουν σπίτι, θα παραδώσουν τα κλειδιά τους στο κράτος και το κράτος θα παραδώσει
τα κλειδιά του σπιτιού, του κεραµιδιού του Έλληνα στους τραπεζίτες δανειστές.
Αυτό είναι κατάργηση της ιδιωτικής περιουσίας.
Από αυτό εδώ το Βήµα οι Ανεξάρτητοι Έλληνες τα είπαµε και
προειδοποιήσαµε από την πρώτη στιγµή που εφαρµοζόταν αυτή
η πολιτική κι εγώ ο ίδιος τα είπα, όταν αποφάσισα ότι θα καταψηφίσω την κυβέρνηση Παπαδήµου και θα αντισταθώ σ’ αυτή τη
νέα τάξη πραγµάτων. Το βράδυ της κωλοτούµπας του κ. Σαµαρά
µίλησα από τη Βουλή των Ελλήνων και είπα για την κατάργηση
της εθνικής κυριαρχίας της χώρας, για την κατάργηση της ασυλίας της χώρας, για την κατάργηση της υπόστασης της χώρας
κι αυτά όλα αποδεικνύονται µέρα µε την ηµέρα.
Το Αγγλικό Δίκαιο όταν το ανακοινώσαµε από το Βήµα της
Βουλής, εκεί ήταν ο κ. Παπαδήµος, ο οποίος το διέψευσε και τις
επόµενες ηµέρες, τις επόµενες ώρες µε Αγγλικό Δίκαιο ουσιαστικά θα αντιµετωπίζονται οι οφειλές της χώρας.
Όταν µιλήσαµε για την εκχώρηση της ασυλίας και της εθνικής
κυριαρχίας, για το 154 του πρώτου µνηµονίου, κάποιοι το αµφισβητούσαν και γελούσαν. Τώρα πια έρχεται το ΦΕΚ 240, το οποίο
φέρνετε αύριο το πρωί, Σάββατο το πρωί στη Βουλή και να περάσει τη Δευτέρα µε έκτακτες διαδικασίες στρατοδικείου που
παραχωρεί και τη δηµόσια περιουσία, παραχωρεί ουσιαστικά και
το χρυσό που βρίσκεται, όσο βρίσκεται ακόµα στα υπόγεια της
Τράπεζα της Ελλάδος.
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Η Βουλή έχει καταργηθεί. Έρχονται πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου αντί για σχέδια νόµου, τα εγκρίνει το Υπουργικό Συµβούλιο και η Βουλή απλώς καλείται να τα επικυρώσει και µάλιστα
την τελευταία στιγµή, για να µην υπάρχει συζήτηση, για να µην
κουβεντιάσουµε ποτέ την αλήθεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως τα είπαµε στη Βουλή και
προειδοποιήσαµε, σας καλώ να σηµειώσετε αυτά που θα γίνουν,
µε την πολιτική την οποία ακολουθείτε τις επόµενες ηµέρες, τους
επόµενους µήνες. Η πολιτική αυτή θα οδηγήσει σε ανεργία στο
40%.
Θα αναγκαστείτε γρήγορα να περικόψετε ξανά µισθούς και
συντάξεις. Όπως είπατε ψέµατα στον ελληνικό λαό πριν τις εκλογές, λέτε ψέµατα και τώρα. Θα περικοπούν κι άλλο οι µισθοί και
οι συντάξεις. Έχετε υπογράψει οι συγκυβερνώντες ότι θα λαµβάνετε άµεσα µέτρα, όταν πέφτει έξω ο προϋπολογισµός. Κρύβετε µέτρα, τα οποία αυτόµατα θα περνούν, χωρίς να περνούν
από τη Βουλή. Κρύβετε ότι θα µειώσετε ακόµα περισσότερο τον
κατώτατο µισθό κι αυτό θα γίνει τον Απρίλιο που το κράτος θα
αποφασίσει για τον κατώτατο µισθό.
Αποκρύπτετε, κύριοι συγκυβερνώντες, ότι έχετε συµφωνήσει
να καταργήσετε το δέκατο τρίτο µισθό και στον ιδιωτικό τοµέα.
Εµείς σας το λέµε από εδώ, από το Βήµα της Βουλής, µε την
πολιτική σας κοροϊδεύετε τον κόσµο, κοροϊδεύετε τους πολίτες.
Μιλάτε για ανάπτυξη, όταν τα χθεσινά στοιχεία του δικού σας
ΙΟΒΕ, όπου ο κ. Στουρνάρας εθήτευσε, µιλούν για νέα αύξηση
ανεργίας και νέα ύφεση, πάνε για ρεκόρ ανεργίας, ένα εκατοµµύριο επτακόσιες πενήντα χιλιάδες άνθρωποι. Και µιλάµε ακόµα
για αριθµούς;
Ξέρετε τι θα γίνει στο τέλος; Ξέρετε τι θα πάθετε; Με τους χαµηλούς µισθούς των 310 καθαρά θα οδηγήσετε τη χώρα σε χαµηλή παραγωγικότητα και σε συνεχή ύφεση. Θα οδηγήσετε την
Ελλάδα και την ελληνική οικογένεια -ακόµα και αυτούς που
ακόµα κρατούν- πλέον στην απόγνωση.
Τι κάνατε για τον κόσµο; Τι κάνατε για τους πολίτες, εκτελώντας αυτές τις διαταγές; Απολύτως τίποτα. Θα σας πω τι κάνατε
όµως για εκείνους που κρατούν τη δύναµη του χρήµατος και τα
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
Θα σας πω τι κάνατε για τους πλούσιους. Οι χίλιοι πεντακόσιοι
µεγαλύτεροι οφειλέτες χρωστούν στο δηµόσιο 35 δισεκατοµµύρια. Εξετάστηκαν πεντακόσιοι εξήντα επτά οφειλέτες, των
οποίων το χρέος ήταν 13,6 δισεκατοµµύρια. Πόσα εισπράξατε
στο Υπουργείο Οικονοµικών, κύριε Υφυπουργέ;
Ο κύριος Υπουργός είναι VIP. Δεν έρχεται πλέον στη Βουλή.
Ο Υπουργός Οικονοµικών αρνείται να έρθει στη Βουλή. Πέραν
του ότι δεν απαντά στις ερωτήσεις κανενός, δεν απαντά στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, µη εκλεγµένος, διορισµένος, ο άνθρωπος
του Σηµίτη αποκλείει και τη συζήτηση στη Βουλή µε την παρουσία του.
Αν αυτό δεν είναι φασισµός, ποιο είναι;
Ξέρετε πόσα εισπράξατε; Είκοσι εννιά εκατοµµύρια από αυτά
τα οποία σας προανέφερα, δηλαδή το 2 τοις χιλίοις. Είναι
ντροπή. Και την ίδια στιγµή αυξάνετε τους φόρους στο 37,3%. Η
αγορά έχει τελειώσει. Δεν µπορούµε οι Έλληνες πολίτες να πληρώσουµε τους φόρους, τους οποίους σας εντέλλεται η τρόικα
να βάλετε, ακόµα και όσοι ήταν σε µία καλύτερη οικονοµική κατάσταση. Είναι αδύνατον. Ένας ο οποίος είχε ένα διαµέρισµα καλείται να πληρώσει φόρο ακίνητης περιουσίας για το 2010, για
το 2011, για το 2012, φόρο εισοδήµατος. Πού θα τα βρει; Οδηγούµαστε ουσιαστικά στην κατάσχεση της ιδιωτικής περιουσίας.
Υπάρχει λύση και τη λύση σάς τη λέµε. Η λύση είναι τώρα σεισάχθεια.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες σάς καταθέσαµε ολοκληρωµένη πρόταση για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Οι περισσότερες επιχειρήσεις αυτήν τη στιγµή είναι καταχρεωµένες. Χρωστάνε ΦΠΑ,
χρωστάνε τα χαράτσια, χρωστάνε στο δηµόσιο, µε αποτέλεσµα
να µπουν στον «Τειρεσία», να µην έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. Πού θα οδηγηθούµε; Στο να µην εισπράξουµε ούτε ένα ευρώ. Και τι σάς λέµε; Κάντε έναν εθνικό λογαριασµό, να ρυθµιστούν όλες οι οφειλές των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε δόσεις στις οποίες µπορούν να ανταποκριθούν.
Βγάλτε τους τώρα από τον «Τειρεσία». Αφήστε να δουλέψει η µι-
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κροµεσαία επιχείρηση µε φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα και βάλτε σκληρούς νόµους σε αυτούς που δεν θα δίνουν
το ΦΠΑ. Μόνο έτσι θα εισπράξετε. Αλλά έτσι θα ανοίξουν τα µαγαζιά. Χωρίς να κοστίσει ούτε ένα ευρώ στο δηµόσιο, θα αρχίσει
να εισπράττει το κράτος. Δεχθείτε τη ρύθµιση των οφειλοµένων
από το δηµόσιο στις επιχειρήσεις, δίνοντας δίγραµµες επιταγές
που θα µπορούν να επιστρέφουν µόνο για τις υποχρεώσεις που
έχει ο οφειλέτης προς το κράτος.
Και τώρα αυτό που προέχει είναι να προχωρήσετε στο να επαναφέρετε την ασυλία της χώρας. Σε λίγο καιρό θα είναι κατασχεµένη και η δηµόσια και η ιδιωτική περιουσία. Μιλήσατε για αποκρατικοποιήσεις. Στο ΤΑΙΠΕΔ ο στόχος είναι 2 δισεκατοµµύρια.
Αλλά να σας θυµίσω τα «Ζάππεια»; Πενήντα πέντε δισεκατοµµύρια. Από πού θα εισπράξετε δύο δισεκατοµµύρια; Εκτός και αν
έχετε υπολογίσει να χαρίσετε τα φιλέτα του δηµοσίου σε συγκεκριµένους επιχειρηµατίες που σας αναφέραµε εδώ στη Βουλή
και οι οποίοι πάνε να κάνουν πλέον πόλεµο µέσω των Μέσων Μαζικής Ενηµερώσεως στα κοινοβουλευτικά κόµµατα.
Τον ΟΠΑΠ, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και τον Αστέρα θα τα
δώσετε όλα µαζί για δύο δισεκατοµµύρια; Ο κ. Σαµαράς για τον
ΟΠΑΠ στην Έκθεση Θεσσαλονίκης είχε ανακοινώσει ότι είναι έγκληµα να πωληθεί κάτω από τα κέρδη τεσσάρων ετών. Και
ερωτώ: Ήταν 500 εκατοµµύρια τα κέρδη του ΟΠΑΠ το 2011;
Πόσο θα τον δώσετε; Σε ποιον θα τον δώσετε; Γιατί θα τον δώσετε στην τιµή αυτή και δεν κάνετε ανοικτό διαγωνισµό;
Με το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο τι συµβαίνει; Σας καταθέσαµε
σήµερα µία επίκαιρη επερώτηση, την οποία κοινοποιούµε στον
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο ο
ίδιος ο κ. Στουρνάρας έκανε µάχη για να απαξιώσει την Τράπεζα.
Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο ήταν η πιο υγιής τράπεζα. Στις 10
Αυγούστου του 2012 στη Βουλή των Ελλήνων, εκθειάζοντας ο κ.
Στουρνάρας τη διαχρονική προσφορά του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου στην ελληνική οικονοµία λέει: «Το µοναδικό πρόβληµα
στα οικονοµικά στοιχεία του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου προκύπτει από το κούρεµα των κρατικών οµολόγων». Αυτή η διαπίστωση στηρίζεται στο ότι πριν το κούρεµα των οµολόγων του
ελληνικού δηµοσίου το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο ήταν η πρώτη
τράπεζα της Ελλάδος και η τρίτη τράπεζα σε επάρκεια κεφαλαίων. Αποκρύψατε την έκθεση της «BLACKROCK» από τα κόµµατα. Και όταν σας την καταθέσαµε στη Βουλή των Ελλήνων,
σιωπήσατε. Δεν έγραψε καµµία εφηµερίδα απολύτως τίποτα.
Γιατί; Γιατί απεδείκνυε η πρόταση της «BLACKROCK» ότι το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο ήταν υγιές.
Εσείς είστε εκείνοι που µε την πολιτική σας και συγκεκριµένα
ο Υπουργός Οικονοµικών για τα οποία θα λογοδοτήσει, ο οποίος
δήλωσε στη Βουλή των Ελλήνων στις 29-08-2012 το ΤΤ ως µη
βιώσιµο, 19 ηµέρες µετά την πρώτη του δήλωση, επικαλούµενος
εκτιµήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Και εν συνεχεία αυτό που
έγινε είναι να κατρακυλήσει και να διολισθήσει η τιµή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου βίαια αµέσως µετά από αυτές τις δηλώσεις.
Πού είναι οι εκθέσεις «ALVAREZ» και «DLD», οι οποίες υπάρχουν για το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο; Γιατί τις αποκρύψατε;
Γιατί δεν λέτε την αλήθεια; Και τώρα που έρχονται οι µικροµέτοχοι του 2% και προσβάλλουν ουσιαστικά τη διαδικασία, να χαρίζετε σε φίλους το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο;
Γιατί δεν λέτε ότι αυτήν τη στιγµή ο Εισαγγελέας κ. Κορέας µε
εντολή του κ. Πεπόνη ψάχνει για τα CD που πουλήθηκαν αξίας
1,3 δισεκατοµµυρίων δολαρίων τον Νοέµβριο και τον Δεκέµβριο
του 2009, όταν γνώριζε ο κ. Παπανδρέου ως Πρωθυπουργός της
χώρας και γνώριζε ο κ. Παπακωνσταντίνου ως Υπουργός Οικονοµικών, όπως είχε συµφωνήσει µε τον Στρος Καν, ότι θα βάλει
τη χώρα µέσα σε αυτόν τον µηχανισµό του ΔΝΤ; Δηλαδή, γνώριζε ότι αυτά τα CD του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου θα ήταν η
ασπίδα προστασίας απέναντι στους κερδοσκόπους.
Και ξέρετε πόσο πουλήθηκαν, από τον προϋπολογισµό του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου; Πουλήθηκαν στο 1.350.000.000 δολάρια. Πόσο τα αγόρασαν; Τα αγόρασαν 950.000.000 δολάρια
τον Αύγουστο. Πόσο ενεγράφη στον προϋπολογισµό του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου το κέρδος της τράπεζας; Ανεγράφη το
ποσό των 35.000.000!
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Γιατί, δεν λέτε ποιοι πήραν τις µίζες; Γιατί, δεν λέτε ποιοι
πήραν τις προµήθειες; Γιατί, δεν αφήνατε τον κ. Προβόπουλο
µέχρι τον Ιούνιο να δώσει στον Εισαγγελέα Κορέα τις συγκεκριµένες πράξεις, που τις είχε η Τράπεζα της Ελλάδος; Και πώς
είναι δυνατόν την ώρα που συνεχίζει να γίνεται αυτή η δικαστική
διερεύνηση από την ελληνική δικαιοσύνη, από τους έντιµους εισαγγελείς, να συνεχίζετε τη διαδικασία να ξεπουλήσετε το ΤΤ για
να χαθούν τα ίχνη, όπως χάνονται τα στικάκια µέσα σε αυτήν εδώ
τη χώρα; Διότι, αυτές οι πράξεις είναι αυτές που υποκρύπτουν
το δόλο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνω γρήγορα λέγοντας ότι
το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου δεν κάνει τίποτε άλλο από το να
προχωρήσει το σχέδιο της εξαθλίωσης του ελληνικού λαού, να
διαλυθούν οι πολύτεκνες οικογένειες, να µπουν τεκµήριο τα παιδιά, να διαλύσουµε τους ανέργους.
Προχωράτε σε αποφάσεις οι οποίες είναι εθνικά επικίνδυνες.
Το κλείσιµο των ΔΟΥ στα νησιά σηµαίνει ότι θα προχωρήσετε ουσιαστικά σε αυτό που είχατε προαναγγείλει, στην ερήµωση των
νησιών, για να τα δώσουµε αντιπαροχή, all inclusive, σε γερµανικές εταιρείες τις οποίες τις παίρνετε και τις στέλνετε στα µικρά
αεροδρόµια που πουλώντας την ΥΠΑ θα τα κλείσετε και αυτά για
να πηγαίνουν µόνο τσάρτερ.
Έχετε ρωτήσει τι γίνεται αυτή τη στιγµή στα µικρά νησιά;
Έχετε σκεφτεί ποτέ τι συµβαίνει σε µεγαλύτερα νησιά όπως η
Λήµνος ή η Ικαρία; Τι σηµαίνει το κλείσιµο της ΔΟΥ; Έχετε δει τι
γίνεται στη Λέρο; Κλείσατε νοσοκοµεία, κλείσατε τα κέντρα
υγείας. Τους εκτελείτε! Είστε ηθικοί αυτουργοί απέναντι στο έγκληµα κατά των νησιωτών και εκτελείτε εντολές!
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Εγκληµατίες!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εκτελείτε εντολές και τα πράττετε όλα αυτά µε δόλο.
Σας καλούµε εδώ στη Βουλή των Ελλήνων για ακόµα µια
φορά. Σταµατήστε να λαµβάνετε εντολές. Ελάτε να ενωθούµε οι
Έλληνες, όλοι µαζί και να πούµε ένα όχι απέναντι στην εξαθλίωση της ελληνικής οικογένειας, να δουλέψουµε σκληρά, να
αλλάξουµε την πατρίδα µας, να φέρουµε ένα φορολογικό νοµοσχέδιο το οποίο θα έχει συνταγµατική ισχύ για τα επόµενα δέκα
χρόνια µε φόρο 10%, 8%, να µπορεί δηλαδή η Ελλάδα να είναι
ανταγωνιστική πραγµατικά απέναντι στις γύρω χώρες.
Ελάτε να σηκώσουµε όλοι µαζί την ελληνική σηµαία και να
απαγορεύσουµε στους επιτρόπους να σας εξευτελίζουν κάθε
µέρα µέσα στα Υπουργεία. Ελάτε να κάνουµε πάλι δυνατή τη
Βουλή των Ελλήνων και οι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού να
µπορούν να εκφράζουν αυτό που πιστεύει κάθε Ελληνίδα και
κάθε Έλληνας. Ελάτε µαζί, γιατί µπορούµε να ξαναφέρουµε το
χαµόγελο στα παιδιά µας. Είναι η τελευταία έκκληση. Και αυτήν
την έκκληση θα πρέπει να τη δεχθείτε.
(Όλοι οι Βουλευτές του κόµµατος των Ανεξάρτητων Ελλήνων
χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε τον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνο Καµµένο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας 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, είκοσι µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί- συνοδοί από το 26ο Γενικό Λύκειο της Αθήνας.
Σάς καλωσορίζουµε. Σάς ευχόµαστε καλή χρονιά και καλή
πρόοδο.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Λυπούµαι για το γεγονός ότι για
άλλη µια φορά απουσιάζει ο Υπουργός Οικονοµικών. Δραπετεύει, δεν απαντάει. Είναι ένας καινούργιος τύπος Υπουργού Οικονοµικών, που παριστάνει τον αυτοκράτορα σ’ αυτήν τη χώρα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν λογαριάζει κανέναν. Δεν ανοίγει διάλογο ποτέ. Έρχεται εδώ
µε το «αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν», κάθεται λίγο και δραπετεύει. Έχει πολύ µεγάλες ασχολίες!
Θα µας απαντήσετε, όµως. Δεν είναι δυνατόν να βάζουµε κρίσιµα ερωτήµατα και να µη λαµβάνουµε απάντηση. Εγώ θα επιµείνω: Γιατί απολύετε τριακόσιες τριάντα καθαρίστριες µετά από
δέκα και δεκαπέντε χρόνια από το Υπουργείο Οικονοµικών, καθαρίστριες των εφοριών και τις πετάτε στο δρόµο, καθαρίστριες
που έπαιρναν 300 ευρώ µε συµβάσεις ενός µήνα; Γιατί τις πετάτε
στο δρόµο; Θέλουµε µία απάντηση.
Κανονικά, τέτοια θέµατα θα έπρεπε να ήταν στο επίκεντρο της
πολιτικής ζωής. Τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, που κόπτονται
για να ανακαλύψουν τους τροµοκράτες στην Ελλάδα…
(Στο σηµείο αυτό εισέρχεται στην Αίθουσα ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Για σας έλεγα. Φαίνεται ότι παρακολουθείτε από τηλεοράσεως
τη συζήτηση και µόλις ακούτε, ερχόσαστε. Μάλιστα! Είναι ένα
ωραίο σύστηµα αυτό. Άρα, αν θέλουµε να έχουµε τον Υπουργό
Οικονοµικών, θα πρέπει να διαµαρτυρόµαστε έντονα και αµέσως
θα έρχεται.
Θα µας απαντήσετε, κύριε Στουρνάρα, για το θέµα των τριακοσίων τριάντα καθαριστριών που τις πετάτε στο δρόµο. Δεν
µπορεί να µου λέτε την τελευταία στιγµή «ας κάνουν εταιρεία εργολάβων για να συνεχίσουν µε διαγωνιστική διαδικασία τη δουλειά τους». Δεν είναι εργολάβοι, καθαρίστριες σαράντα και πενήντα χρονών είναι και ορισµένες θέλουν λίγο χρόνο για να
βγουν στη σύνταξη. Τι θα γίνει; Γιατί τις πετάτε στο δρόµο; Αυτό
έπρεπε να ήταν το πρώτο θέµα στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης,
που ψάχνουν για τους τροµοκράτες σ’ αυτήν τη χώρα. Ιδού οι
πολιτικοί τροµοκράτες! Εδώ είναι, στα έδρανα. Έχουµε την πιο
αδίστακτη Κυβέρνηση, η οποία ασκεί την πιο άγρια πολιτική τροµοκρατία και µεθόδους της πιο τυφλής βίας. Αυτή είναι η Κυβέρνηση σ’ αυτήν τη χώρα. Δεν υπάρχει ίχνος υπερβολής σ’ αυτά
που λέω. Καµµία υπερβολή και σε τίποτα!
Δεν απαντάνε, κωφεύουν και διαµορφώνουν µια ατζέντα µέσω
των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης όπου επιχειρούν να µεταθέσουν τον άξονα των προβληµάτων αυτής της χώρας, να ωραιοποιήσουν την εικόνα και να συκοφαντήσουν την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση.
Δεν θα το πετύχετε. Θα πέσετε στο κενό. Δεν θα διαµορφώσετε εσείς την ατζέντα. Την ατζέντα την έχει διαµορφώσει ο ελληνικός λαός και είναι η ανεργία, η φτώχεια, η εξαθλίωση, οι
απολύσεις.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να µας πείτε
τώρα, όµως, για την ανεργία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εδώ, κύριε Στουρνάρα, δεν µπορείτε να αποφύγετε τα αµείλικτα ερωτήµατα. Θα µας πείτε γιατί
εξοντώνετε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Θα µας το πείτε αυτό.
Δεν είναι δυνατόν τα µεσάνυχτα να παίρνετε αποφάσεις και σε
µια νύχτα µέσα να διαλύετε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, να το
διασπάτε και να το πηγαίνετε στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας, να απολύετε όλους τους εργαζόµενους του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, χωρίς να ξέρουν ποιοι θα επαναπροσληφθούν, στο όνοµα του ότι πρέπει να πωληθεί γρήγορα.
Αυτά είναι εθνικά εγκλήµατα, µεγάλα οικονοµικά και κοινωνικά
εγκλήµατα.
Όσον αφορά το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο έχουν γίνει εκθέσεις, τις οποίες έχετε πληρώσει ακριβά, όπως η έκθεση «ALVAREZ AND MARSAL».
Γιατί δεν µας καταθέτετε την έκθεση αυτή; Την γνωρίζουµε. Η
έκθεση λέει ότι το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο είναι από τις πιο εύρωστες τράπεζες σ’ αυτήν τη χώρα. Γιατί δεν µας καταθέτετε
την έκθεση της «BLACK ROCK»; Την ξέρουµε κι αυτή την Έκθεση.
Η «BLACK ROCK» λέει ότι είναι υγιέστατο το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο κι ότι δεν χρειάζεται ειδική κεφαλαιοποίηση. Αντίθετα,
αρνητική θέση έχουν όλες οι συστηµικές τράπεζες, τις οποίες
κεφαλοποιείτε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυθαιρεσίες και σκάνδαλα
κάνετε, για τα οποία δεν υπάρχουν µόνο πολιτικές ευθύνες. Και
µη νοµίζετε ότι δεν θα αναζητηθούν. Θα αναζητηθούν.
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Αυτά τα εγκλήµατα που κάνατε στην Αγροτική Τράπεζα θέλετε
να τα επαναλάβετε µε το χειρότερο τρόπο στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο µε χιλιάδες εργαζόµενους στο δρόµο. Δεν έχετε κανένα δικαίωµα να το κάνετε αυτό.
Θέλουµε µια απάντηση. Δεν µπορείτε να σιωπάτε και να µαζεύετε τα χαρτιά σας και να µην απαντάτε. Να έρθετε στο Βήµα
και να µας πείτε, τι γίνεται µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Θα
το πείτε αυτό. Θα λογοδοτήσετε. Μη νοµίζετε ότι επειδή έχετε
µια δράκα Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης πίσω σας ότι µπορείτε
να καλύπτεστε εσαεί. Διότι ξέρετε ότι το βράδυ τα δελτία δεν θα
παίξουν ούτε καν ως είδηση τη διάλυση και την καταστροφή του
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. Δεν θα παίξουν ως είδηση τις εµπεριστατωµένες καταγγελίες που κάνουµε εδώ. Και βεβαίως, θα
σας καλύψουν. Και βεβαίως η ατζέντα θα είναι η τροµοκρατία
που ασκεί –δήθεν- ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ξέρουµε την ατζέντα. Είναι διαµορφωµένη από σκοτεινά κέντρα.
Μη νοµίζετε, όµως, ότι αυτά, τα οποία είναι προσωρινά φαινόµενα, που δηµιουργούν προσωρινές αισθήσεις αισιοδοξίας θα
καθορίσουν την πορεία της χώρας και της πολιτικής της ζωής.
Δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα. Δεν γίνεται να διαλύεται µια
χώρα, να καταστρέφεται µια ολόκληρη κοινωνία και να νοµίζετε,
επειδή σας καλύπτουν δυο, τρία Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και
κάποιοι άλλοι γύρω τους παρατρεχάµενοι και ένας εσµός κονδυλοφόρων ότι είστε άνετα. Να µην αισθάνεστε καθόλου άνετα.
Η βουή ακούγεται. Σύντοµα θα βρεθείτε στο περιθώριο και οι
ευθύνες θα αποδοθούν στο ακέραιο. Διότι δεν είναι δυνατόν να
καταστρέφεται µια χώρα και κάποιοι να σηκώνουν τα χέρια ψηλά
και να νοµίζουν ότι µε αυτά τα εγκλήµατα, τα οποία κάνουν χωρίς
να λογοδοτούν, χωρίς επιχειρήµατα, χωρίς να λένε και µια
άποψη επ’ αυτών θα αποφύγουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Θα τις αναλάβετε πλήρως αυτές τις ευθύνες.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Δεν µπορεί να ευτελίζετε τη Βουλή µέχρι διαλύσεως. Πάει η
δηµοκρατία. Για ποια δηµοκρατία µιλάτε; Φέρνετε επτά πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου µετά από µια συνεδρίαση που µπορεί
να κρατήσει µέχρι το πρωί. Φέρνετε στην επιτροπή επτά νοµοσχέδια στη συσκευασία του ενός, τα οποία καταλύουν κάθε έννοια κυριαρχίας σ’ αυτή τη χώρα; Έτσι λειτουργεί η δηµοκρατία;
Πού το µάθατε αυτό; Από πού το πληροφορηθήκατε; Με ποιο δικαίωµα τα κάνετε; Στο όνοµα τίνος; Τα κάνετε στο όνοµα του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, του Eurogroup, της Μέρκελ;
Υπάρχει και ελληνικός λαός, ο οποίος έχει πίσω του τεράστιους
αγώνες. Γιατί τα κάνετε αυτά;
Εµείς δεν θα ανεχθούµε αυτές τις µεθοδεύσεις. Αυτές οι µεθοδεύσεις δεν παράγουν έννοµα αποτελέσµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Λέτε ότι εδώ καταθέτουµε κατά καιρούς προτάσεις αντισυνταγµατικές χωρίς λόγο, γιατί υπάρχουν κάποιοι παράξενοι στο
ΣΥΡΙΖΑ και στους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Δεν µου λέτε, την Έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της
Βουλής τη διαβάσατε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πολύ καλά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν ρωτάω εσάς, κύριε Βορίδη.
Ρωτάω την Κυβέρνηση.
Εάν εσείς θεωρείτε ότι η Κυβέρνηση διαβάζει τις εκθέσεις
έχετε πέσει πολύ έξω. Τίποτα δεν διαβάζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Στουρνάρα, το Επιστηµονικό Συµβούλιο και η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής γιατί
υπάρχει; Για να τη γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσια;
Εγώ θυµάµαι παλαιότερα, όταν έλεγε µια λέξη η Επιστηµονική
Επιτροπή που εξέφραζε αµφιβολία για τη νοµιµότητα και τη συνταγµατικότητα, γίνονταν ολόκληρη συζήτηση σ’ αυτήν την Αίθουσα. Η Κυβέρνηση ευαισθητοποιείτο. Κάποιοι λειτουργούσαν
µε λίγο διαφορετικό τρόπο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αν έχετε την καλοσύνη τελειώνετε, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εδώ σας λέει ευθέως ότι τα
άρθρα που έχετε για τους πολύτεκνους είναι αντισυνταγµατικά.
Παραβιάζουν το άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγµατος. Σας λέει ότι
το άρθρο 1 είναι πλήρως αντισυνταγµατικό και όχι µόνο µε τα
ελληνικά δεδοµένα, αλλά φέρνει και νοµολογίες από την Ευρώπη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω αµέσως µε µια φράση.
Για όλα αυτά σας καταγγέλλουν µέσα από την Επιστηµονική
Επιτροπή. Και τι κάνετε; Αναγιγνώσκετε εδώ τα φυλλάδιά σας;
Πρέπει να απαντήσετε. Πρέπει κάποτε να απαντήσετε σε ορισµένα θέµατα.
Να ξέρετε ότι αν θέλετε να καταλύσετε τη δηµοκρατία µε καινούργιους τρόπους, δεν θα το καταφέρετε. Θύελλες έρχονται
και θα ξεσπάσουν κοινωνικές θύελλες για να υπερασπίσουν τη
δηµοκρατική τάξη και την προοδευτική εναλλακτική πρόταση. Να
το έχετε υπόψη σας αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Παρίσης Μουτσινάς.
Είστε Ανεξάρτητος Βουλευτής ή είστε στη ΔΗΜΑΡ;
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Είµαι ιδιόρρυθµο µέλος της ΔΗΜΑΡ
και Ανεξάρτητος.
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σήµερα, δυστυχώς, συζητάµε για ένα ακόµα δηµοσιονοµικό, εισπρακτικό νοµοσχέδιο,
το δέκατο, αν δεν κάνω λάθος, στη σειρά µετά το 2009 και αυτό
είναι που µε θλίβει κι εµένα και άλλους, το γεγονός δηλαδή ότι
δεν έχουµε ακόµα αποκτήσει έναν φορολογικό νόµο µεταρρυθµιστικό, αναπτυξιακό και δίκαιο. Θα µπορούσε να γίνει τώρα,
ήταν µια πολύ καλή ευκαιρία, και η κρίση απαιτούσε να γίνει ένας
τέτοιος νόµος σήµερα για να εξορθολογίσει τα κακώς γενόµενα
στη χώρα µέχρι τώρα. Και η προγραµµατική συµφωνία ήταν σαφέστατη και αναλυτική στα θέµατα αυτά.
Με κάλυψε απόλυτα η οµιλία του Οδυσσέα Βουδούρη, όπως
επίσης προσυπογράφω την οµιλία του Νίκου Τσούκαλη, άσχετα
τι θα κάνει στην ψηφοφορία, αλλά και της Ασηµίνας Ξηροτύρη,
η οποία βάζει σηµαντικά θέµατα.
Το ζήτηµα, όµως, είναι, αγαπητοί πρώην σύντροφοι, ότι πρέπει
τώρα να απαιτήσουµε να εφαρµοστεί αυτή η προγραµµατική
συµφωνία σε όλα τα επίπεδα, αν θέλουµε πραγµατικά να υπάρξει
µέλλον. Ειδάλλως θα καταντήσει, όπως είπε κάποιο σηµαίνον
στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, κουρελόχαρτο.
Ο κ. Βενιζέλος χθες µας είπε µε περισσό στόµφο ότι το ΠΑΣΟΚ
και ο ίδιος συνέβαλαν να γίνουν καινοτοµίες στους φοροεισπρακτικούς µηχανισµούς µέχρι τη θέσπιση του οικονοµικού εισαγγελέα. Αλλά την ίδια στιγµή, µέχρι τώρα αυτό που βλέπουµε είναι
να έχει στήσει πάρτι η φοροδιαφυγή, η διαφθορά, η λαθρεµπορία και η παραοικονοµία. Και στην πολιτική, κύριε Βενιζέλο, τα
πράγµατα κρίνονται από το αποτέλεσµα, όπως έχουµε µάθει.
Όλα τ’ άλλα είναι λόγια.
Είναι βέβαια κοινή διαπίστωση και πεποίθηση όλων εδώ µέσα
ότι µια σοβαρή σταθερή ανάπτυξη θα βασιστεί µόνο σε ένα υγιές
πολιτικό σύστηµα που θα εµπνέει και θα αποπνέει εµπιστοσύνη
και όχι αποφορά, σε έναν στέρεο σύγχρονο δηµόσιο τοµέα χωρίς
γραφειοκρατία που θα χρησιµοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και
ένα µεταρρυθµιστικό φορολογικό νόµο και όχι στα φτηνά µεροκάµατα που θέλει σήµερα η Κυβέρνηση να µας πείσει ότι πρέπει
να γίνουν και στον ευτελισµό της κοινωνίας των πολιτών.
Έτσι µόνο µπορούµε να προσελκύσουµε επενδύσεις, να ενισχύσουµε την αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό και στο εσωτερικό και να τονώσουµε την αισιοδοξία και την ελπίδα των
πολιτών µας που µπορούν να γίνουν ο κύριος µοχλός ανάπτυξης
στη χώρα. Αυτό είναι το µόνο κοινωνικό µοντέλο που µπορεί να
δώσει ελπίδα και προοπτική.
Η συναισθηµατική νοηµοσύνη, όµως, του Υπουργού κ. Στουρνάρα δεν του επιτρέπει να βάλει στο κάδρο της οικονοµικής και
κοινωνικής πολιτικής τον ανθρώπινο παράγοντα και την κοινωνία,

6210

τα οποία συστηµατικά υποτιµά, τεµαχίζει και συντρίβει. Τα πάντα
για την Κυβέρνηση είναι οι αριθµοί και όχι η κοινωνική συνοχή.
Το ανθρώπινο δυναµικό, όµως, κύριε Υπουργέ, είναι ο πλούτος
της οικονοµίας, σύµφωνα µε µια πρωτοπόρα µελέτη του ΟΗΕ,
και πρέπει να τη διαβάσετε. Η αξία του ανθρώπινου παράγοντα
στις σύγχρονες ανεπτυγµένες κοινωνίες ανέρχεται από 75% σε
85% στη συνολική περιουσία του κράτους. Το υπόλοιπο 15% µε
25% είναι οι υποδοµές και ο τεχνολογικός εξοπλισµός.
Με τον όρο «ανθρώπινο δυναµικό» σύµφωνα µε τη µελέτη του
ΟΗΕ, νοείται η µόρφωση, η επιµόρφωση, οι δεξιότητες, η χρήση
τεχνολογίας και οι εµπειρίες, καθώς και το πολιτιστικό και ηθικό
απόθεµα της κοινωνίας.
Ακόµα και στην τραπεζική λογική, κύριε Στουρνάρα, του καπιταλισµού κι όχι του νεοφιλελευθερισµού του Φρίντµαν και της
Σχολής του Σικάγου, η αξιολόγηση ενός φορέα επένδυσης στηρίζεται στα τρία «c». Τι σηµαίνει τρία «c»; Σηµαίνει character, capacity και capital. Πρώτα είναι ο χαρακτήρας του φορέα, το
εθνικό ανάστηµα δηλαδή, οι ικανότητες και µετά είναι το κεφάλαιο. Αυτή είναι η οικονοµία µιας σύγχρονης κοινωνίας, αν θέλουµε πραγµατικά να χτίσουµε το µέλλον.
Ο φορολογικός νόµος, λοιπόν, έρχεται σαν απότοκος µιας κυβερνητικής πολιτικής, η οποία δεν έχει δικό της στρατηγικό σχέδιο εξόδου από την κρίση και διαχείρισης του χρέους και προτιµά να ακολουθεί τη σκληρή συνταγή των δανειστών και των τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ. Πραγµατικά,
µας θλίβει αυτό, κύριε Στουρνάρα, γιατί και ο κ. Σαµαράς µέχρι
πρόσφατα χαρακτήριζε αποτυχηµένη και αδιέξοδη τη συνταγή.
Δεν είναι τυχαίο ότι επί έξι µήνες –δυστυχώς επί έξι ολόκληρους µήνες- σε κλίµα εθνικής αδράνειας συζητούσατε το πακέτο
των µέτρων για τα 11,5 δισεκατοµµύρια, που ωστόσο λόγω της
παρατεταµένης ύφεσης έγιναν 13,5. Και θα έπρεπε από το Σεπτέµβρη, αν θέλαµε, αφού ήταν προσυµφωνηµένα τα µέτρα, να
είχαµε αρχίσει να συζητάµε και να επεξεργαζόµαστε ένα φορολογικό νόµο να χτυπηθεί επιτέλους η παραοικονοµία. Ο κ. Μαυραγάνης είπε ότι από τα 13 δισεκατοµµύρια το 2012, µόνο 19
εκατοµµύρια έχουµε εισπράξει. Θα έπρεπε να ενεργοποιήσουµε
τους µηχανισµούς. Αυτή ήταν η δουλειά µας, αν θέλαµε να δώσουµε τα 2,5 τουλάχιστον δισεκατοµµύρια στην κοινωνία των πολιτών κι όχι να τους αφαιµάξουµε άλλη µια φορά.
Θα έπρεπε να γίνει αναδιάρθρωση του δηµόσιου τοµέα, για
να µην φτάσουµε στις διαθεσιµότητες άρον-άρον που συντελούν
στην αποσύνθεση και απογοήτευση του ανθρώπινου δυναµικού
και του υπαλληλικού. Να επεξεργαστούµε επιτέλους ένα ολοκληρωµένο σχέδιο ανάπτυξης που έχει ανάγκη η χώρα σαν βάση τον
πρωτογενή τοµέα παράγωγης, τον τουρισµό, την επιχειρηµατικότητα, την καινοτοµία και άλλα πολλά.
Αν θέλω να µπω στην ουσία του νοµοσχεδίου τώρα, θα κάνω
προτάσεις µεν αλλά νοµίζω ότι θα πέσουν στο κενό, γιατί είναι
µερεµέτια αυτά και δεν είναι φορολογικός νόµος. Αν ζητήσω, για
παράδειγµα, τη φορολογική ελάφρυνση των πολυτέκνων -παρά
τις κάποιες βελτιώσεις, για να µη µηδενίζω, το νοµοσχέδιο τους
χτυπά αλύπητα- για την ανάγκη δηµιουργίας δικτύου κοινωνικής
προστασίας των αδύναµων, να ζητήσω τη στήριξη της κοινωνικής
οικονοµίας και των γυναικείων συνεταιρισµών που παίζουν ένα
σηµαντικό ρόλο στην ύπαιθρο, την εξαίρεση των µικρών αγροτών και ιδιαίτερα των ορεινών, νησιωτικών περιοχών από τη φορολογία, για τη µη φορολόγηση των ανέργων µε αντικειµενικά
κριτήρια, για την περίοδο χάριτος της εφαρµογής της φορολογίας στους νέους επιχειρηµατίες που εφάρµοζε ο νόµος Τσοβόλα, αν θυµάστε καλά, για το σταθερό αφορολόγητο όριο κι όχι
αυτό που παίζει, για τη θέσπιση περισσότερων φορολογικών και
δίκαιων φορολογικών για τα υψηλά εισοδήµατα, θα µου πείτε
ποια υψηλά εισοδήµατα θα φορολογήσουν οι µεγαλύτεροι συντελεστές φορολογίας όταν τα «τζάκια» σήµερα δηλώνουν από
18.000 έως 30.000 ευρώ εισόδηµα το χρόνο και το δεχόµαστε.
Καταλαβαίνετε πια ότι είναι ένα αδιέξοδο αυτό να κάνουµε
προτάσεις. Κι αν τις κάνουµε τις προτάσεις αυτές, θα µου πει ο
κ. Στουρνάρας, φέρτε µου ισοδύναµα για να εφαρµόσω αυτό
που λέτε. Αυτό θα γίνει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γιατί δεν έχει στο στόχαστρο τα 13 δισεκατοµµύρια των δεδηλωµένων οφειλών, τα 6 δισεκατοµµύρια του παραεµπορίου,
τα 3 δισεκατοµµύρια της λαθρεµπορίας, σύµφωνα µε τη Γραµµατεία Διαφάνειας του κ. Σούρλα, τα 3 δισεκατοµµύρια των προστίµων που δεν εισπράττονται κ.λπ. και της παραίνεσης των
ληστών οι οποίες αναλογούν σε πολλά δισεκατοµµύρια; Και δυστυχώς, αν είχαµε εισπράξει, έλεγε κάποτε ο κ. Κουβέλης, πρόσφατα, το 10% από την παραοικονοµία, δεν θα χρειαζόταν να
είχαµε µνηµόνια σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Φτάσαµε, λοιπόν, σήµερα να έχουµε µνηµόνια, να έχουµε θλιβερά φαινόµενα, τα οποία τα κωδικοποιώ: Είναι το δηµογραφικό
πρόβληµα, το οποίο ο κ. Μαρίνος έρχεται και το ονοµάζει δηµογραφικό έγκληµα, περιβαλλοντικό έγκληµα που γίνεται µε την
πολιτική απέναντι στα καύσιµα και στο αέριο, για το κοινωνικό
έγκληµα έχουµε ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους, πεντακόσιες χιλιάδες παιδιά κάτω από το όριο της φτώχειας, όταν έχουµε ανυπέρβλητα προβλήµατα στην επιβίωση των ΑΜΕΑ και των
ευπαθών οµάδων, όταν έχουµε φτωχοποίηση της µεσαίας τάξης
που συνιστά τη ραχοκοκαλιά της κοινωνίας µας, όταν έχουµε
χάσει την αξιοπιστία της χώρας.
Δεν θέλω να µηδενίσω, οπωσδήποτε υπάρχουν και θετικά σηµεία για τα οποία µπορεί η Κυβέρνηση να αισθάνεται αισιόδοξη
και δεν θέλω να δώσω απαισιοδοξία στον κόσµο - αλλά σίγουρα
δεν µπορεί να έχει έπαρση για τέτοια θέµατα, γιατί οι ξένοι µιλούν ακόµα για την οικονοµική και πολιτική ελίτ που δεν φορολογείται στην Ελλάδα, γιατί αν θέλετε η «DIE WELT» έλεγε
προχθές ότι είναι σκηνοθετηµένη η σωτηρία της χώρας µέχρι και
µε όρους για τις γερµανικές εκλογές, γιατί υπάρχουν ακόµα περίπου 150 δισεκατοµµύρια, κύριε Στουρνάρα, τα οποία είναι
οφειλές και οµόλογα µέχρι το 2022 και πρέπει να έχουµε ένα
στρατηγικό σχέδιο για να το δούµε, γιατί πρέπει αυτός ο ελληνικός λαός που έχει µία ιστορία µακραίωνη και ένα συσσωρευµένο
πολιτισµό και ιστορία να επιβιώσει και οφείλουµε να του δώσουµε την επιβίωση και την αισιοδοξία και το χαµόγελο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Παναγιώτης Ρήγας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα από τα σηµαντικότερα νοµοσχέδια συζητεί σήµερα η Εθνική Αντιπροσωπεία. Και βέβαια
παρακολουθώντας τη συζήτηση ακούσαµε τις δικαιολογηµένες,
σε ένα µεγάλο βαθµό, αιτιάσεις των συναδέλφων της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κυρίως, για τον τρόπο µε τον οποίο νοµοθετεί η Βουλή µέσω των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. Είναι
κάτι το οποίο το έχουµε επισηµάνει και στο οποίο είπαµε και επαναλαµβάνουµε ότι πρέπει κάποια στιγµή να τελειώσει.
Ποιο είναι το κακό, όµως; Ότι κι όταν έχουµε άνεση χρόνου κι
όταν τα νοµοσχέδια συζητούνται είτε στην αρµόδια επιτροπή είτε
στην Ολοµέλεια µε άνεση χρόνου, οι τοποθετήσεις επί της ουσίας ποτέ δεν υπάρχουν.
Για να λύσουµε αυτό το πρόβληµα της ανυπαρξίας θέσεων και
της αποφυγής της γενικόλογης συζήτησης, ας τιτλοφορήσουµε
τελικά όλα τα νοµοσχέδια µε έναν τίτλο: «Συζήτηση εφ’ όλης της
ύλης». Γιατί παρακολουθώντας τις θέσεις για το φορολογικό νοµοσχέδιο ακούσαµε τα πάντα –!- που έχουν σχέση µε την υπόσταση, τη δηµιουργία, τη λειτουργία του πολιτικού συστήµατος,
τις ανατροπές, επί της ουσίας όµως τι εννοούµε µε την φορολόγηση των πλουσίων, ποια είναι τα εισοδήµατα τα οποία πρέπει
να φορολογηθούν, από πού και πάνω θεωρείται κάποιος ότι πρέπει να συνεισφέρει περισσότερο στη φορολογία, ποιες είναι οι
κλίµακες τις οποίες θα θέλαµε; Γι’ αυτά δεν υπάρχει τίποτα.
Ο συνεχής απλουστευτικός λόγος να φορολογηθεί το µεγάλο
κεφάλαιο χωρίς να το προσδιορίζουµε, χωρίς να αναλύουµε τα
δοµικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονοµίας, χωρίς να υπολογίζουµε ότι η ελληνική οικονοµία σε σχέση µε την υπόλοιπη
Ευρώπη έχει τους περισσότερους αυτοαπασχολούµενους, χωρίς
να υπολογίζουµε ότι έχει το µεγαλύτερο λιανεµπόριο, χωρίς να
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υπολογίζουµε ότι η φοροδιαφυγή υπάρχει και στα µεγάλα και
υψηλά εισοδήµατα αλλά υπάρχει και οριζόντια, που αν την αθροίσεις σε µία-µία από τις µικρές επιχειρήσεις ή τους ελεύθερους
επαγγελµατίες δηµιουργεί µία τεράστια φοροδιαφυγή, όλα αυτά
µας διαφεύγουν. Και συνεχίζουµε να κάνουµε αναλύσεις οι
οποίες θα ανταποκρίνονταν σε άλλου είδους οικονοµίες, τότε
που τα πράγµατα ήταν ξεκάθαρα, υπήρχε η πολύ µεγάλη βιοµηχανία, το πολύ µεγάλο κεφάλαιο και από εκεί και πέρα µια εργατική µάζα εξαθλιωµένη και δεν υπήρχαν τα µεσαία στρώµατα, τα
οποία είναι παρόντα σε οικονοµίες όπως η ελληνική και τα οποία
έχουν και διαχειρίζονται ένα µεγάλο µέρος του Ακαθάριστου
Εθνικού Προϊόντος.
Όλα αυτά, λοιπόν, τα αγνοούµε και προχωρούµε σε γενικεύσεις. Κι όχι µόνο αυτό. Υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι από
την Αξιωµατική Αντιπολίτευση οι οποίοι ξεπερνούν όλα τα όρια,
συνεχώς µε έναν καταγγελτικό λόγο απειλούν ότι όλοι θα πάµε
στα δικαστήρια, θα τιµωρηθούµε. Κάποια στιγµή ας σταµατήσει
αυτή η ιστορία. Ας προσπαθήσουµε αντί να έχουµε αυτούς τους
παράλληλους µονολόγους που δεν συγκλίνουν πουθενά, να συνεννοηθούµε.
Το φορολογικό νοµοσχέδιο είναι εθνικός στόχος, από τον
οποίο κανένας δεν αποκλίνει, δηλαδή να αποκτήσει η χώρα µας
ένα σταθερό, σύγχρονο, απλό, κοινωνικά δίκαιο και αναπτυξιακό
φορολογικό σύστηµα. Είναι αυτό που συζητάµε κάτι τέτοιο; Προφανώς, όχι. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι µία επιµέρους παρέµβαση,
θα έλεγα ιδιαίτερα σηµειακή εξαιτίας της συγκυρίας, που αφορά
τα φορολογικά έσοδα. Κι εδώ η ευθύνη είναι όλων, η ευθύνη ανήκει στα κόµµατα τα οποία κυβερνήσαµε τη χώρα τα προηγούµενα χρόνια.
Πρέπει να κάνουµε και εµείς την αυτοκριτική µας. Δεν µπορούµε να αγνοούµε ότι σε διάφορες περιόδους έγιναν προσπάθειες να εκσυγχρονιστεί το φορολογικό σύστηµα, να χτυπηθεί η
φοροδιαφυγή και όµως, είτε το ΠΑΣΟΚ σε κάποιες στιγµές είτε
η Νέα Δηµοκρατία δεν σταθήκανε αντάξιοι των απαιτήσεων που
είχε ο κόσµος και η εθνική οικονοµία.
Θα θυµίσω ότι το βασικό σύνθηµα το 2004 που ο κ. Καραµανλής διεκδίκησε την εξουσία, ήταν να καταργηθεί πλέον το ΣΔΟΕ,
να διαλυθεί, να µην υπάρχουν φορολογικοί έλεγχοι. Επειδή προέρχοµαι από τις Κυκλάδες, θυµάµαι τις καταγγελίες από δεξιά
και αριστερά τότε για τους «κοµάντος του ΣΔΟΕ που µε τη
µορφή κατακτητών έρχονταν να ελέγξουν τις επιχειρήσεις». Μα,
εκεί υπήρχε φοροδιαφυγή. Να µην τις ελέγξουµε, λοιπόν, να καταργήσουµε και το ΣΔΟΕ. Αυτό επαναλαµβάνεται σήµερα και δυστυχώς αυτός είναι που υποστηρίζει σήµερα η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση.
Εµείς, έστω και καθυστερηµένα, αναλαµβάνοντας τις ευθύνες
τις οποίες οφείλουµε µε ειλικρίνεια να αναλάβουµε, προχωρούµε
στη σύνταξη ενός εθνικού φορολογικού συστήµατος. Όµως,
κύριε Υπουργέ, έχουµε αργήσει πάρα πολύ. Την προηγούµενη
περίοδο ως ΠΑΣΟΚ πήραµε µία πρωτοβουλία. Τότε εγκατέλειψαν όλοι τον εθνικό διάλογο, δεν προσήλθε κανένας και τώρα
ερχόµαστε µε καθυστέρηση έξι µηνών να φτιάξουµε το φορολογικό σύστηµα. Όλο αυτό το χρονικό διάστηµα έγιναν σηµαντικές
παρεµβάσεις. Δεν υπάρχουν αποτελέσµατα. Γιατί, κύριε Υπουργέ; Για έναν πολύ συγκεκριµένο λόγο. Γιατί στο θέµα της νοµοθέτησης, στο θέµα της δηµιουργίας θεσµών, στο θέµα της
νοµοθεσίας έχουµε πάει καλά. Όταν, λοιπόν, βεβαιώνεται το
πρόστιµο και ελέγχεται η επιχείρηση, πάει µετά για την είσπραξη.
Εκεί, υπάρχει σχεδόν µηδενικό αποτέλεσµα. Και εάν λάβουµε υπ’
όψιν µας και τη λειτουργία της φορολογικής δικαιοσύνης, θα
δείτε ότι αν δεν αλλάξουν πολλά πράγµατα και εάν δεν ληφθούν
ριζοσπαστικά µέτρα, θα βεβαιώνονται φόροι, αλλά πάντοτε θα
υπάρχει δυνατότητα σε αυτόν που φοροελέγχεται, να καθυστερεί την πληρωµή των φόρων που οφείλει. Αν δεν τα σταµατήσουµε αυτά και αν δεν κάνουµε επίσης ριζικές τοµές στο φορολογικό σύστηµα, δεν µπορούµε να προχωρήσουµε.
Η φορολογική παρέµβαση που γίνεται, λοιπόν, τώρα έχει βελτιωθεί σε σχέση µε το αρχικό της στάδιο. Όµως, κύριε Υπουργέ,
εµείς επιµένουµε, δεν είναι δυνατόν οι ευπαθείς κοινωνικές οµάδες να µην αντιµετωπίζονται µε την πρόνοια και την ευαισθησία
που απαιτείται. Λέτε, ότι αυτό το νοµοσχέδιο δεν είναι το κατάλ-
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ληλο. Εµείς θα περιµένουµε, θα έχουµε υποµονή, τη Δευτέρα
που µπαίνουν οι εφαρµοστικοί νόµοι, να περάσουµε εκεί αυτές
τις ρυθµίσεις και για τους ανάπηρους από 80% και άνω και για
όλους τους κοινωνικά αδύναµους και τους µακροχρόνια άνεργους και θα περιµένουµε να έχουµε απάντηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δύο ακόµα σηµειακές παρεµβάσεις. Η πρώτη αφορά το θέµα
των ΔΟΥ. Λέµε ότι θα πρέπει ο νησιωτικός χώρος να αντιµετωπίζεται µε περισσότερη προσοχή. Όχι µε τη λογική του µικροκοµµατισµού και της χάρης. Όχι. Και οι ΔΟΥ των νησιών θα πρέπει
να εκσυγχρονιστούν, να µπουν µέσα στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Όµως, όταν τα πράγµατα δεν είναι έτοιµα,
θα πρέπει να µην βιαζόµαστε, γιατί τα αποτελέσµατα θα είναι αρνητικά. Εποµένως, κατά την άποψή µου, οι ΔΟΥ στο νησιωτικό
χώρο πρέπει να εκσυγχρονιστούν λειτουργικά, να λειτουργήσουν
στα πλαίσια που θα λειτουργήσει και ο υπόλοιπος ελεγκτικός µηχανισµός, αλλά εξαιτίας των δυσκολιών που υπάρχουν στο νησιωτικό χώρο, θα πρέπει να υπάρξει µία διαφορετική αντιµετώπιση.
Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί µία µέριµνα, σε φορολογικό επίπεδο, γιατί ίσως σε άλλο επίπεδο να είναι δύσκολο, για τους οµολογιούχους. Εξετάστε το αυτό. Είχαµε πει και στο παρελθόν ότι
υπάρχει δυνατότητα στις φορολογικές ρυθµίσεις, που κάνουµε,
να ληφθεί µέριµνα για τους µικροοµολογιούχους.
Με την ελπίδα ότι αυτή είναι η τελευταία φορά που γίνεται µία
αποσπασµατική παρέµβαση εξαιτίας της συγκυρίας και µε την
προσδοκία ότι θα πάψουµε πλέον ως πολιτικός κόσµος να περιµένουµε τον από µηχανής Θεό που θα µας λύσει το οικονοµικό
πρόβληµα που λέγεται αποζηµιώσεις από τους Γερµανούς, τις
οποίες πρέπει να πάρουµε, που λέγεται «ο θείος από την Αµερική», ο οποίος εάν έχει περιουσία και κληρονοµιά ας µας τη
δώσει, που λέγεται λίστα Λαγκάρντ, από την οποία πρέπει να τα
πάρουµε, αν µε αυτούς τους ζωτικούς µύθους συνεχίσουµε να
νοµίζουµε ότι θα λύσουµε το οικονοµικό µας πρόβληµα, τότε
ποτέ δεν θα πάρουµε σηµαντικές αποφάσεις, οι οποίες πραγµατικά θα αντιµετωπίζουν το µεγάλο πρόβληµα της φοροδιαφυγής
το οποίο πρέπει να λύσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασίλειος Χατζηλάµπρου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Ξεκινάω σχολιάζοντας κάτι
που είπε ο προηγούµενος συνάδελφος και καλά ίσως το είπε.
Αναρωτιόταν αν έχουµε µία µελέτη για την ελληνική πραγµατικότητα που να προσδιορίζει το ζήτηµα του µεγάλου κεφαλαίου
ή αν συζητάµε αφηρηµένα. Αυτό είναι που έλειπε στα πενήντα
χρόνια της φοροδιαφυγής του κεφαλαίου; Και όταν έχει συγκεκριµένα δεδοµένα το συγκεκριµένο Υπουργείο και η συγκεκριµένη Κυβέρνηση, τα οποία µπορεί να είναι και µε τη µορφή µιας
λίστας καταθετών στο εξωτερικό και δεν τα ελέγχει, εκεί τι πρόβληµα έχουµε;
Έχουµε πρόβληµα έλλειψης πολιτικής βούλησης να ελεγχθεί
αυτή η λίστα. Εκεί θα καταφύγουµε ξανά πιθανόν στην έλλειψη
µιας ανάλυσης για την ελληνική κοινωνία, για το πόσο δύσκολο
είναι να πιαστεί η φοροδιαφυγή, όταν έχουµε συγκεκριµένο
υλικό;
Δυστυχώς, το ζήτηµα της πολιτικής βούλησης τίθεται ξανά µε
τη λίστα Λαγκάρντ, γιατί δεν διώκονται ή δεν παραπέµπονται
πρόσωπα για την έλλειψη αυτής της βούλησης και –θα έλεγακαι για τη διαπλοκή και για την προστασία, προκειµένου να µην
ελεγχθεί αυτή η λίστα ως προς το αποτέλεσµα της φοροδιαφυγής. Παραπέµπονται µόνο για το αν διόρθωσαν ή πλαστογράφησαν κάτι στη λίστα. Αυτό µικραίνει πάρα πολύ το αδίκηµα, γιατί
ακριβώς το γεγονός ότι εδώ στην Ελλάδα είναι ξεκάθαρο ότι
πληρώνουν οι φτωχοί, οι άνεργοι, οι µισθωτοί και όχι κάποιοι
άλλοι ήταν αποτέλεσµα αυτών των δεσµών που είχε συνάψει επί
σειρά χρόνων το πολιτικό κράτος µε τα δύο κόµµατά του που κυβέρνησαν χρόνια τώρα µε συγκεκριµένους επιχειρηµατίες και
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συγκεκριµένες οµάδες. Αυτό γίνεται προϋπόθεση για να πάµε σε
µία άλλη κατάσταση στην Ελλάδα. Γίνεται προϋπόθεση η ανατροπή µιας τέτοιας λύσης την οποία ξαναφέρνετε, για να υπάρξει µια άλλη σελίδα στην Ελλάδα.
Συνήθως τα νοµοσχέδια –και το συγκεκριµένο δεν θέλει πολλή
κριτική, γιατί οι ίδιοι είπατε ότι δεν είναι δίκαιο, είναι αναγκαστικό,
είναι εισπρακτικό και ότι δεν πρέπει να σας κρίνουµε από αυτόσυνοδεύονται από µία αιτιολογική έκθεση, από µία έκθεση του
Γενικού Λογιστηρίου. Δεν συνοδεύονται από κάτι που είναι πολύ
σηµαντικό και αυτό πρέπει να το αναδεικνύει η Βουλή. Δεν συνοδεύονται από τις κοινωνικές συνέπειες που επιφέρουν. Δηλαδή
δεν υπάρχει µία εκτίµηση για το πόσα µαγαζιά θα κλείσουν το
επόµενο διάστηµα µε βάση αυτά τα φορολογικά µέτρα. Δεν
υπάρχει µία εκτίµηση για το πόσοι θα βρεθούν να είναι µπροστά
στα γκισέ της εφορίας, χωρίς να έχουν να πληρώσουν, γιατί και
ο άνεργος µε µηδέν εισόδηµα καλείται να πληρώσει. Δεν υπάρχουν, δηλαδή, εκτιµήσεις για τις κοινωνικές συνέπειες.
Αυτό καταλογίζει ο κόσµος έξω στη Βουλή, ότι αδιαφορεί για
τις κοινωνικές συνέπειες και ενδιαφέρεται κυρίως να βγει ο λογαριασµός. Μάλιστα, ετοιµάζεστε, αν δεν βγει ο λογαριασµός
από τους συγκεκριµένους, µε έναν αυτόµατο µηχανισµό να ξαναπάµε σε κόψιµο µισθών και συντάξεων. Το ετοιµάζετε για τις
επόµενες µέρες.
Το ερώτηµα είναι, κάθε άνθρωπος που αύριο θα φθάσει στην
αυτοκτονία γιατί θα του πάρουν το σπίτι, αν δεν έχει να πληρώσει, θα πρέπει να το δει σαν προσωπική του υπόθεση; Κάθε άνθρωπος που θα κλείσει το µαγαζί του αύριο πρέπει να το δει σαν
µια προσωπική του αποτυχία; Ή θα πρέπει να καταλάβει ότι έχει
να κάνει µε τις αποφάσεις σας και την πολιτική σας;
Εκεί είναι το µεγαλείο της πολιτικής, να µπορείς να συντάξεις
όλες αυτές τις κακουχίες των ανθρώπων που δεν είναι µοιραίες,
αλλά προκύπτουν από την πολιτική σας και να τις κάνεις ένα πολιτικό κίνηµα αλλαγής. Αυτή είναι η δική µας προσπάθεια. Αυτή
είναι η δική µας πολιτική συνεισφορά, να µην υπάρξουν άλλες
αυτοκτονίες, αλλά να υπάρξουν κινήµατα, να µην υπάρξουν άλλα
κλεισµένα σπίτια, αλλά να έρθουν να συντάξουν τη δύναµή τους
µαζί µας, για να υπάρξει µια µεγάλη αλλαγή.
Κάποιος από τους οµιλητές παίνεψε τον Υπουργό Οικονοµικών
µε λόγια φοβερά. Είπε ότι αλλάζει την εικόνα της Ελλάδας.
Θα συνιστούσα να διαβαστούν όλα αυτά που γράφονταν και
συνόδευαν τον κ. Παπακωνσταντίνου για ένα έτος, όταν η Βουλή
του έδινε το δικαίωµα να τα κάνει όλα µόνος του. Τι γραφόταν
στις εφηµερίδες τότε; Γιατί δεν έπαψαν τα Μέσα να είναι διαπλεκόµενα µαζί σας. Τότε εκθειαζόταν σαν ο φοβερός άνθρωπος
που θα βγάλει την Ελλάδα από την κρίση. Δείτε τι γίνεται σήµερα. Φτάσατε να τον αρνείστε ακόµα και από το κόµµα του και
να τον βγάζετε «στη σέντρα» να πληρώσει για όλους! Γιατί χρειάζεστε κάτι τέτοιο.
Δεν µπορείτε να πείσετε τον κόσµο να πάει στις εφορίες αν
δεν δώσετε και πέντε πολιτικά θύµατα. Δεν µπορείτε να µην τιµωρήσετε κάποιους για να έχετε τάχα τη συνταγµατική δυνατότητα να φτιάξετε ένα άλλο «µασκαρεµένο» κόµµα, τάχα ευρωπαϊκής συνταγµατικής νοµιµότητας, ώστε να µας οδηγήσει ακόµα
πιο βαθιά, µέχρι το 2020 πιθανά, στις λύσεις των µνηµονίων.
Όµως, δεν σας φτάνει αυτό, δεν προκύπτει εύκολα. Θέλετε
πολύ συγκεκριµένες, αλά Μακιαβέλι, λύσεις της στιγµής και των
δύο-τριών ηµερών. Έτσι, όταν περνούσε το πολυνοµοσχέδιο,
προέκυψε το θέµα -που γέννησε ο Υπουργός Οικονοµικών και τα
µίντια- για τους υπαλλήλους της Βουλής. Τάχα ο ΣΥΡΙΖΑ τρεις
µέρες στα κανάλια υποστήριζε τις συντεχνίες. Τώρα προκύπτουν
όλα τα άλλα, µολότοφ, καταλήψεις κ.λπ.. Να αλλάξει η ατζέντα.
Να µην πούµε στον κόσµο δηλαδή ότι τον εξοντώνουµε, να φοβηθεί από κάτι άλλο.
Τι µας ετοιµάζετε για τις επόµενες µέρες, κύριοι συνάδελφοι;
Επτά πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Τι θα δουν τα µατάκια
µας από αυτά που ετοιµάζετε; Αµέσως µετά υποτίθεται ότι είναι
η λίστα Λαγκάρντ και το πράγµα έχει συνέχεια.
Τους πληρώνετε όµως πολύ ακριβά. Το «MEGA» πήρε 95 γι’
αυτήν τη δουλειά. Τους πληρώνετε πολύ ακριβά! Θα ζητήσουν
και οι άλλοι. Οι άλλοι δεν µπορεί να παίζουν σε διαφορετικό
ρυθµό, χωρίς να είναι τόσο καλά αµειβόµενοι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτό το πολιτικό σύστηµα το οποίο παράγει αυτά, για να µπορέσει να καλύψει την ουσία της πολιτικής του, έχει συγκεκριµένο
όνοµα. Δεν γεννιέται από κάποιους µηχανισµούς αυθαίρετα. Γεννιέται από την ουσία της πολιτικής σας. Για να µπορέσει δηλαδή
να καλύψει αυτό το αντικοινωνικό µέτωπο µέτρων απέναντι στην
κοινωνία, χρειάζεται πολλή βία και τροµοκρατία, χρειάζεται αντιδηµοκρατική λειτουργία και εδώ µέσα.
Εκεί οι πολιτικές ευθύνες δεν µπορούν να µετρηθούν µε τη
µορφή της λίστας Λαγκάρντ. Μετριούνται αν σκεφτείτε σε ποια
υπόληψη µπορεί να έχει ο κόσµος προηγούµενους πρωθυπουργούς των µνηµονίων. Σκεφτείτε σε τι πλέον υπόληψη τους έχει.
Υπάρχει ένα µειδίαµα πέρα από το θυµό.
Αν σήµερα ο Πρωθυπουργός της χώρας οργανώνει αυτήν την
κατάσταση, µίντια, κανάλια, νέο κόµµα, «να βάλουµε και δύο µέσα για να συνεχίσουµε αυτήν την πολιτική», τότε έχει το απόλυτο
της πολιτικής ευθύνης. Δεν το ξεχνάµε αυτό. Η πολιτική ευθύνη
είναι η µεγαλύτερη και δεν θα τη βρούµε εδώ µέσα γιατί εδώ
υπάρχει συσχετισµός που τον απαλλάσσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώνετε,
κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Την πολιτική ευθύνη την αποδίδει ο λαός και ο λαός είναι εκείνος που θα αποφασίσει στο φινάλε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει η
κ. Τριανταφύλλου Μαρία από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στη µέση ενός κατοχικού χειµώνα έρχεται προς ψήφιση µια νέα φορολογική «λαιµητόµος»
που στοχοποιεί και πάλι αυτούς που µέχρι σήµερα έχουν πληρώσει το τίµηµα της κρίσης, δηλαδή τους Έλληνες εργαζοµένους
και τα φτωχά λαϊκά στρώµατα εν γένει. Και βέβαια ακόµα µια
φορά µένουν απέξω όσοι έχουν καταφέρει να εκµεταλλεύονται
την κρίση, να την αντιµετωπίζουν ως ευκαιρία για περισσότερα
κέρδη.
Όλα τα φορολογικά νοµοσχέδια από τη Μεταπολίτευση και
µετά ψηφίστηκαν από κυβερνήσεις του δικοµµατισµού. Εµείς τα
θεωρούµε όλα βαθιά ταξικά, άδικα και αναποτελεσµατικά. Όµως
και η δική σας επιλογή να τα αλλάζετε συνεχώς δείχνει ότι τα θεωρείτε τουλάχιστον ανεπαρκή.
Τι είναι, άραγε, αυτό που δίνει βάσιµες ελπίδες ότι το προτεινόµενο φορολογικό νοµοσχέδιο είναι µία καλή αρχή που θα οδηγήσει στη δηµιουργία ενός δίκαιου και αποτελεσµατικού φορολογικού µηχανισµού αργότερα, ότι θα συγκροτηθούν αξιόπιστοι
µηχανισµοί εσόδων προς όφελος του ελληνικού λαού; «Μα, οι
καταγεγραµµένες επιτυχίες της Κυβέρνησης», µας είπατε, «για
παράδειγµα, η µείωση του πρωτογενούς ελλείµµατος και οι µειώσεις πολλών άλλων ελλειµµάτων».
Όµως, στους αριθµούς που επικαλεστήκατε και τους συνδέσατε µε οικονοµική ευηµερία ακούστε και κάποιους άλλους αριθµούς και πείτε µας τι συµπέρασµα βγαίνει. Καταγράφεται αύξηση τα τελευταία χρόνια των θανατηφόρων πυρκαγιών, σε σπίτια
µε θύµατα κυρίως ηλικιωµένους. Μιλάµε για τα τελευταία τρίατέσσερα χρόνια, όπου εξήντα τέσσερα άτοµα έχουν χάσει τη ζωή
τους. Υπάρχει σχετική επιστολή της Ένωσης Πυροσβεστικού Σώµατος προς τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος, τον
Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής
Προστασίας, που χτυπάει το καµπανάκι του κινδύνου. Αυτό δεν
ονοµάζεται βία;
Δεν δεχθήκατε καµµία πρόταση για αλλαγή και ακύρωση της
εξίσωσης του ειδικού φόρου του πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης.
Ο κόσµος κρυώνει, απειλείται κυριολεκτικά η ζωή του και
εσείς, κύριε Στουρνάρα, είπατε χαρακτηριστικά -νοµίζω σε ένα
ραδιοφωνικό σταθµό, τον «ΒΗΜΑ FM»- ότι, πέρα από την αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου, δεν υπάρχουν δηµοσιονοµικές δυνατότητες για επέκταση του επιδόµατος θέρµανσης ή για
ελάφρυνση στη φορολογία κεφαλαίου.
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Τι συζητάµε, λοιπόν; Η τρόικα έφη ότι δεν υπάρχουν δηµοσιονοµικές δυνατότητες και «τα σκυλιά δεµένα». Κατά τα άλλα, ήρθαµε εδώ να συζητήσουµε γι’ αυτό το δικαιότερο φορολογικό
νοµοσχέδιο.
Κύριε Υπουργέ, µας είπατε χθες ότι υπάρχει προϋπολογισµός
για θέρµανση 80 εκατοµµύρια ευρώ, αλλά οι αιτήσεις για να λάβουν το επίδοµα καλύπτουν µόνο 6 εκατοµµύρια ευρώ.
Μην απορείτε, κύριε Υπουργέ. Τα κριτήρια που έχουν τεθεί
είναι εξαιρετικά περιοριστικά και πρέπει να διευρυνθούν. Μην
απορείτε. Οι περισσότεροι Έλληνες έχουν γυρίσει την πλάτη στο
πετρέλαιο, δεν έχουν χρήµατα, είναι ανέφικτο αγαθό γι’ αυτούς.
Όµως και έτσι να είναι, γιατί δεν δίνετε αυτά τα 74 εκατοµµύρια
που περισσεύουν για θέρµανση σε σχολεία και νοσοκοµεία, όπου
κυριολεκτικά ξεπαγιάζουν µαθητές και ασθενείς; Μήπως δηµοσιονοµικά απαγορεύεται και αυτό;
Η ΕΛΣΤΑΤ -άλλο νούµερο, άλλοι αριθµοί- καταγράφει νέα
εκτόξευση της ανεργίας στο 26,8% για φέτος τον Οκτώβρη. Πέρυσι βρισκόταν στο 19,7%. Σε τετρακόσιες χιλιάδες οικογένειες
δεν εργάζεται κανείς.
Υπάρχουν, λοιπόν, αριθµοί που δείχνουν τραγικά πράγµατα
και αυτό είναι βία και τροµοκρατία, το να µη µπορείς να ζήσεις,
να τραφείς, να ζεσταθείς, να χάνεις κάθε έννοια αξιοπρέπειας,
να φτάνεις στην απόγνωση, να αυτοκτονείς. Το 2012 πληρώσαµε
εξαπλάσιους φόρους εισοδηµάτων σε σχέση µε το 2011 και µάλιστα, για λιγότερα εισοδήµατα. Φέτος τα χαράτσια διατηρούνται και ενισχύονται από την εκτίναξη του ειδικού φόρου, την
εξίσωση στο πετρέλαιο θέρµανσης-κίνησης και τη φοροτιµωρία
όσων έχουν παιδιά. Φέτος καλούνται για ακόµα µία φορά οι µικροεπιχειρηµατίες, οι αγρότες, οι µικροϊδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας, οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι να πληρώσουν πάνω
από 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ που απαιτούν οι δανειστές.
Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα που άντλησαν πολλοί συνάδελφοι και µάλιστα, όλων των πτερύγων της Βουλής και κατέδειξαν τον άνισο, τον άδικο, το βαθιά ταξικό, τον αντιαναπτυξιακό
χαρακτήρα του φορολογικού νοµοσχεδίου. Σε περίοδο βαθιάς
κρίσης, πρωτόγνωρης ανεργίας και κάθετης µείωσης των εισοδηµάτων των λαϊκών στρωµάτων, επιµένετε να φέρνετε µέτρα
που αποµυζούν τον ιδρώτα και τον κόπο τους.
Όλα τα φορολογικά νοµοσχέδια υπηρέτησαν πιστά µία αρχή:
Να αρπάζουν τα λαϊκά εισοδήµατα µέσα από άδικες και αντιαναπτυξιακές φορολογήσεις, ποδοπατώντας εργασιακά δικαιώµατα
και συσσωρεύοντας πλούτο για ολίγους. Τέτοια µέτρα έχει και
τούτο το νοµοσχέδιο. Έγιναν ενδελεχείς αναφορές. Θα αναφέρω
και εγώ ενδεικτικά κάποια. Φορολογούνται είδη πρώτης ανάγκης,
ενώ µειώνονται τα ποσά για κοινωνικές ανάγκες. Απαλλάσσονται
τα µερίσµατα από φόρους. Έχουµε κατάργηση των ειδικών φορολογικών καθεστώτων, ενώ προκλητικά εµµένετε στο ειδικό φορολογικό καθεστώς για τους εφοπλιστές.
Δεν ενισχύονται οι φοροελεγκτικοί µηχανισµοί. Οι φορολογικοί
συντελεστές παραµένουν πολύ υψηλοί, κάτι που είναι καταστροφικό κυρίως για τους επιχειρηµατίες. Δεν φορολογείτε τις ΜΚΟ
ούτε άλλα ιδρύµατα πλουσίων.
Δεν θα µιλήσω για την απόλυση των τριακοσίων καθαριστριών,
για το Σκαραµαγκά και για διάφορα άλλα. Θα αναφερθώ µόνο
στην ανορθολογική κατάργηση πάρα πολλών ΔΟΥ. Γιατί το κάνετε; Δεν εξοικονοµείτε τίποτα! Όµως και πέρα απ’ αυτό, δεν
είστε έτοιµοι! Δεν έχετε αναβαθµίσει το «TAXIS».
Όσον αφορά τη φοροδιαφυγή, έγινε λόγος από όλους. Τι κάνετε για τη φοροδιαφυγή; Υπάρχουν βεβαιωµένοι φόροι που διαφεύγουν; Πόσοι είναι; Με ποια µέτρα, µε ποιο σχέδιο θα τους
εισπράξετε;
Είναι αυτονόητο πως καταψηφίζουµε το φορολογικό νοµοσχέδιο. Πιστεύουµε ότι εσείς δεν µπορείτε και δεν θέλετε να φέρετε
κοινωνική δικαιοσύνη. Εσείς µπορείτε να συγκαλύπτετε και να
προστατεύετε την εγχώρια διαπλοκή, τη φοροδιαφυγή και το
µαύρο πολιτικό χρήµα, το πολιτικό προσωπικό που µας έβαλε
στα µνηµόνια. Τι να πρωτοθυµηθούµε; Ο κ. Παπακωνσταντίνου
είχε εν λευκώ την εξουσιοδότηση από την τότε κυβερνητική πλειοψηφία να υπογράψει το πρώτο µνηµόνιο. Διετέλεσε Υπουργός
Περιβάλλοντος ασκώντας µία καταστροφική για το περιβάλλον
πολιτική, ευνοώντας ισχυρά οικονοµικά συµφέροντα, όπως ανα-
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φέρθηκε και από πολλούς συναδέλφους για τον «Ελληνικό Χρυσό» στη Χαλκιδική.
Τι να πρωτοπούµε για τον βίο και την πολιτεία του διεφθαρµένου ΠΑΣΟΚ που κεντρικά του στελέχη έκλεβαν µέσα από παρένθετα πρόσωπα; Τσουκάτος, Μαντέλης, Τσοχατζόπουλος,
Κοσκωτάδες! Οι κλοπές από Υπουργούς και πρωτοκλασάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ περιέπιπταν σε απλές υποθέσεις για συγκάλυψη προσώπων.
Όλα αυτά είναι γνωστά στον ελληνικό λαό. Παρά την προσπάθεια του αποπροσανατολισµού και τη φρούδα ελπίδα που προτάσσετε για ανάπτυξη που θα έρθει µελλοντικά, το βασικό
συµπέρασµα είναι πως η υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ είναι µία
ακόµα κορυφαία στιγµή που αποδεικνύει ένα σάπιο, διεφθαρµένο κλεπτοκρατικό πολιτικό σύστηµα που οδήγησε στη χρεοκοπία και µας κρατά δεµένους και εγκλωβισµένους σε επιτροπείες, µνηµόνια και εργασιακά σφαγιαστικά µέτρα.
Βουίζει ο τόπος ότι οι άνθρωποι του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου έχουν εκπονήσει οργανωµένα σχέδια για λεηλασία και
έχουν φτιάξει πλάνα για το πώς περνούν και επιβάλλονται τα
µέτρα µέσω µίας επιχειρηµατολογίας «να σώσουµε τη χώρα»,
«χρεωκοπία», «µνηµόνιο ή χάος», κ.λπ.. Την ίδια στιγµή, στοιχείο
των σχεδιασµών είναι και η πάση θυσία διάσωση των προσώπων
που προωθούν αυτά τα σχέδια σε κάθε χώρα και να υπάρξει εγγύηση πως τα ανδρείκελά τους δεν θα τιµωρηθούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τώρα καλείται ο Πρωθυπουργός του τρίτου µνηµονίου να αποδείξει ότι δεν εκτελεί άλλο ένα συµβόλαιο τρόικας-Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και ότι δεν θα συγκαλύψει, δεν θα γλυτώσει
Παπακωνσταντίνου, Βενιζέλος και συντροφία. Όµως, ο κ. Σαµαράς κυβερνά αυτήν την ώρα µε την ψήφο του κ. Παπακωνσταντίνου, δηλαδή µε τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ. Τι θα κάνει ο κύριος
Πρωθυπουργός για τους κάθε λογής Βενιζέλους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώνετε, σάς
παρακαλώ.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Αν θέλετε πραγµατικά να πατάξετε
τη φοροδιαφυγή, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα! Διότι τελικά,
τα σκάνδαλα όχι απλώς δεν αποκαλύπτονται, αλλά στη µνηµονιακή εποχή του µεγάλου πλιάτσικου στη δηµόσια περιουσία αυξάνονται.
Η καταπολέµηση της διαπλοκής και της διαφθοράς µε σκοπό
τον ερχοµό της κοινωνικής και φορολογικής δικαιοσύνης, µπορεί
να επιτευχθεί µόνο από µία κυβέρνηση η οποία θα κάνει πράξη
τη λαϊκή εντολή για διαφάνεια, τιµωρία όσων έκλεψαν, ισονοµία,
πραγµατική δηµοκρατία. Αυτή η λαϊκή απαίτηση δεν µπορεί να
διαστραφεί, όσα τεχνάσµατα και αν σκεφτεί η Κυβέρνηση, όσο
µελάνι και αν χαλάσουν τα καθεστωτικά ΜΜΕ. Η οµερτά θα σπάσει όχι µόνο επειδή το θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Αριστερά, αλλά κυρίως
επειδή είναι λαϊκή απαίτηση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Νικόλαος Νικολόπουλος.
Απών. Διαγράφεται.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Ζερδελής.
Απών. Διαγράφεται.
Το λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Μωραΐτης, Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Με το νοµοσχέδιο που φέρνει για ψήφιση η τρικοµµατική συγκυβέρνηση για το νέο φορολογικό κλιµακώνει τη βάρβαρη επίθεση και εντείνει τη φτωχοποίηση των εργαζοµένων, των πλατιών
λαϊκών στρωµάτων. Στόχος σας είναι να µαζευτούν λεφτά για τη
χρηµατοδότηση των µεγάλων µονοπωλιακών οµίλων, των τραπεζών, των εφοπλιστών, των βιοµηχάνων, για να φέρουν την περιβόητη ανάπτυξη.
Φορτώνετε τα βάρη της καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης
στις εργατικές, στις λαϊκές οικογένειες για να βγει το µεγάλο κεφάλαιο µε όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Την ίδια στιγµή
που η φοροληστεία και η λεηλασία στα λαϊκά εισοδήµατα παίρνει
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εφιαλτικές διαστάσεις, έχουµε νέες τρανταχτές φοροελαφρύνσεις για τους ισχυρούς επιχειρηµατικούς οµίλους, τα µονοπώλια
και τους µεγαλοεισοδηµατίες. Τους µειώνετε τη φορολογία στα
κέρδη. Χρόνια τώρα πληρώνουν ψίχουλα, τα οποία ολοένα και
µειώνονται. Διατηρείτε άθικτα τα προνόµια και τις απαλλαγές του
εφοπλιστικού κεφαλαίου, ενώ από την άλλη µεριά πετσοκόβετε
τους εργάτες, τους ναυτεργάτες. Δίνετε φορολογική ασυλία
στους ντόπιους τραπεζίτες, προκειµένου, όπως λέτε, να συµψηφίσουν τα χρέη και τις απώλειες τις οποίες είχαν µέσα από το
«κούρεµα» των οµολόγων. Πάλι τα βάρη τα ρίχνετε στους εργαζόµενους, στα λαϊκά νοικοκυριά. Αυτές οι απαλλαγές που κάνετε
στους ντόπιους τραπεζίτες δεν γίνονται στους µικρο-οµολογιούχους, στους µικρούς αποταµιευτές, τους οποίους καταληστεύσατε και τους σπρώξατε στην εξαθλίωση και τη φτώχεια.
Όσον αφορά τώρα στα περί επενδύσεων του µεγάλου κεφαλαίου, αυτό θα γίνει, κύριε Υπουργέ, -γιατί είναι νόµος του καπιταλισµού- εκεί που το µεγάλο κεφάλαιο έχει κέρδη, εκεί που είναι
φθηνή η εργατική δύναµη.
Κάποιοι, βέβαια, λένε στο λαό ότι µπορεί να υπάρξει καπιταλισµός µε ανθρώπινο πρόσωπο. Λένε συνειδητά ψέµατα. Στοχεύουν στον αποπροσανατολισµό των εργαζόµενων.
Βέβαια, για να υπάρχουν κέρδη και στη χώρα µας, έχουν φροντίσει χρόνια τώρα οι κυβερνήσεις των κοµµάτων του κεφαλαίου
κάτω από τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν φτιάξει ένα νοµικό οπλοστάσιο για να κερδοσκοπούν οι κεφαλαιοκράτες και για να ξεζουµίζουν τους εργαζόµενους, τους φτωχούς
αγρότες και τους µικροεπαγγελµατίες, ενώ τα κέρδη τους από
τη ληστεία του εργαζόµενου λαού τα µεταφέρουν εκεί όπου µπορούν να έχουν πιο µεγάλο, άµεσο και γρήγορο κέρδος.
Και αυτοί που είναι στη λίστα, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν είναι
οι µεροκαµατιάρηδες, δεν είναι οι άνθρωποι του µόχθου, δεν
είναι οι φτωχοί αγρότες, αλλά είναι οι ληστές του λαϊκού ιδρώτα.
Η τρικοµµατική συγκυβέρνηση επιβάλλει εξοντωτική φορολογία και στη φτωχή αγροτιά οδηγώντας την στην παραπέρα εξαθλίωση. Οδηγείτε στο βίαιο ξεκλήρισµα χιλιάδες γεωργούς,
κτηνοτρόφους και ψαράδες. Αυτή η άγρια φορολόγηση της φτωχής αγροτιάς γίνεται µέσα από την τήρηση λογιστικών βιβλίων,
την κατάργηση του αφορολόγητου και την κατάργηση της επιστροφής του ΦΠΑ που θα γίνει σταδιακά. Φέτος θα έχουµε µείωση από το 11% στο 6%, αλλά και φορολόγηση της γης που θα
επεκταθεί σε όλους τους αγρότες. Αυτό το µέτρο θα οδηγήσει άλλωστε σ’ αυτό στοχεύετε- στην εξαγορά της γης από τους
φτωχούς αγρότες για ένα κοµµάτι ψωµί. Στόχος σας είναι να µαζευτεί και η αγροτική γη, αλλά και η παραγωγή σε λίγα χέρια,
στους µεγαλοαγρότες, στις καπιταλιστικές επιχειρήσεις.
Φορολογείτε το πενιχρό εισόδηµα των αγροτών και θα οδηγήσετε στη φτώχεια και την εγκατάλειψη της παραγωγικής δραστηριότητας ένα µεγάλο µέρος της φτωχής αγροτιάς, γιατί δεν
θα µπορεί να αντέξει από τη µία µεριά το δυσβάσταχτο κόστος
που βιώνει καθηµερινά µέσα από τα πανάκριβα µέσα και εφόδια,
αλλά και µέσα από τα χαράτσια του ΕΛΓΑ, του ΟΓΑ, µέσα από
τη ΔΕΗ, από το φόρο στα καύσιµα και στο πετρέλαιο θέρµανσης.
Τώρα έρχεται και η νέα φοροληστεία για να δώσει τη χαριστική
βολή.
Ισχυρίζονται οι κύριοι της συγκυβέρνησης –και το είπαν και
χθες εδώ αρκετοί οµιλητές από τα τρία κόµµατα που στηρίζουν
την Κυβέρνηση- ότι η αλλαγή της φορολόγησης γίνεται για να
µην υπάρχει υπερτιµολόγηση και για να µην έχουµε, όπως λένε,
πλασµατική επιστροφή του ΦΠΑ και αύξηση τις τιµής στα προϊόντα της λαϊκής κατανάλωσης.
Αν είναι έτσι, κύριε Στουρνάρα, δεχθείτε την πρόταση του
ΚΚΕ, του συνεπούς αγροτικού κινήµατος, που ζητάει την κατάργηση του ΦΠΑ στη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων τα οποία
είναι εντελώς προϊόντα πρώτης ανάγκης, είναι προϊόντα ευρείας
κατανάλωσης και πραγµατικά είναι αυτά τα οποία έχουν ανάγκη
οι λαϊκές οικογένειες.
Επίσης να καταργήσετε τον ΦΠΑ στα µέσα και στα εφόδια, στα
φυτοφάρµακα, στα µηχανήµατα, στα λιπάσµατα και να καταργηθεί και η επιστροφή του ΦΠΑ έτσι στους αγρότες, για να µην
υπάρχει κανένα κίνητρο υπερτιµολόγησης και να έχουµε έτσι µείωση των τιµών -που όπως λέτε, νοιάζεστε γι’ αυτό- στη λαϊκή κα-
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τανάλωση.
Δεν το κάνετε αυτό γιατί θέλετε να ξεζουµίζουν τους αγρότες
οι βιοµήχανοι, οι έµποροι που δραστηριοποιούνται στο χώρο διακίνησης µέσων και εφοδίων, στην τυποποίηση και στην εµπορία
των αγροτικών προϊόντων. Γιατί αυτούς υπηρετείτε. Θα φορολογήσετε παραπέρα τη φτωχή αγροτιά µε 13% από το πρώτο ευρώ.
Αυτό θα ισχύει και για τους φτωχούς αγρότες, αλλά και για τους
µεγαλοαγρότες. Η φτωχή αγροτιά δεν θα µπορεί να παρουσιάσει, όπως λέτε, µία σειρά από έξοδα όπως είναι η σπορά, η συλλογή, το ράντισµα, άλλες εργασίες που κάνουν µόνοι τους και
το πενιχρό τους εισόδηµα θα φαίνεται σαν καθαρό και θα τους
πετσοκόβετε πραγµατικά. Όπως θα κάνετε το ίδιο και στους συνταξιούχους αγρότες, τους οποίους τους καταδικάσατε σε συντάξεις πείνας, τους πήγατε στα εξήντα επτά χρόνια, να
δουλεύουν µέχρι τον τάφο, να πληρώνουν ασφάλεια για πενήντα
χρόνια. Γιατί αυτό συµβαίνει, κύριε Υπουργέ: από τα είκοσι χρόνια στα εξήντα επτά. Αυτοί δεν θα µπορούν να δικαιολογήσουν
τα πραγµατικά έξοδα, τα οποία θα έχουν για την καλλιέργεια και
θα τους ληστέψετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτή η ολέθρια πολιτική σας οδηγεί τους φτωχούς αγροτοκτηνοτρόφους σε απόγνωση, στην καταστροφή. Δεν τους αποµένει άλλος δρόµος από το να παλέψουν σε κοινό µέτωπο µε την
εργατική τάξη, τους αυτοαπασχολούµενους, τους εργαζόµενους
στην πόλη και στα χωριά, για την ανατροπή αυτής της βάρβαρης
πολιτικής, να παλέψουν για µία άλλη πολιτική, µία πολιτική που
θα υπηρετεί τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και όχι την κερδοφορία του κεφαλαίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
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» κι ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα δύο µαθητές και µαθήτριες και επτά
εκπαιδευτικοί από το 3ο και 13ο Δηµοτικό Σχολείο Καρδίτσας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει. Καλή πρόοδο!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς, κ. Νικόλαος Συρµαλένιος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα για µία ακόµη
φορά όχι ένα ολοκληρωµένο φορολογικό σύστηµα αλλά συγκεκριµένες διατάξεις που είναι καθαρά φοροεισπρακτικές, διατάξεις οι οποίες γίνονται για να ικανοποιήσουµε τις απαιτήσεις της
τρόικας ενόψει του Eurogroup της Τετάρτης. Οι διατάξεις αυτές
όµως διαλύουν ακόµη περισσότερο τους µικροµεσαίους µισθωτούς, τους επαγγελµατίες, τους µικροεπιχειρηµατίες, τους µικρούς αγρότες, τους νέους αλλά τώρα και τους πολύτεκνους.
Μας λέγατε τον Οκτώβριο ότι τα µέτρα που ψηφίσατε µε το
µεσοπρόθεσµο, το µνηµόνιο 3 κ.λπ. ήταν τα τελευταία µέτρα και
πολλοί συνάδελφοι της συγκυβέρνησης έλεγαν: «Ψηφίζω για τελευταία φορά». Αυτά τα σηµερινά µέτρα, τα οποία προσθέτουν
άλλα 2,3 δισεκατοµµύρια περίπου στα 14 δισεκατοµµύρια που
είχαν ψηφιστεί µε το µνηµόνιο 3 τι είναι; Τα τελευταία µετά από
τα τελευταία; Ας µας εξηγήσουν οι συνάδελφοι που κάθε φορά
µας λένε ότι «Για τελευταία φορά ψηφίζω τα τελευταία», τι εννοούν.
Πήρατε, λοιπόν, µέτρα της τάξης των 14 δισεκατοµµυρίων συν
2,3 δισεκατοµµύρια σήµερα, για να πάρουµε δόσεις συνολικά
των 52 δισεκατοµµυρίων εκ των οποίων ισχυρίζεστε ότι το 1 δισεκατοµµύριο θα πέσει στην ελληνική οικονοµία, πράγµα το
οποίο δεν είναι απολύτως αληθές διότι υπάρχουν τα ληξιπρόθεσµα χρέη του δηµοσίου.
Αλλά ακόµη και αυτό αν γίνει, το 1 δισεκατοµµύριο στα 52 δισεκατοµµύρια, το 1/52 δηλαδή -γιατί τα υπόλοιπα πάνε στους
δανειστές τοκογλύφους- αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό της
ύφεσης, των δεκάδων χιλιάδων λουκέτων, των απολύσεων και
των ανέργων, του ενάµισι εκατοµµυρίου ανέργων που σύντοµα,
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ενδεχοµένως µέχρι το τέλος του 2013, να φθάσουν και τα δύο
εκατοµµύρια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι πρέπει να αναγνωρίσουµε την τεράστια επικοινωνιακή δεινότητα της εξουσίας
και του συστήµατος. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε φορά που παίρνονται σκληρά, επώδυνα µέτρα ενάντια στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού και βρίσκεται η Κυβέρνηση µε την πλάτη στον
τοίχο, πότε ανακαλύπτετε τους µετανάστες, πότε τους υπαλλήλους της Βουλής, σήµερα τη βίλα «Αµαλία» µετά από είκοσι – είκοσι δύο χρόνια για να αποπροσανατολίσετε τον ελληνικό λαό
και να µη σκέπτεται τα επώδυνα και σκληρά µέτρα που υφίσταται. Συγχαρητήρια! Εν µέρει το πετυχαίνετε.
Και είναι φανερό ότι σ’ αυτήν τη γωνιά της Ευρώπης, στη χώρα
µας, αυτήν τη στιγµή η σύγκρουση µεταξύ µεγάλων οικονοµικών
συµφερόντων του παγκόσµιου ευρωπαϊκού και ελληνικού κατεστηµένου είναι µία σύγκρουση «ποιος ποιον», αν θα επικρατήσουν τα µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα ή αν θα επικρατήσει η
ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός ανοίγοντας δρόµο για γενικότερες αλλαγές στη χώρα µας και στην Ευρώπη. Γι’ αυτό θα
είναι αµείλικτο το σύστηµα και η εξουσία και το ξέρουµε αυτό
και θα χρησιµοποιεί τα πάντα. Έχουµε πλήρη συναίσθηση και
συνείδηση, κύριοι Βουλευτές των τριών κοµµάτων της Συµπολίτευσης, που παίζετε αυτό το παιχνίδι ικανοποιώντας τα µεγάλα
συµφέροντα.
Ας γυρίσω πίσω στο νοµοσχέδιο. Ποια είναι η λογική του νοµοσχεδίου; Η λογική είναι ότι αφού εξουθενώσαµε τα πολύ χαµηλά εισοδήµατα µέχρι 18.000 – 20.000 ευρώ, τώρα είναι ευκαιρία να χτυπήσουµε και τα µικροµεσαία µεταξύ 18.000, 20.000 και
50.000, µπας και µαζέψουµε περισσότερα έσοδα. Άλλωστε το
70% των φορολογικών εσόδων το σηκώνουν τα συνήθη υποζύγια, οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι.
Δύο και µόνο στοιχεία αποδεικνύουν το άδικο και αντικοινωνικό των προτεινόµενων µέτρων. Στις µεγάλες επιχειρήσεις µειώνουµε το συντελεστή από 40% σε 32,8%. Στους µισθωτούς µε
εισόδηµα από 25.000 ως 40.000 πάλι ο συντελεστής είναι 32%
και σε συνδυασµό µε την κατάργηση αυτού του ελάχιστου αφορολόγητου των 5.000 ευρώ ετησίως, δηµιουργεί ακόµα πιο
ασφυκτικές συνθήκες σ’ αυτά τα στρώµατα.
Ένα ακόµα ζήτηµα, επειδή προέρχοµαι από νησιωτική περιοχή, είναι το εξής. Κύριε Υπουργέ, αναγκαστήκατε να ανακρούσετε πρύµνα στο θέµα της κατάργησης των ΔΟΥ στα νησιά, γιατί
ξεσηκώθηκαν και οι πέτρες, οι τοπικές κοινωνίες, οι δήµαρχοι, οι
κοινωνικοί φορείς. Μπροστά σ’ αυτήν την κατακραυγή πήρατε
κάποια ηµίµετρα διατηρώντας στις Κυκλάδες, παραδείγµατος
χάριν, τρεις από τις επτά ΔΟΥ που θέλατε να καταργήσετε και
δώσατε παράταση δύο µηνών. Θα αποδειχθεί, όµως, για µια ακόµη φορά ότι και αυτή η παράταση είναι δώρον άδωρον, διότι το
TAXIS, σύµφωνα και µε στελέχη του ΚΕΠΥΟ, θα είναι έτοιµο το
Μάιο και όχι το Μάρτιο, όπως λέτε, στην καλύτερη περίπτωση.
Ιδού η Ρόδος να ψηφίσετε την τροπολογία που έχουµε καταθέσει
για αναστολή της απόφασης για όλο το 2013 και εφόσον λειτουργήσετε ηλεκτρονικά και είστε έτοιµοι, τότε είµαστε διατεθειµένοι εάν οι κάτοικοι εξυπηρετούνται στα νησιά τους µε
ηλεκτρονικό τρόπο να προχωρήσετε στην απόφασή σας.
Όµως, το θέµα των ΔΟΥ δεν εξαντλεί τις σοβαρές φορολογικές αδικίες σε βάρος της νησιωτικής Ελλάδας. Διατηρείτε ακόµα
το ΦΠΑ στην εστίαση στο 23% και στο Αιγαίο στον ανώτατο συντελεστή χτυπώντας καίρια τον τουρισµό και χιλιάδες µικροεπιχειρήσεις που ασχολούνται στον κλάδο.
Έχετε δροµολογήσει την κατάργηση των όποιων φοροαπαλλαγών ακόµα και στα µικρά νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό
κατοίκους, ενώ ο νησιωτικός κόσµος δεν θα ησυχάσει αν δεν δεσµευτείτε ρητά και κατηγορηµατικά ότι µε το νοµοσχέδιο που θα
φέρετε –υποτίθεται- το επόµενο διάστηµα θα διατηρήσετε τους
µειωµένους συντελεστές στο Αιγαίο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο αγωνίζεται για ένα αποτελεσµατικό, αναπτυξιακό, κοινωνικά δίκαιο και απλό φορολογικό σύστηµα. Οι άξονες των προτάσεών µας ενδεικτικά είναι:
Ενιαία προοδευτική κλίµακα µε πολλά κλιµάκια στα οποία θα συναθροίζονται όλα τα εισοδήµατα απ’ όλες τις πηγές, αφορολόγητο στο 170% του ορίου της φτώχειας, αλλαγή στη σχέση
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άµεσων και έµµεσων φόρων, φορολόγηση του πλούτου µε δηµιουργία περιουσιολογίου, µε φόρο µεγάλης περιουσίας στη θέση
του φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας, φορολόγηση των διανεµόµενων µερισµάτων, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και της
διαφθοράς µε κάθε τρόπο, καθιέρωση του ετήσιου «πόθεν
έσχες». Δεν αναφέροµαι σε λεπτοµέρειες γιατί ο χρόνος µου τελειώνει.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτές οι προτάσεις αποτελούν µέρος
του εναλλακτικού σχεδίου και του κυβερνητικού προγράµµατος
που παρουσιάζουµε στον ελληνικό λαό. Πιστεύουµε ότι ο λαός
µε τους αγώνες του θα ανατρέψει τις σηµερινές πολιτικές εξουθένωσής του, θα ανατρέψει την πορεία εκποίησης και αποικιοποίησης της χώρας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
τον κύριο συνάδελφο.
Η κ. Θεανώ Φωτίου έχει το λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Παραιτούµαι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο κ. Χρήστος
Γκόκας έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για το σχέδιο νόµου
περί ρυθµίσεων στη φορολογία εισοδήµατος γίνεται σε µία
στιγµή όπου η πραγµατικότητα λέει ότι η χώρα µας διατήρησε
την ελπίδα και την προοπτική της υπέρβασης της κρίσης χάρη
στην υπεύθυνη ψήφο όσων, χωρίς σε καµµία περίπτωση να υπολείπονται σε κοινωνική ευαισθησία, υπηρέτησαν την εθνική
ανάγκη, αλλά πάνω απ’ όλα χάρη στις θυσίες του ελληνικού
λαού. Η χώρα µας µπορεί να κάνει µία νέα αρχή. Μπορεί µέσα
από τις νέες συνθήκες που διαµορφώθηκαν να δροµολογήσει
την αναστροφή της πορείας της οικονοµίας. Αυτή η ευκαιρία,
αυτή η δυνατότητα που η Κυβέρνηση συνεργασίας δίνει στη
χώρα µας προφανώς χάλασε διάφορα σχέδια αποσταθεροποίησης, κοινωνικής αναταραχής και ανέτρεψε ίσως πολιτικούς σχεδιασµούς. Οι µάσκες έπεσαν µε την εισήγηση-προκήρυξη για
σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Πρόεδρο του
ΠΑΣΟΚ, µε αναφορές, ιδεοληψίες και πρακτικές από άλλες εποχές, µε επιχείρηση ανατροπής και πόλωσης µέσω αντισυστηµικών και βίαιων συµπεριφορών. Αυτά δεν περνάνε. Το ΠΑΣΟΚ, σε
πείσµα πολλών, θα αντέξει και θα ανταποκριθεί υπεύθυνα, σοβαρά και αποτελεσµατικά στον εθνικό και πατριωτικό του ρόλο.
Η προσπάθεια αυτή δεν ξεκινά σήµερα. Έχει ξεκινήσει εδώ και
καιρό µε πρωτοβουλίες για πολλά ζητήµατα. Αναφέροµαι σε ορισµένες πρωτοβουλίες σχετικές µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε.
Κορυφαία πράξη γύρω από το ζήτηµα της αναζήτησης εσόδων
και της φορολόγησης µη δηλωθέντων εισοδηµάτων είναι ασφαλώς η άρση του τραπεζικού απορρήτου που µόνο του το ΠΑΣΟΚ
ψήφισε, όµως και σ’ αυτό το σηµείο επιχειρήθηκε διαστρέβλωση
της πραγµατικότητας κυρίως από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης υπάρχουν λίστες, πολύ µεγαλύτερες αριθµητικά και ποσοτικά, υπάρχουν πενήντα τέσσερις χιλιάδες εµβάσµατα στο
εξωτερικό την τελευταία τριετία που ελέγχονται, λίστες ακινήτων, σκάφη, έλεγχοι χιλίων επτακοσίων µεγάλων εισοδηµάτων,
ονόµατα οφειλετών κ.λπ.. Πώς βρέθηκαν όλα αυτά; Κάποιος
ενήργησε, κάποιος πήρε τις πρωτοβουλίες. Υπάρχει επίσης η
συµφωνία µε την Ελβετία που έχει προχωρήσει αρκετά για τα
στοιχεία καταθέσεων από Έλληνες στις ελβετικές τράπεζες. Επίσης έχουν δηµιουργηθεί πολλοί θεσµοί και έχουν θεσπιστεί όργανα και διαδικασίες που µπορούν να υπηρετήσουν τη µεγάλη
µάχη κατά της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής.
Αναφέρθηκαν ήδη και στις οµιλίες του Προέδρου µας και του
εισηγητή µας. Για να µπορέσουµε κάποια στιγµή όχι αόριστη και
µακρινή αλλά όσο µπορούµε πιο γρήγορα να προσφέρουµε στην
ελληνική κοινωνία ένα δίκαιο και αποτελεσµατικό σύστηµα φορολογίας, να βρούµε τα εισοδήµατα που δεν δηλώνονται και άρα
δεν φορολογούνται. Για να έχουµε έσοδα όχι από υπερφορολόγηση αλλά από φορολόγηση όλων των εισοδηµάτων, γιατί τότε
µπορεί το φορολογικό σύστηµα να είναι και αναπτυξιακό. Για να
δηµιουργηθούν νέα εισοδήµατα που θα φέρουν αποτελεσµατική
αύξηση εσόδων.
Αυτή η προσπάθεια που το ΠΑΣΟΚ σε µεγάλο βαθµό είχε προ-
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χωρήσει έµεινε στη µέση µε τις εξελίξεις της περασµένης άνοιξης. Πρέπει να επιταχύνουµε προς µια πραγµατική φορολογική
µεταρρύθµιση, γιατί είναι απαίτηση του κόσµου που δεν αντέχει
άλλο. Γιατί και σήµερα συζητάµε µε το παρόν σχέδιο νόµου αφού
είναι ήδη απόφασή µας για δηµοσιονοµικούς στόχους µε αύξηση
φορολογικών εσόδων µέσα σε συνθήκες ακινησίας της αγοράς
και της πραγµατικής οικονοµίας. Για φορολογικά έσοδα από τα
ίδια εισοδήµατα που λόγω της συνεχόµενης ύφεσης θα είναι και
µειωµένα.
Είναι ένα νοµοσχέδιο εκ των πραγµάτων αποσπασµατικό. Έτσι
και αυτό το νοµοσχέδιο συνοδεύεται και από το βάρος της ευθύνης που συνεπάγεται η ψήφισή του. Γι’ αυτό πρέπει αµέσως
µετά να προχωρήσουµε µε ισχυρή πολιτική βούληση αυτήν την
πολύ σοβαρή µεταρρύθµιση που θα περιλαµβάνει διεύρυνση της
φορολογικής βάσης και θα υπάρχουν αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Για να είµαστε αξιόπιστοι προς τους Έλληνες πολίτες
αλλά και προς τη διεθνή κοινότητα και το εξωτερικό µε τις απαξιωτικές αναφορές, που ακούγονται πολλές φορές, για µη φορολόγηση υψηλών εισοδηµάτων στην πατρίδα µας.
Για να αποδοθούν µέσα από ένα γενικό για όλους και όλα
πραγµατικό «πόθεν έσχες» αυτά που αναλογούν σε περιουσιακά
στοιχεία κινητά και ακίνητα που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήµατα. Για ένα σύστηµα µε ίδιες αρχές φορολόγησης για όλους και όλες τις πηγές εισοδήµατος που θα
συµβάλλει στον περιορισµό της παραοικονοµίας, την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου τσιγάρων, ποτών, καυσίµων, θα στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και την ενθάρρυνση της καινοτοµίας. Με την οριστική αντιµετώπιση των φόρων και των εισφορών για τα ακίνητα µέσα από τον ενιαίο φόρο
ακίνητης περιουσίας.
Σε σχέση µε τη συζήτηση επί των άρθρων είναι θετική η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελµατιών από το καθαρό εισόδηµα, όπως το είχαµε ζητήσει, αφού
όσοι απ’ αυτούς δηλώνουν έστω και εκ των πραγµάτων τα πραγµατικά τους εισοδήµατα είναι οι παράπλευρες απώλειες του νοµοθετήµατος. Το ζήτηµα πάντως είναι η φορολόγηση των
πραγµατικών εισοδηµάτων για να έχουµε και αφορολόγητα όρια
και οτιδήποτε άλλο.
Όσον αφορά στις αποδείξεις θα πρέπει το µέτρο να επεκταθεί
για όλους τους φορολογούµενους µε έµφαση στις ιατρικές αποδείξεις. Για το θέµα της φορολογίας των αγροτών πρέπει να
δούµε τα πολύ χαµηλά εισοδήµατα και πώς προσδιορίζονται, παραδείγµατος χάριν µέσα από το ύψος της επιστροφής του ΦΠΑ
για την τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων. Και ο ίδιος ο αγρότης
πάντως µπορεί να ωφεληθεί από τον εξορθολογισµό στην όλη
διαδικασία παραγωγής, εµπορίας και διάθεσης στον καταναλωτή
των αγροτικών προϊόντων στην πραγµατική τους τιµή και αξία.
Η πρόβλεψη για καταβολή επιδοµάτων ανάλογα µε τον αριθµό
των παιδιών είναι ένα αντιστάθµισµα στις περισσότερες περιπτώσεις από την κατάργηση των σχετικών φοροαπαλλαγών. Η στήριξη της οικογένειας µε παιδιά, το δηµογραφικό πρόβληµα µας
ευαισθητοποιεί όλους. Θα πρέπει αυτό να φαίνεται στην πράξη,
ειδικά για τους πιο αδύναµους οικονοµικά, όπου πρέπει να εξαντλήσουµε και κάθε περιθώριο που υπάρχει.
Επίσης, υπάρχει και εκκρεµότητα σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του εισηγητή µας για τη φορολογία ενώσεων κοινωνικής οικονοµίας, όπως και τα αντίστοιχα θέµατα που αφορούν τους
αγροτικούς συνεταιρισµούς. Δεν αναφέροµαι γιατί έχουν αναφερθεί διεξοδικά.
Στο θέµα της αναβαλλόµενης φορολογίας θα θέλαµε να δείτε
θετικά, κύριε Υπουργέ, την έκδοση σε χρόνο πενταετίας της ζηµιάς για επιχειρήσεις που βρέθηκαν σ’ αυτήν τη διαδικασία χωρίς
τη θέλησή τους, έναντι είσπραξης οφειλών από το δηµόσιο.
Για το ποσό της έκτατης εισφοράς των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά εκτιµώ ότι θα πρέπει τελικά να
εκπίπτει εξ ολοκλήρου στο έτος χρήσης γιατί αυτήν τη στιγµή
δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης αυτής της φορολογικής υποχρέωσης λόγω των πολλών επιβαρύνσεων που προκύπτουν για
τους παραγωγούς αυτούς.
Όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρµανσης επιµένουµε να δείτε
την πρότασή µας για πλήρη επιστροφή της διαφοράς που προ-
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έκυψε από το φόρο εξίσωσης µε συγκεκριµένα ποσοτικά όρια
και ζώνες. Είναι µια πρόταση που και τα έσοδα του κράτους θα
βοηθήσει αλλά και θα αντιµετωπίσει τις γνωστές οικονοµικές περιβαλλοντικές αλλά κυρίως κοινωνικές συνέπειες αφού πολλοί
συµπολίτες µας στερούνται εντελώς τη θέρµανση. Έγινε αναφορά από τον Πρόεδρό µας και από τον εισηγητή µας, αλλά
υπήρξε και απάντηση από τον Υπουργό για την τροπολογία που
κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για τις ευαίσθητες ευπαθείς κατηγορίες
συµπολιτών µας, όπως οι ανάπηροι οι ανασφάλιστοι, οι άνεργοι.
Αφορά πάνω από τετρακόσιες χιλιάδες συµπολίτες µας.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε κάποια στιγµή αυτή η
τροπολογία να θεσµοθετηθεί ως έµπρακτη έκφραση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της µέριµνας του κράτους, παρά τους αντικειµενικούς περιορισµούς στους υπάρχοντες πόρους, για την
εξασφάλιση της στοιχειώδους κοινωνικής συνοχής και την αποκατάσταση της παράλειψης τόσο του ν. 4093/2012 όσο και της
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη για σκληρή προσπάθεια από όλους µας, συνεννόηση και συνεργασία, καθαρή
και ειλικρινή σχέση µε την κοινωνία. Πρέπει να δείξουµε µία άλλη
συµπεριφορά, ένα άλλο ήθος απέναντί της, να αλλάξουµε την
Ελλάδα και να παλέψουµε, στη συνέχεια, για αλλαγές στην Ευρώπη µέσα από υπεύθυνες και αναγκαίες εθνικές συνεργασίες,
για να αξιοποιήσουµε ό,τι θετικό έχει προκύψει, για να έχουν
αποτέλεσµα οι θυσίες του λαού µας, αλλά και για να δικαιωθούν
οι δύσκολες, αλλά αναγκαίες επιλογές που έχουν γίνει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, Ανεξάρτητος
Βουλευτής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριοι Υπουργοί, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, και χθες και σήµερα έγινε µια βαθιά και
λεπτοµερή συζήτηση στην Εθνική Αντιπροσωπεία σε σχέση µε
το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο.
Κύριε Υπουργέ, οφείλω να σας πω ότι αισθάνοµαι πολύ δυσαρεστηµένος από αυτό που έχω µπροστά µου. Και θα σας πω
γιατί:
Είχα την καλύτερη πρόθεση να στηρίξω την τιτάνια προσπάθεια της χώρας να αυξηθούν τα έσοδα. Στο κάτω – κάτω τα έσοδα της χώρας είναι η µόνη κινητήρια δύναµη την οποία έχουµε
για να αντιµετωπίσουµε τις κοινωνικές ανάγκες, τις δύσκολες κοινωνικές συνθήκες, τις δηµόσιες επενδύσεις –όποιες υπάρχουνγια να µπορέσουµε να υλοποιήσουµε το ΕΣΠΑ.
Η χώρα βρίσκεται στην τρίτη χρονιά µιας µνηµονιακής ύφεσης
πια και στην πέµπτη χρονιά, αν όχι στην έκτη, αριθµητικής ύφεσης. Και περίµενα από έναν Υπουργό των Οικονοµικών, βαθύ
γνώστη των οικονοµικών δεδοµένων, να είχα µπροστά µου ένα
φορολογικό νοµοσχέδιο που δεν θα µοίραζε, ασφαλώς, λεφτά,
θα έπαιρνε λεφτά. Κανείς δεν έχει αντίρρηση ότι κάτι θα γινόταν,
πιο βαθιά, δηλαδή, τοµή στα έσοδα. Κάποιοι θα έβαζαν το χέρι
στην τσέπη. Περίµενα, δηλαδή, στην αρχή του 2013 αν όχι µία
φορολογική τοµή, ένα φοροεισπρακτικό βήµα όχι απλώς δικαιοσύνης, ουσιαστικής δικαιοσύνης.
Έχω στα χέρια µου την έκθεση διοικητικής µεταρρύθµισης και
εξέτασης του ΦΠΑ και των φορολογικών εσόδων, διότι η πρώτη
είσοδος του πελάτη στο φοροεισπρακτικό µηχανισµό είναι ο
ΦΠΑ, εκτός των µισθωτών και των συνταξιούχων που a priori ξέρουµε κι εξαρχής τι θα τους πάρουµε. Ποιος την κάνει; Το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, κύριε Υπουργέ. Προφανώς την έχετε
υπ’ όψιν σας. Είµαι σίγουρος γι’ αυτό. Την υπογράφουν µια πληθώρα επιστηµόνων και το Τµήµα Δηµοσιονοµικών Υποθέσεων
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Κάθισα και µελέτησα το φορολογικό νοµοσχέδιο. Αυτό είναι
από τον Νοέµβριο στα χέρια σας, το επίσηµο. Υποθέτω ότι στις
προφορικές συζητήσεις και στις όποιες διαπραγµατεύσεις έχουν
υπάρξει –αν έχουν υπάρξει διαπραγµατεύσεις, εγώ είµαι µε την
καλή πλευρά των προθέσεων- αυτά τα ξέρατε από πριν. Έψαξα
να βρω τι από αυτά είναι στο φορολογικό νοµοσχέδιο. Και από
εκεί προκύπτει η εξαιρετικά αρνητική µου ψυχολογία και αίσθηση
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των πραγµάτων.
Αναφέροµαι σε αυτούς οι οποίοι έχουν υποβάλει τη χώρα στο
µνηµόνιο, που εγώ δεν το έχω ψηφίσει. Και δεν έχω ψηφίσει κανέναν εφαρµοστικό νόµο. Κάνοντας, όµως, την πεποίθησή µου
και την ανάγκη ζητούµενο, δηλαδή να σωθεί η χώρα και να σταθεί όρθια, παίρνω το κείµενο αυτών που µας έχουν υποβάλει στο
µνηµόνιο. Δεν παίρνω κάτι άλλο που θα ήθελα εγώ. Μπορώ να
σας πω τι θα ήθελα εγώ και τι πιστεύω. Παίρνω, όµως, αυτούς.
Από αυτά, λοιπόν, δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτα. Από αυτά
που σας ζητάει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο δεν έχετε κάνει
τίποτα, τα σκληρά, τα οποία, όµως, είναι διαρθρωτικά και σας
λένε πώς θα πάτε να πιάσετε τη φοροδιαφυγή.
Γιατί, λοιπόν, εσείς αυξήσατε την φορολογία οριζόντια άµεση
και έµµεση; Διότι εδώ θα συζητάµε για το τι συµβαίνει στην τσέπη των φορολογουµένων όχι σ’ ένα νοµοσχέδιο που έρχεται να
προστεθεί στα προηγούµενα νοµοσχέδια. Τα προηγούµενα νοµοσχέδια αύξησαν την άµεση φορολογία, αυτό την αύξησε
ακόµα περισσότερο, άλλα νοµοσχέδια έχουν αυξήσει την έµµεση
φορολογία. Όλα αυτά τα πληρώνει ο φορολογούµενος. Μην
έχουµε, λοιπόν, την αίσθηση ότι πριν από αυτό το νοµοσχέδιο τα
πράγµατα ήταν καλά και ξαφνικά ήρθε ένα το οποίο προσέθεσε
κάποιους λίγους φόρους.
Επειδή, λοιπόν, δεν κάνατε την παραµικρή προσπάθεια να πιάσετε στοιχειώδη ψήγµατα ή εστίες φοροδιαφυγής φτάσατε να
παραδεχτείτε ότι το 55% των φόρων το πληρώνουν οι µισθωτοί
και οι συνταξιούχοι. Σας ρωτώ. Υπάρχει χώρα που µπορεί να
σωθεί όταν το 55% των φόρων το δίνουν οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι; Δύο πράγµατα συµβαίνουν: Ή η υπόλοιπη οικονοµία
έχει τελείως ισοπεδωθεί άρα η χώρα δεν µπορεί να σωθεί και
οφείλετε να καταθέσετε επειγόντως ένα διαφορετικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, ούτως ώστε να αρχίσει
να υποχωρεί ποσοστιαία η συµµετοχή των µισθωτών και των συνταξιούχων που είναι 55% ή η φοροδιαφυγή ή η αδυναµία του φοροεισπρακτικού µηχανισµού να συλλάβει τα στοιχειώδη σας έχει
οδηγήσει -που είναι δεδοµένο ότι υπάρχει- στο επόµενο σας
βήµα να φορολογήσετε όλους εκείνους τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες, δηλαδή τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας,
που µεταξύ των οποίων υπάρχουν πάρα πολλοί έντιµοι, σ’ έναν
τέτοιο βαθµό που θα τους αναγκάσετε µέσα στο 2013 να ξεπεράσουν την πρόβλεψη των εκατό χιλιάδων λουκέτων που σας
λέει η Ένωση Ελληνικού Εµπορίου. Αυτό θα συµβεί.
Άρα, εκ των πραγµάτων τι θα γίνει στο τέλος του 2013; Θα το
απαντήσουµε, αφού δούµε τι έγινε στο τέλος του 2012. Στο
τέλος τους 2012, κύριε Υπουργέ, -και µε διαψεύδετε γι’ αυτό- το
50% των οφειλόµενων φόρων από τους Έλληνες πολίτες πάει
στους ληξιπρόθεσµούς διακανονισµούς για να εισπραχθεί το
2013. Αυτό σηµαίνει ότι όταν έρθουν τα µπιλιετάκια του 2012, περίπου τον Αύγουστο ή το Σεπτέµβριο του 2013, οι πολίτες οι πιο
πολλοί µάλλον δεν θα έχουν εξοφλήσει το φόρο του 2012. Σας
ρωτώ: Πώς θα σας βγει ο προϋπολογισµός του 2013, µεταθέτοντας το φορολογικά έσοδα του 2013 στο 2014; Αυτό είναι το εγκληµατικό αυτού του νοµοσχεδίου.
Εγώ δεν θα µείνω στους αριθµούς. Δεν θα µείνω στα περιστατικά. Δεν θα µείνω στη σηµειολογία των άρθρων τουλάχιστον σ’
αυτήν τη συζήτηση. Θα µείνω στο έγκληµα του γεγονότος ότι
ενώ η φοροδιαφυγή της χώρας είναι πολύ µεγάλη και την ξέρουµε όλοι µας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ενώ η χώρα βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη οικονοµική θέση η Κυβέρνηση
αδυνατεί να συλλάβει τη στοιχειώδη, την µικρή, την µεσαία και
ασφαλώς την πολύ µεγάλη φοροδιαφυγή.
Εγώ θα σας διαβάσω µονάχα ένα από τα τριάντα δύο σηµεία
τα οποία σας δείχνουν και για τα οποία δεν έχετε κάνει τίποτα
απολύτως. Η µονάδα µεγάλων φορολογούµενων συνεχίζει να
είναι απολύτως ελλιπώς επανδρωµένη. Πώς προχωράτε λοιπόν;
Λέει µέσα: Το 42% των επιχειρήσεων της χώρας συνεισφέρει
στο ΦΠΑ που είναι η πρώτη εισαγωγή στον φορολογικό κώδικα
µόνο το 2,3 % του ΦΠΑ. Επαναλαµβάνω το 42 % των επιχειρήσεων της χώρας.
Σας το ξαναλέω, λοιπόν. Η επιχειρηµατική δραστηριότητα έχει
ισοπεδωθεί και πρέπει να αλλάξετε πλήρως το σκηνικό. Δηλαδή,
ή πρέπει να πάτε να επαναδιαπραγµατευθείτε άµεσα και πριν φέ-
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ρετε το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο του Μαΐου, που δεν ξέρω τι
θα έχει τότε, να αλλάξετε το παραγωγικό µοντέλο ή πρέπει να
κάνετε πολύ βαθιές τοµές στον φοροεισπρακτικό µηχανισµό, το
οποίο δεν µπορείτε να το κάνετε όταν κλείνετε δεκάδες ΔΟΥ σ’
όλη την Ελλάδα.
Δεν µε ικανοποιεί το γεγονός ότι σώσατε µερικές στα νησιά,
κάποιες άλλες τις αναβάλατε και κάποιες άλλες θα τις πάτε
ακόµα πιο πίσω. Δεν µε ικανοποιεί το γεγονός δηλαδή ότι αυτός
που φοροαπέφευγε ενώ είχε τη ΔΟΥ στα δύο τετράγωνα, σήµερα δεν θα φοροδιαφεύγει ή θα σας φοβηθεί µ’ αυτήν την απόλυτη έλλειψη προσωπικού και τεχνοκρατικής γνώσης όταν η ΔΟΥ
θα είναι διακόσια χιλιόµετρα µακριά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτές τις αποφάσεις µαζί µ’ αυτό το πλέγµα της φορολογικής
υποτιθέµενης µεταρρύθµισης θα τις πληρώσουµε όλοι µας στα
έσοδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Υπό αυτήν την έννοια προφανώς και δεν ψηφίζω αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο και δεν
µπαίνω στην περιπτωσιολογία για τις τεράστιες αδικίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Μαρκόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Μαρκόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα πω µόνο, κύριε Πρόεδρε, τι ανακοίνωσε σήµερα η ΕΛΣΤΑΤ και θα κλείσω.
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε σήµερα το βάθεµα της φτώχειας στη
χώρα από το 16% στο 22%, την πρωτοκαθεδρία στην ανεργία σε
όλη την Ευρώπη στο 26,8%. Δεν ξέρω τι φόρους θα εισπράξετε,
όταν πλέον ένας στους τρεις δεν εργάζεται στη χώρα αλλά το
κυριότερο απ’ όλα είναι ότι η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε σήµερα την
πολύ µεγάλη της ανησυχία για την απόλυτη αποµείωση των κοινωνικών µεταβιβάσεων που εγκαινιάζονται και θεσµοθετούνται
και απ’ αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο και απ’ όλα τα άλλα, δηλαδή ΕΚΑΣ, προνοιακά, αναπηρικά, στην πιο σκληρή οµάδα της
ελληνικής κοινωνίας και στην περισσότερο δυσκολευόµενη να
επιβιώσει σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Βουλευτής Ξάνθης κ. Αλέξανδρος Κοντός
ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Το λόγο έχει ζητήσει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Στουρνάρας.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θέλω να καταθέσω µερικές προσθήκες και αναδιατυπώσεις µετά την ενδελεχή µελέτη που κάναµε της έκθεσης της
Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα τις αναγνώσετε ή θέλετε να κατατεθούν και να διανεµηθούν;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αν δεν τις διαβάσει, δεν ισχύουν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πώς δεν ισχύουν;
Θέλετε να διαβαστούν;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είναι τι θέλω εγώ και εσείς
πρέπει να θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
παρακαλώ να διαβάσετε τις προσθήκες-αναδιατυπώσεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Επί του
άρθρου 2 του σχεδίου νόµου.
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του
ΚΦΕ, όπως αντικαθίσταται µε την παράγραφο 9 του άρθρου 2
του σχεδίου νόµου αντικαθίστανται οι λέξεις «1η Απριλίου 2013»
µε τις λέξεις «1η Ιουλίου 2013».
Στο πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του
ΚΦΕ, όπως αντικαθίσταται µε την παράγραφο 9 του άρθρου 2
του σχεδίου νόµου διαγράφονται οι λέξεις «ή νοµικό πρόσωπο
της παραγράφου 2 του άρθρου 101».
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Επί του άρθρου 3 του σχεδίου νόµου:
Η παράγραφος 13 του άρθρου 3 διαγράφεται.
Επί του άρθρου 5 του σχεδίου νόµου:
Στην περίπτωση α της εσωτερικής παραγράφου 10 του άρθρου 33, όπως αυτό αντικαθίσταται µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του σχεδίου νόµου, προστίθεται η φράση «καθώς και οι
υπόχρεοι της παραγράφου 1 του άρθρου 34».
Επί του άρθρου 9 του σχεδίου νόµου:
Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ια) της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ΚΦΕ, όπως αντικαθίσταται µε την
παράγραφο 7 του άρθρου 9 του σχεδίου νόµου προστίθενται οι
λέξεις «απαλάσσονται της φορολογίας».
Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 διαγράφεται.
Επί του άρθρου 10 του σχεδίου νόµου:
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 14 του
ν.3943/2011 (Α’ 66), όπως αυτό αντικαθίσταται µε την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του σχεδίου νόµου µετά τις λέξεις «αναπτυξιακό νόµο» προστίθενται οι λέξεις «πλην του ν.3908/2011 (Α’
8), όπως ισχύει».
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 του σχεδίου νόµου αντικαθίστανται οι λέξεις «1η Απριλίου 2013» µε τις λέξεις «1η Ιουλίου
2013».
Επί του άρθρου 12 του σχεδίου νόµου:
Στην παράγραφο 7 του άρθρου 12 του σχεδίου νόµου η λέξη
«ένατο» αντικαθίσταται µε τη λέξη «ενδέκατο».
Στην παράγραφο 19 του άρθρου 12 του σχεδίου νόµου οι λέξεις «παραγράφου 5» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «παραγράφου 4».
Επί του άρθρου 21 του σχεδίου νόµου:
Στην εσωτερική περίπτωση α µετά τις λέξεις «να ελέγξουν ηλεκτρονικά» προστίθενται οι λέξεις «µέχρι 30-6-2013».
Επί του άρθρου 26 του σχεδίου νόµου:
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 του ν.27/1975, όπως αντι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

καθίσταται µε το άρθρο 26 του σχεδίου νόµου επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:
Στο πρώτο εδάφιο, µετά τις λέξεις «συγκεντρωτική δήλωση»
προστίθενται οι λέξεις «στη ΔΟΥ Πλοίων, µε κοινοποίηση» και
µετά τις λέξεις «Διεθνές Διακριτικό Σήµα (Δ.Δ.Σ.)» προστίθενται
οι λέξεις «ο αριθµός ΙΜΟ».
Στην παράγραφο 9 του άρθρου 26 του ν.27/1975, όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 26 του σχεδίου νόµου επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:
α) Οι λέξεις «κοινή απόφαση των Υπουργών» αντικαθίσταται
µε τις λέξεις «απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών».
β) Μετά τις λέξεις «καταβολής αυτού, και» προστίθενται οι λέξεις «µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται».
γ) Μετά τις λέξεις «διαχειρίστριας εταιρείας» προστίθενται οι
λέξεις « στη ΔΟΥ Πλοίων µε κοινοποίηση».
Επί του άρθρου 30 του σχεδίου νόµου:
Στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του σχεδίου νόµου διαγράφεται το κόµµα µετά τον αριθµό «2».
Η περίπτωση ιδ) της παραγράφου 1 του άρθρου 30 διαγράφεται.
Στην περίπτωση ιζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του σχεδίου νόµου, όπως προστέθηκε µε τις από 10-1-2013 «Προσθήκες/αναδιατυπώσεις στην Ολοµέλεια», οι λέξεις «µερίσµατα που
εισπράττονται από 1η Ιανουαρίου 2013 και µετά» αντικαθίστανται
µε τις λέξεις «ισολογισµούς που κλείνουν µετά την 30ή Δεκεµβρίου 2012».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να κατατεθούν
οι προσθήκες-αναδιατυπώσεις στα Πρακτικά και να διανεµηθούν
στους κυρίους συναδέλφους.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προσθήκες-αναδιατυπώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΓ’- 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σάββας Αναστασιάδης.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τα προβλήµατα στο φορολογικό σύστηµα της χώρας µας, κύριοι Υπουργοί, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, είναι
µόνιµα και διαχρονικά και αποδεικνύουν µέχρι σήµερα αποσπασµατικότητα και αναποτελεσµατικότητα των φορολογικών παρεµβάσεων αλλά και την παταγώδη αποτυχία των κρατικών
υπηρεσιών στην υποστήριξη των νοµοθετηµάτων αλλά και στην
είσπραξη των ληξιπρόθεσµων οφειλών. Και αυτό, βέβαια, είναι
ένα θέµα για το οποίο δεν πρέπει να είµαστε περήφανοι στο σύνολό του το πολιτικό σύστηµα της χώρας. Και τα δυο αυτά θέµατα -από τη µια πλευρά δηλαδή ολοκληρωµένο, δίκαιο, σταθερό, φορολογικό σύστηµα και από την άλλη αποτελεσµατικό µηχανισµό στήριξης και εφαρµογής των νοµοθετηµάτων- πρέπει να
τα δούµε και να τα αντιµετωπίσουµε µε πάρα πολύ µεγάλη περίσκεψη και άµεσα θα έλεγα. Ίσως αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει
χθες. Ίσως θα έπρεπε να το είχαµε κάνει από προχθές και ίσως
θα έπρεπε να ξεκινήσουµε απ’ αυτό, κύριε Υπουργέ, πριν ξεκινήσουµε να νοµοθετούµε, για να είµαστε αποτελεσµατικοί και να
προσδοκούµε ότι θα έχουµε και τα ανάλογα αποτελέσµατα.
Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία και καµµία περίπτωση οποιοδήποτε νοµοθέτηµα, όσο τέλειο και αν είναι αυτό, να έχει τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, αν δεν έχει τον ανάλογο υποστηρικτικό µηχανισµό, δηλαδή την ανάλογη Δηµόσια Διοίκηση. Αυτό
σήµερα δεν το έχουµε και δυστυχώς µέχρι τώρα δεν το έχουµε
φτιάξει και ίσως να έπρεπε απ’ αυτό να ξεκινήσουµε, κύριοι
Υπουργοί. Πρέπει, δηλαδή, να δούµε τι γίνεται µε τις δηµόσιες
υπηρεσίες, µε τη Δηµόσια Διοίκηση. Να τις αναδιαρθρώσουµε
και να τις βελτιώσουµε όσο το δυνατόν περισσότερο µπορούµε.
Νοµίζω ότι αυτό είναι ένα πρωταρχικής σηµασίας θέµα και πρέπει να αποτελεί και πρωταρχικής σηµασίας µέληµά µας, της Κυβέρνησης, γιατί αλλιώς θα πάµε σε αυτήν τη λογική και τη
διαδικασία όλων αυτών των χρόνων να νοµοθετούµε και να ψηφίζουµε νόµους, οι οποίοι στο τέλος-τέλος να µην µπορούν να
εφαρµόζονται και να µην έχουµε ποτέ τα αποτελέσµατα που
εµείς προσδοκούµε από τα νοµοθετήµατα που ψηφίζουµε.
Δυστυχώς, αργήσαµε σ’ αυτό. Νοµίζω, όµως, ότι δεν υπάρχει
άλλο περιθώριο. Δεν πρέπει να χάσουµε άλλο χρόνο και πρέπει
να ασχοληθούµε µε αυτό. Γίνεται µια προσπάθεια. Η αναδιάρθρωση των ΔΟΥ εντάσσεται ίσως µέσα σ’ αυτό το κλίµα, είναι
µια τέτοια πρωτοβουλία. Νοµίζω, όµως, ότι είναι πάρα πολύ
µικρή. Πρέπει να κάνουµε πολύ περισσότερα βήµατα. Το αναποτελεσµατικό, λοιπόν, κράτος, σε συνδυασµό µε την πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήµατος της χώρας µας, ενισχύουν
όλα αυτά τα χρόνια τη φοροδιαφυγή και αποτελούν µια µόνιµη
πηγή απώλειας εσόδων αλλά και άδικης κατανοµής των φορολογικών βαρών στην κοινωνία.
Θα έπρεπε δηλαδή, κύριε Υπουργέ, αντί να είµαστε υποχρεωµένοι και αναγκασµένοι κάθε φορά να επιβάλλουµε νέους φόρους, να ψηφίζουµε νέους φορολογικούς νόµους που αποτελούν
ως ένα βαθµό εµπόδιο στην ανάπτυξη της οικονοµίας και στην
ανάκαµψη, να υπάρξει µια µεγάλη προσπάθεια έγκαιρης είσπραξης των ληξιπρόθεσµων οφειλών των πολιτών της χώρας προς
το δηµόσιο.
Εάν, λοιπόν, λειτουργούσαν οι υπηρεσίες και ήµασταν αποτελεσµατικοί, θα µπορούσαµε να έχουµε εισπράξει ληξιπρόθεσµες
οφειλές και σήµερα ίσως δεν θα είχαµε την ανάγκη να φέρουµε
και να ψηφίσουµε αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο.
Κι ενώ όλες οι άλλες εξελίξεις στον τοµέα της δηµοσιονοµικής
προσαρµογής είναι εξαιρετικά ικανοποιητικές -κάτι που δεν πρέπει ούτε να µας διαφεύγει ούτε να το ξεχνάµε και πρέπει να το
λέµε και το αναγνωρίζουν και οι ξένοι- στον τοµέα της είσπραξης
των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δηµόσιο, υπάρχει µία σηµαντική υστέρηση κι αυτό οφείλεται σ’ αυτό που προανέφερα,
στην αδυναµία του µηχανισµού είσπραξης. Βέβαια το τελευταίο
διάστηµα γίνεται µία σηµαντική προσπάθεια, κάτι που άρχισε να
φέρνει και αποτελέσµατα.
Όµως νοµίζω ότι θα ήταν καλύτερα να µην έχουµε φοροδιαφυγή και να είχαµε φροντίσει να µην έχουµε φοροδιαφυγή και
ανείσπρακτες ληξιπρόθεσµες οφειλές. Αυτό θα γίνει µόνο αν πα-
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ράλληλα µε τις νοµοθετικές παρεµβάσεις δηµιουργήσουµε κι
έναν αποτελεσµατικό κρατικό µηχανισµό, ένα δηµόσιο δηλαδή,
το οποίο να έχει τα αποτελέσµατα που προσδοκάµε, αλλά και τη
συνυπευθυνότητα των υπαλλήλων που ανέχονται τη φοροδιαφυγή, που δεν υπάρχει µέχρι σήµερα.
Το νοµοσχέδιο που ψηφίζουµε, σήµερα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και που συζητήθηκε µε µεγάλη λεπτοµέρεια και στη
συζήτηση στην επιτροπή, αλλά και στη διήµερη συζήτηση σήµερα στην Ολοµέλεια και που µε πολύ λεπτοµέρεια και τεκµηρίωση εισηγήθηκε ο συνάδελφος, κ. Βεσυρόπουλος -και πρέπει
να τον επαινέσουµε γι’ αυτό- είναι ενταγµένο σε µία γενικότερη
προσπάθεια της Κυβέρνησης για δηµοσιονοµική προσαρµογή
και µείωση των ελλειµµάτων της χώρας. Με τις θετικές εξελίξεις
που έχουµε στον τοµέα αυτό και όλοι γνωρίζουµε µέχρι σήµερα
–και δεν ξέρω τι θα γινόταν αν δεν είχαµε αυτό το πρόγραµµαεντάσσεται µέσα στο πρόγραµµα που έχουµε ήδη ψηφίσει και
καλούµαστε να εφαρµόσουµε.
Υπό αυτήν την έννοια, αποτελεί µία αναγκαιότητα. Μ’ αυτό το
νοµοσχέδιο γίνεται µία σηµαντική προσπάθεια να διευρυνθεί η
φορολογική βάση αλλά να γίνει και δικαιότερη η κατανοµή των
βαρών και ορθολογικότερο το φορολογικό σύστηµα.
Χρειάζονται όµως ακόµα πάρα πολλά, κύριε Υπουργέ και βεβαίως στεκόµαστε στη δέσµευσή σας ότι µέχρι το Μάιο θα έρθει
το υπόλοιπό κοµµάτι του φορολογικού και θα υπάρχουν βέβαια
σηµαντικές παρεµβάσεις και βελτιώσεις σε εκείνο το νοµοσχέδιο.
Υπάρχουν όµως και σ’ αυτό το νοµοσχέδιο θέµατα που µπορεί
να βελτιωθούν ακόµα περισσότερο. Νοµίζω ότι υπάρχουν περιθώρια. Τα θέµατα αυτά έχουν αναφερθεί κατά κόρον απ’ όλους
τους συναδέλφους, απ’ όλες τις παρατάξεις και στη συζήτηση
στην επιτροπή και στη συζήτηση εδώ στην Ολοµέλεια. Είναι θέµατα που αφορούν τη φορολόγηση των πολυτέκνων της ισόβιας
σύνταξης της πολύτεκνης µάνας και επιµένουµε σ’ αυτό, δεν
είναι κάτι που θα ανατρέψει το πρόγραµµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε λιγότερο
από ένα λεπτό, κύριε συνάδελφε.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Εντάξει, λιγότερο, κύριε Πρόεδρε.
Η φορολόγηση των ατοµικών επιχειρήσεων, η φορολόγηση
των ακινήτων, των αγροτών, που θα συζητήσουµε, αλλά και των
συντάξεων των αγροτών που γεννήθηκαν το 1948 -κι έχουν αναφερθεί εδώ, κύριε Πρόεδρε- είναι µερικά απ’ αυτά, καθώς και η
αποκατάσταση των µικροµολογιούχων. Είναι κάτι το οποίο
έχουµε υποχρέωση να κάνουµε σ’ αυτούς τους ανθρώπους που
πίστεψαν στην ελληνική πολιτεία και στήριζαν το ελληνικό κράτος.
Προφανές είναι ότι εµείς στηρίζουµε αυτήν τη µεγάλη προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση και βεβαίως µε τις επισηµάνσεις
που έχουµε κάνει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Το λόγο έχει η Βουλευτής της Δηµοκρατικής Αριστεράς, κ.
Νίκη Φούντα.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Καλησπέρα.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πιστεύω πως οι εξαγγελίες προ ολίγων ωρών του κ. Μαυραγάνη
θα γίνουν πραγµατικότητα. Αυτό θέλω να το πιστεύω ως Νίκη
Φούντα και ως µέλος της τρικοµµατικής Κυβέρνησης. Μίλησε για
ένα φορολογικό σύστηµα που θα αποτελέσει µια πραγµατική φορολογική µεταρρύθµιση, µια φορολογική µεταρρύθµιση που
φαντάζοµαι και ελπίζω ότι εκεί θα εισακουστεί η Δηµοκρατική
Αριστερά, όχι µόνο σε αυτά που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της
διαβούλευσής της αλλά και στις τροπολογίες της σε ένα νοµοσχέδιο που θα έχει πραγµατικά στοιχεία κοινωνικής αλληλεγγύης
και κοινωνικής δικαιοσύνης. Γιατί µιλάµε όλοι για αλλαγή, µια αλλαγή που θα έρθει µόνο αν αλλάξει και ο τρόπος που σκεφτόµαστε και ο τρόπος αντιµετώπισης των προβληµάτων. Πιστεύουµε
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ως Δηµοκρατική Αριστερά πως λιγότεροι φόροι θα φέρουν περισσότερα έσοδα, όταν αυτοί οι φόροι είναι σωστά δοµηµένοι
και τεκµηριωµένοι. Γιατί ο Υπουργός ξέρει καλύτερα απ’ όλους
µας, ότι, πέρα από τους αριθµούς, υπάρχει και η ψυχολογία της
αγοράς και αυτό είναι το σηµαντικότερο απ’ όλα. Πρέπει να βρει
χαραµάδα ελπίδας ο Έλληνας πολίτης, ελπίδα για το αύριο.
Άκουσα πάρα πολλές φορές πως πρόκειται για το πρώτο φορολογικό σχέδιο. Δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Είναι µια απόπειρα διαµόρφωσης της φορολογικής κλίµακας του κάθε
εισοδήµατος και σε καιρούς όπως αυτοί που ζούµε αυτό σίγουρα
δεν είναι ευχάριστο. Άκουσα τον Υπουργό Οικονοµικών, τον κ.
Στουρνάρα, που είναι και εδώ, να επαινεί τις τροπολογίες που
κατέθεσε η Δηµοκρατική Αριστερά, να λέει πόσο τεκµηριωµένες
είναι και πόσο θα ανακούφιζαν τους ασθενέστερους, αλλά να µην
τις κάνει δεκτές. Να επισηµάνουµε πως δεκτή θα µπορούσε να
γίνει κάθε θετική, σηµαντική και βαθιά κοινωνική πρόταση της
Δηµοκρατικής Αριστεράς µε βάση τη ρήτρα ισοδυνάµων µέσα
στα δύσκολα µέτρα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Κάτι τέτοιο άλλωστε προκύπτει και υπάρχει µέσα στην προγραµµατική
συµφωνία της τρικοµµατικής Κυβέρνησης.
Για µια τέτοια τροπολογία θα µιλήσω και εγώ σήµερα, µια τροπολογία που καταθέσαµε για τη φορολόγηση των ελεύθερων
επαγγελµατιών. Τα γενικά θετικά και αρνητικά του συνόλου του
νοµοσχεδίου που εξετάζουµε σήµερα όµως, τα έχουν επισηµάνει
και προηγούµενοι οµιλητές µας, αλλά και η εισηγήτρια µας, η κ.
Ξηροτύρη. Τα πιο θετικά απ’ αυτά είναι πως το 80% των µισθωτών και των συνταξιούχων µε εισόδηµα κάτω των 24.000 ευρώ
ελαφρύνεται οικονοµικά, πως το πραγµατικό αφορολόγητο πάει
στις 9.000 ευρώ από τις 5.000 ευρώ, πως οι εργαζόµενοι µε
µπλοκάκια αντιµετωπίζονται πλέον ως µισθωτοί και αυτοί και πως
για πρώτη φορά είναι υποχρεωτική η δήλωση όλων των εισοδηµάτων των φορολογουµένων µε αύξηση της ελεγκτικής ικανότητας του µηχανισµού.
Για όσα οφείλουν να βελτιωθούν έχουµε καταθέσει αυτές τις
πέντε τροπολογίες, για τις οποίες ο κάθε οµιλητής θα µιλήσει
εξονυχιστικά. Να αναφέρω µόνο κλείνοντας για το γενικό φορολογικό που ελπίζουµε να έρθει σύντοµα, πολύ πιο σύντοµα από
το Μάιο που λέει το Υπουργείο Οικονοµικών -ελπίζουµε δηλαδή
µέσα στο Φεβρουάριο- πως αναγκαία προϋπόθεση εµείς θα θέλαµε να είναι η σταθερότητα, η ύπαρξη περιουσιολογίου, η ηλεκτρονική καταχώρηση στοιχείων, η κωδικοποιήσεις νοµοθεσίας,
η διεύρυνσης της φορολογικής κλίµακας και επιτέλους η πάταξη
της φοροδιαφυγής.
Για την προτεινόµενη τροπολογία τώρα, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες θεωρούνται οι συνήθεις ύποπτοι και όχι άδικα βέβαια.
Όσοι είµαστε ελεύθεροι επαγγελµατίες, γνωρίζουµε ότι δεν είναι
αγγελικά πλασµένος αυτός ο κόσµος της καταβολής φόρων.
Αυτό δεν σηµαίνει πως θα πρέπει να φτάσουµε στο άλλο άκρο
και να φορολογείται από το πρώτο ευρώ ο ελεύθερος επαγγελµατίας και οι οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες εταιρείες µε 26%.
Γιατί, εκτός του άδικου της φορολόγησης, δεν πρέπει να ξεχνάµε
πως µέσα στην κατηγορία αυτή υπάρχουν νέοι ελεύθεροι επαγγελµατίες που τρέπονται έτσι στη φυγή, όπως και νέες επιχειρήσεις που τελικά ποτέ δεν θα ανοίξουν.
Η τροπολογία που κατατέθηκε αφορά στην αλλαγή της κλίµακας των εισοδηµάτων από ατοµική επιχείρηση και ελεύθερο
επάγγελµα, προκειµένου να αποφευχθεί η εξοντωτική φορολόγηση των κατηγοριών αυτών σε µια περίοδο βαθύτατης κρίσης.
Συγκεκριµένα, εκφράζεται η διαφωνία µας µε τη φορολόγηση
των εν λόγω κατηγοριών µε ενιαίο φόρο από το πρώτο ευρώ και
προτείνεται η φορολόγηση των πρώτων 20.000 ευρώ µε 20%,
ενώ του υπερβάλλοντος εισοδήµατος µε 33%. Θίγονται έτσι εκείνοι που κατά το παρελθόν υπήρξαν συνεπείς και ειλικρινείς ως
προς τη δήλωση των πραγµατικών τους εισοδηµάτων, ενώ η αντιµετώπιση των επαγγελµατιών ως νοµικά πρόσωπα πια δηµιουργεί δυνητικά προβλήµατα ως προς την άσκηση και της
κοινωνικής πολιτικής. Το µέτρο αυτό υπάρχει κίνδυνος να αυξήσει περαιτέρω τη φοροδιαφυγή και να µην επιφέρει την προσδοκώµενη αύξηση εσόδων.
Τα χαµηλά εισοδήµατα που προέρχονται είτε από µισθούς είτε
από συντάξεις είτε από ατοµική εµπορική επιχείρηση και ελεύ-
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θερο επάγγελµα, πρέπει να αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο
για να δηµιουργείται έτσι και να καλλιεργείται µία κοινή φορολογική συνείδηση.
Γι’ αυτό πέρα από την ανάγκη συνολικής πολιτικής και άµεσων
µέτρων πάταξης της φοροδιαφυγής, οι ίδιες ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και ειδικότερα η κλίµακα φορολόγησης που
συζητάµε σήµερα, πρέπει να δηµιουργεί το αίσθηµα του δικαίου
µε απλότητα και δικαιοσύνη.
Θα δώσω κάποια χαρακτηριστικά παραδείγµατα πολύ γρήγορα
για τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελµατικών και εµπόρων
µε εταιρεία ατοµική, εµπορική, οµόρρυθµή ή ετερόρ- ρυθµη. Εξισώνονται όλες αυτές οι εταιρείες και αυξάνεται η φορολογία τους
σε τροµακτικά επίπεδα. Ένας έµπορος µε 20.000 ευρώ εισόδηµα,
ενώ πριν πλήρωνε 2.420 ευρώ, τώρα καλείται να πληρώσει 5.200
ευρώ. Είναι µία αύξηση φόρου 2.780 ευρώ ή 115%.
Εάν είχε εισόδηµα 200.000 ευρώ πριν θα πλήρωνε 77.420
ευρώ, ενώ τώρα θα πληρώνει 62.500, δηλαδή µια µείωση φόρου
14.920 ευρώ ή 19,3%. Το συµπέρασµα είναι ότι στην περίοδο κρίσης που διανύουµε το νοµοσχέδιο ευνοεί τα υψηλόβαθµα εισοδήµατα, ενώ αδικεί κατάφωρα τους µικροµεσαίους.
Ένα παράδειγµα φορολόγησης οµόρρυθµων εταιρειών. Μια
οµόρρυθµη εταιρεία µε δύο εταίρους, έστω ανύπαντρους, και
ποσοστά 50% έκαστος έχει ετήσια κέρδη 40.000 ευρώ. Μέχρι το
2012 –για να µη µακρηγορώ- το σύνολο της φορολογικής επιβάρυνσης θα ήταν 5.000 ευρώ, ενώ µε το νέο σύστηµα θα είναι
10.400 ευρώ.
Η θέση αρχής της Δηµοκρατικής Αριστεράς είναι η φορολόγηση όλων των εισοδηµάτων βάσει της κλίµακας. Ως δεύτερη
επιλογή µάλιστα για αυτό καταθέσαµε και τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1β του άρθρου 1. Η δηµοσιονοµική επίπτωση της πρότασης δυστυχώς εκτιµήθηκε σε 150
εκατοµµύρια ευρώ και δεν έγινε δεκτή.
Να πούµε δύο πράγµατα για την παράγραφο 1γ του άρθρου
1 για τις γεωργικές επιχειρήσεις, όπου το δηλωθέν εισόδηµα από
την ατοµική γεωργική επιχείρηση υποβάλλεται σε φόρο µε συντελεστή 13%. Θεωρούµε ότι η φορολόγηση των αγροτών θα
έπρεπε να γίνει βάσει της κλίµακας φυσικών προσώπων, όπως
ακριβώς ισχύει και για το σύνολο των απασχολούµενων στην οικονοµία.
Σε ό,τι αφορά την τήρηση των βιβλίων τώρα από αγροτικές
επιχειρήσεις, προτείνουµε να ισχύει για αυτές ό,τι ισχύει και για
το σύνολο των επιχειρήσεων. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι η υποχρέωση τήρησης βιβλίων σήµερα θα είχαν όλες οι αγροτικές επιχειρήσεις µε τζίρο άνω των 5.000 ευρώ.
Ειδικά σε ό,τι αφορά άτοµα µε αποκλειστική γεωργική δραστηριότητα ζητούµε την ευνοϊκή φορολογική τους αντιµετώπιση
είτε µέσω της µείωσης του φορολογητέου εισοδήµατος, είτε
µέσω της αύξησης της αυτόµατης αποµείωσης φόρου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Πριν κλείσω να κάνω ένα εµβόλιµο σχόλιο για τους νέους και
την ανεργία. Εχθές φτάσαµε και επίσηµα στην πρώτη θέση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπερνώντας και την Ισπανία στην ανεργία
των νέων έως τριάντα τεσσάρων ετών µε ποσοστά που τροµάζουν. Όσο αφορά τις γυναίκες, η κατάσταση είναι ακόµα πιο θλιβερή. Εάν δεν αρχίσουµε να νοµοθετούµε µέσα σ’ αυτήν την
Αίθουσα µε τη σκέψη µας σε αυτούς τους ανθρώπους, τα πράγµατα θα γίνουν πολύ πιο άσχηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κυρία συνάδελφε. Ο χρόνος σας έχει περάσει, τελείωσε.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Να κλείσω λέγοντας κάτι που έλεγε ο Άµλετ
για να µη µακρηγορώ. «Ό,τι είναι να γίνει σήµερα, µπορεί να γίνει
αύριο. Ό,τι είναι να γίνει αύριο, µπορεί να γίνει σήµερα. Ό,τι µπορεί να γίνει σήµερα, µπορεί να γίνει τώρα. Το παν είναι να είσαι
έτοιµος». Εµείς πρέπει να είµαστε έτοιµοι να αντιµετωπίσουµε
αυτό για εµάς, για τους Έλληνες πολίτες και κυρίως για τους
νέους µας. Ας δουλέψουµε για αυτούς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νικόλαος Βούτσης.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΓ’- 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί από
εδώ..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντός της Αιθούσης είναι ο Υπουργός. Εδώ δίπλα µου είναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Δεν έχω πρόβληµα. Είδατε πώς το
είπα. Προς Θεού. Δεν σπουδαιολογώ εγώ τέτοια ζητήµατα, ενώ
είναι σπουδαία.
Κάποια πολιτικά ζητήµατα θέλω να θέσω, διότι πραγµατικά, θα
πρέπει µε αυτήν τη συζήτηση να συνειδητοποιήσουµε όλοι µερικά αδιέξοδα. Ήταν κόλαφος πραγµατικά η µη συµπερίληψη για
τη σύλληψη της εισφοροδιαφυγής στον Προϋπολογισµό του
2013.
Άρα, από τότε γνώριζε ο κύριος Υπουργός και το επιτελείο ότι
όλη αυτή η συζήτηση για λίστες και µη λίστες και προσπάθειες
βελτίωσης του φοροεισπρακτικού µηχανισµού κ.λπ. θα πήγαινε
µε τέτοιους ρυθµούς ή δεν θα είχε σωστούς στόχους, που δεν
θα αποδώσει τίποτα.
Αυτό το σηµειώνω, διότι, πραγµατικά, είναι θλιβερό δεδοµένο
και δείχνει τα αδιέξοδα µιας στρατηγικής, η οποία γίνεται ακόµη
περισσότερο αδιέξοδη µέσα σε συνθήκες ύφεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή αρχής ενός κύκλου ύφεσης µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει πλέον ούτε το άλλοθι, το πρόσχηµα
ή –αν θέλετε- η εκτίµηση που υπήρχε προ ετών -αν θυµάστεόταν µας έλεγαν το 2011 ή το 2012 ότι θα µπούµε ξανά στις αγορές και ότι η ίδια η Ευρώπη, το «τρένο», θα προχωρήσει και σε
κάποιο σταθµό θα πάρει ξανά τη χώρα κ.λπ.. Αυτά είναι πλέον
φενάκη, είναι έξω από τον υπολογισµό.
Τα νούµερα είναι καταλυτικά. Φαίνεται πως η ανεργία -σήµερα
το πρωί το έµαθα- θα πάει στο 31% στο τέλος του 2013. Δεν έχει
καµµία σχέση µε τα ποσοστά που δίνει ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν και ινστιτούτα και ξένοι οργανισµοί -και δεν λέω το ΙΝΕΓΣΕΕ, το ΙΝΕ δίνει το συντηρητικό 31%- που δίνουν 34% µε 35%.
Μιλάµε για µία κόλαση. Μιλάµε για µία χώρα, η οποία θα βρίσκεται σε συνεχή πρόβληµα και κοινωνικό αναβρασµό. Σήµερα είναι
26,8%. Όταν έδιναν πάνω από 20% το ΙΝΕ και οι άλλοι, µας λοιδορούσαν και έλεγαν πως αυτά είναι εκτιµήσεις ιδεοληπτικές.
Τα νούµερα, όµως, πραγµατικά, είναι δραµατικά και έρχεται
ένα νοµοσχέδιο, το οποίο, σύµφωνα µε τον πολιτικό κυνισµό, ο
οποίος είναι στοιχείο του σηµερινού Υπουργού Οικονοµίας, αποτελεί µία δηµοσιονοµική παρέµβαση. Δεν πρόκειται για κάτι άλλο.
Πράγµατι, πρέπει κανείς να ρωτήσει: Τι βελτιώνεται µέσα από
αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο;
Παραδείγµατος χάριν, θα είναι λιγότερα τα «λουκέτα»; Βελτιώνεται αυτό; Είναι µια δυνατότητα -ας πούµε- για τις µικρές,
τις µεσαίες, τις πολύ µικρές επιχειρήσεις κ.λπ. να µη βάλουν
τόσα «λουκέτα»;
Διευκολύνεται η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών και ποιων
κατηγοριών;
Διευκολύνεται η σχέση άµεσων-έµµεσων φόρων ή ταυτόχρονα
αυξάνονται και οι µεν και οι δε σε ασύλληπτα επίπεδα;
Ενισχύεται η οικογένεια µε τα παιδιά, ώστε να αντιµετωπιστεί
είτε το δηµογραφικό πρόβληµα της χώρας είτε οι σπουδές τους
ή τίποτε άλλο;
Μέσα σε συνθήκες κρίσης ενισχύεται η υγεία, η παιδεία, η
ασφάλιση, το κοινωνικό κράτος µέσα από απαλλαγές, µέσα από
τη δυνατότητα να περνούν έξοδα εκεί; Καθόλου! Τίποτα!
Αντιµετωπίζεται το θέµα του πετρελαίου; Μπήκε εδώ από
πάρα πολλές πλευρές το θέµα. Όχι, βέβαια!
Ο κατάλογος είναι ατελείωτος και η κ. Παπαρήγα πριν από
λίγο, πριν από δυο-τρεις ώρες, αναφέρθηκε στις αποδείξεις από
ΔΕΚΟ, υγεία, παιδεία κ.λπ. για την ελάχιστη ανακούφιση των νοικοκυριών.
Όσον αφορά τα τεκµήρια, φορολογούνται οι άνεργοι. Ποιον
κοροϊδεύουµε; Ένας άνεργος µε µηδέν εισόδηµα εάν έχει ενοίκιο -ούτε καν να έχει δικό του σπίτι, αυτό που λένε αν ο µπαµπάς
του το άφησε- και ένα αυτοκίνητο «σαπάκι» 1.200-1.400 κυβικά,
πρέπει να πληρώσει φόρο συγκεκριµένο 1.500, 2.000, 2.500
ευρώ. Μιλάµε για άνεργο που έχει µηδέν εισόδηµα. Πού τα λέµε
αυτά;
Πού βρισκόµαστε, κυρίες και κύριοι; Ετέθησαν αυτά τα ζητήµατα από πολλές πλευρές αλλά θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι
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δεν παίρνει άλλο. Είναι σαφές ότι εδώ, αντί να γίνεται µια γενναία
–δεν ήταν ανάγκη να είναι το εθνικό φορολογικό σχέδιο κ.λπ., για
το οποίο ο κ. Βενιζέλος είχε µιλήσει από την ανάληψη του Υπουργείου Οικονοµικών εκ µέρους του και πέρασαν δύο χρόνια, τώρα
λένε περί Μαΐου- παρέµβαση άµεση, αντί να γίνεται µία προσπάθεια της ελάχιστης αναδιανοµής υπέρ των αδυνάτων, γίνεται
υπέρ των ισχυρών, υπέρ των µεγάλων επιχειρήσεων, υπέρ των
φοροφυγάδων –ας πούµε- µέσα από αυτήν την παρέµβαση.
Σήµερα η κ. Μπακογιάννη τα είπε λίγο πιο «στρογγυλά» µέσα
στην Αίθουσα. Θυµηθείτε τη δήλωση που είχε βγάλει η κ. Μπακογιάννη όταν δηµοσιοποιήθηκε το φορολογικό, δηλαδή από µία
πλευρά, που είναι ριζικά διαφορετικής, αντίπαλης -θα έλεγασχολής γύρω από αυτά τα θέµατα.
Είναι, λοιπόν, έξω από κάθε ανάγκη της χώρας µέσα σε συνθήκες κρίσης αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο.
Αντίθετα, υπηρετεί µε τον πιο στυγνό και κυνικό τρόπο µια
προσπάθεια αφαίµαξης εισοδηµάτων.
Μας έβαλε το δίληµµα ο κύριος Υπουργός –που είµαι σίγουρος ότι µε ακούει από µια αίθουσα και βλέπει- ότι αν δεν έκανε
αυτό, θα έπαιρνε πάλι από µισθούς και συντάξεις. Δηλαδή, σας
κορόιδεψε, φίλοι –και το ξέρετε ότι το εννοώ- και σύντροφοι της
Δηµοκρατικής Αριστεράς.
Όταν έλεγαν εννιάµισι και εντεκάµισι δισεκατοµµύρια, εννοούσαν δεκατρισήµισι συν δυόµισι δισεκατοµµύρια, δηλαδή, δεκαέξι. Απλώς, το έσπασε και στο φορολογικό. Από αυτό το Βήµα
είχε πει για τα απαραίτητα έσοδα, τα οποία θα χρειάζονταν για
να µπορέσουµε να πάρουµε την περίφηµη δόση κ.τλ.. Αυτά είναι
πράγµατα, τα οποία δεν µπορούν πια να είναι ανεκτά.
Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα θέµα δηµοκρατίας στη
χώρα. Κι εγώ λέω στη χώρα, όχι µόνο στη Βουλή που είπε ο συνάδελφος και σύντροφος Παναγιώτης Λαφαζάνης. Δεν πρέπει
µόνο να απαριθµούµε εδώ τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Κύριε Πρόεδρε, απευθύνοµαι σε σας γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος.
Δεν είναι µόνο το γεγονός ότι στην ώρα του Πρωθυπουργού
δεν ήρθε ποτέ ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι µόνο το γεγονός πως
κάνετε µια Γραµµατεία Συντονισµού µε ένα εκατοµµύριο ευρώ
έξοδα το χρόνο και µε εξήντα δύο υπαλλήλους για να καπελώνει
και το Υπουργικό Συµβούλιο. Δεν είναι µόνο οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, το επείγον κι όλο αυτό, το οποίο ζούµε εµείς
µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα. Αυτό –αν θέλετε- έξω τον κόσµο δεν
τον ενδιαφέρει. Σου λέει «Καθίστε, ξενυχτίστε, βγάλτε τα και
βγάλτε και τα µάτια σας».
Είναι όµως, το άλλο. Στα κρίσιµα ζητήµατα, τα οποία τίθενται
µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα -από τις καθαρίστριες και το πετρέλαιο µέχρι όλα τ’ άλλα που απ’ όλες τις πτέρυγες εδώ, τοπικά,
υπερτοπικά, επιµέρους ζητήµατα, κατηγοριών πληθυσµών- κι
αυτά τα θέµατα που ανοίγουν, η πραγµατική ατζέντα του κοινωνικού ζητήµατος στην Ελλάδα έχει γίνει κάθε προσπάθεια µέσω
της µιντιοκρατίας και της διαπλοκής µε τα κανάλια και τα δελτία
των οχτώ των µεγαλύτερων καναλιών να αποκρύβεται συστηµατικά αυτή η ύλη του κοινωνικού ζητήµατος στην Ελλάδα από τον
ελληνικό λαό. Αυτό είναι θέµα δηµοκρατίας. Και αυτό γίνεται µε
διαπλοκή από εδώ συγκεκριµένα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αποκρύβεται η ύλη αυτής της συζήτησης.
Από την πλευρά µας, δεν είµαστε διατεθειµένοι να µην το θίγουµε το θέµα αυτό, να µην το πολεµάµε, διότι είναι βασικό στοιχείο ανατροπής και αυτής της ίδιας της πολιτικής του µνηµονίου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Δηµήτριος Αναγνωστάκης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι δυο µέρες
τώρα γίνεται µια προσπάθεια να καταγραφεί από κάθε πολιτικό
χώρο η θέση για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Έχω τη βεβαιότητα ότι υπάρχουν δυο στρεβλώσεις: Η πρώτη,
έχει να κάνει µε το ότι το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου δεν είναι
ένα σχέδιο νόµου, το οποίο έχει ταυτιστεί µε τη φορολογική µεταρρύθµιση. Δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.
Βέβαια, να θυµίσω τη δήλωση που έκανε ο κ. Στουρνάρας ως
Υπουργός Οικονοµικών στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων,
όταν ο ίδιος ενώπιος ενωπίω δήλωσε µε πολιτική παρρησία ότι
το νοµοσχέδιο έχει καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα.
Για εµάς, λοιπόν, ως Δηµοκρατική Αριστερά το συγκεκριµένο
σχέδιο νόµου έχει δυο χαρακτηριστικά: Είναι εισπρακτικό και εµβαλωµατικό.
Βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχνάει κάποιος ή κάποια στην Αίθουσα –αλλά και όσοι µας ακούν- την άλλη δήλωση που έκανε ο
Υπουργός ότι αποτελεί υποχρέωση στο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Είπε ο εκλεκτός συνάδελφος και φίλος κ. Βούτσης για την
υποχρέωση που είχε η χώρα απέναντι στους πιστωτές. Καλύψαµε το σκέλος των δαπανών κι ερχόµαστε σήµερα να καλύψουµε και στο σκέλος των εσόδων µε τα 2,2 δισεκατοµµύρια που
πρέπει να µπουν στα ταµεία του κράτους.
Εδώ υπάρχει ένα λάθος πολιτικής πρακτικής και τακτικής στο
Υπουργείο Οικονοµικών, γιατί θα µπορούσε να το έχει φέρει
τότε, οπότε σήµερα να µην κάναµε κουβέντα γενικά και αόριστα
για το φορολογικό. Και να κάνουµε αυτήν την κουβέντα που είναι
πραγµατικά χρήσιµη, γόνιµη, εποικοδοµητική όταν θα φέρει το
Υπουργείο Οικονοµικών αυτό το νοµοσχέδιο που θα έχει να κάνει
µε την πάταξη της φοροδιαφυγής, της παραοικονοµίας, της φοροαποφυγής. Τότε θα είχε νόηµα αυτή η σύγκρουση επιχειρηµάτων. Όχι ότι τώρα πάει χαµένη αυτή η συζήτηση, δεν λέω
αυτό. Ισχυρίζοµαι, όµως, ότι αυτό το σχέδιο νόµου έχει άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία προανέφερα.
Μπορεί να διαφωνήσει κάποιος στη περιγραφή µιας ζοφερής
πραγµατικότητας, όπως περιγράφηκε από πολλούς και πολλές
συναδέλφους; Είναι ψέµατα ότι η ανεργία έφτασε στο 26,8%, δηλαδή σε απόλυτες τιµές ένα εκατοµµύριο τριακόσιες σαράντα
πέντε χιλιάδες άνθρωποι, Έλληνες πολίτες, είναι άνεργοι; Είναι
ψέµα ότι υπάρχει απώλεια την τελευταία διετία-τριετία επτακόσιες χιλιάδες θέσεων εργασίας; Δεν βλέπουµε ότι πραγµατικά
µε τα στοιχεία που µας δίνει η Στατιστική Υπηρεσία εκατόν είκοσι
χιλιάδες νέοι επιστήµονες, νέοι άνθρωποι ξενιτεύτηκαν για να
βρουν δουλειά σε ευρωπαϊκές χώρες;
Όλο αυτό τι είναι; Είναι απόρροια κάποιας πολιτικής σε προηγούµενη περίοδο. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες; Τεράστιες! Καταλογίστηκαν; Σε ένα βαθµό ναι και µάλιστα θα πρέπει µε παρρησία να πούµε ότι κάποιες πολιτικές δυνάµεις δεν έχουν σχέση
µε όλες αυτές τις ευθύνες, µε όλη αυτήν την πολιτική διαχείριση
που έγινε την προηγούµενη περίοδο, πριν δηλαδή ξεσπάσει η
κρίση χρέους στην Ελλάδα και γενικότερα στη Νότια Ευρώπη.
Άρα, λοιπόν, υποχρέωση που έχει και µάλιστα θα πρέπει να
υλοποιηθεί όσο το δυνατόν συντοµότερα, στο επόµενο εγγύς
χρονικό διάστηµα, όχι το Μάρτιο, ακόµα πιο νωρίς, όπως είπε η
συνάδελφος η κ. Φούντα, είναι να υπάρξει κατάθεση του σχεδίου
νόµου για τη φορολογική µεταρρύθµιση, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί το κλίµα εµπιστοσύνης που δεν υπάρχει ανάµεσα στο πολιτικό προσωπικό και στην ελληνική κοινωνία.
Και βέβαια είναι προφανές ότι αυτό το φορολογικό σχέδιο
νόµου που θα έρθει, αυτή η φορολογική µεταρρύθµιση, θα πρέπει να έχει ως κύριο γνώρισµά του αυτό που λέµε «κοινωνική δικαιοσύνη», να καταλάβει και να αντιληφθεί ο Έλληνας πολίτης
ότι οι θυσίες του που έδωσαν τη δυνατότητα σε εσάς, στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, αλλά και συνολικότερα στην Κυβέρνηση να διαπραγµατευτεί και να έχει µέχρι τώρα
ένα θετικό αποτέλεσµα, δεν θα πάνε στράφι, ότι θα έχουν αποτέλεσµα. Αυτό θα πρέπει να µεταφραστεί αύριο, µεθαύριο το αργότερο. Δεν έχουµε, δηλαδή, την πολυτέλεια του χρόνου, κύριε
Υπουργέ, κύριε Στουρνάρα.
Υπάρχουν πραγµατικά κάποιες αλήθειες οι οποίες θα πρέπει
να ακουστούν, όχι για να µην αδικήσουµε το Υπουργείο Οικονο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µικών ή την Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης, αλλά γιατί είναι έτσι και
να εστιάσουµε και στα αρνητικά που έχει.
Δεν είναι αλήθεια ότι περίπου το 80% των νοικοκυριών που το
εισόδηµά τους είναι γύρω στα 24.000 ευρώ έχει ελάφρυνση φορολογίας; Είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια ότι για πρώτη φορά
οι εργαζόµενοι µε µπλοκάκια αντιµετωπίζονται ως οιονεί µισθωτοί, δηλαδή φορολογούνται βάσει της κλίµακας µισθωτών, άρα
κερδίζουν από την αποµείωση φόρου 2.100 ευρώ και ότι εξαιρούνται από την καταβολή τέλους επιτηδεύµατος, που είναι άλλα
650 ευρώ το χρόνο; Είναι και αυτό αλήθεια. Δεν είναι, επίσης,
αλήθεια ότι το πραγµατικό αφορολόγητο από τις 5.000 πήγε στις
9.000; Δεν είναι 12.000 που ήταν, αλλά είναι 9.000. Δεν είναι
5.000.
Υπάρχουν, όµως και αρνητικά. Η τοποθέτηση-εισήγηση της κ.
Ξηροτύρη, κύριε Υπουργέ, και η τροπολογία που καταθέσαµε ως
Δηµοκρατική Αριστερά έχω την εκτίµηση ότι θα έπρεπε να έχει
γίνει αποδεκτή γιατί, πραγµατικά, στους ελεύθερους επαγγελµατίες επιβάλλεται να σηκώσουν πάλι ένα δυσβάσταχτο φορολογικό φορτίο όταν φορολογούνται µε την κλίµακα του 26% από
το πρώτο ευρώ.
Θα έπρεπε να έχει γίνει αποδεκτή και εµείς θα επιµείνουµε
µέχρι τέλους. Θα κάνουµε έκκληση µέχρι και την τελευταία
στιγµή να υπάρξει διόρθωση για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε και αυτήν την κατηγορία µε ένα κλίµα δικαιοσύνης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα να πω, επειδή περνάει και ο χρόνος, ότι όντως βρισκόµαστε ανάµεσα σε δύο πυρά, ανάµεσα σε δύο συµπληγάδες
πέτρες και πρέπει να κρατηθούµε όρθιοι, να αντιµετωπίσουµε τη
ζοφερή καθηµερινότητα. Από την άλλη όµως –και εκεί είναι η ευθύνη σας, κύριε Υπουργέ και αν θέλετε είναι το µείζον ζήτηµα
ως πρόκληση- πρέπει να δώσετε ελπίδα, να δώσετε το όραµα
συγκεκριµένα, συµπυκνωµένα σε µία πρόταση, τι θα γίνει µετά
από ένα χρόνο. Τι θα έχει να προσδοκά η ελληνική κοινωνία; Θα
µπούµε επιτέλους σε περίοδο ανάπτυξης; Θα έχουµε τη δυνατότητα να φτιάξουµε, να στήσουµε ένα νέο παραγωγικό µοντέλο
ανάπτυξης της χώρας; Θα µπορέσουµε να διασφαλίσουµε τις
θέσεις εργασίας που έχει ανάγκη ο νέος και η νέα;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο E’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ)
Εµείς, κύριε Υπουργέ, ως Δηµοκρατική Αριστερά, έχουµε
πάρει ένα υψηλό πολιτικό ρίσκο, έχουµε αναλάβει µία πολύ µεγάλη πολιτική ευθύνη γνωρίζοντας ότι η Αριστερά θα πρέπει να
κυβερνά και εκείνη, να παίρνει θέση, να έχει ρεαλισµό και βέβαια
µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα θα ελέγχουµε, θα προτείνουµε
και στο τέλος βέβαια όλοι θα αξιολογηθούµε από τους Έλληνες
πολίτες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η κ. Βαλαβάνη έχει
το λόγο.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφέρθηκα χθες στη δηµόσια
οµολογία του επικεφαλής οικονοµολόγου του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, Ολιβιέ Μπλανσάρ, ότι «η λιτότητα στις αναπτυγµένες χώρες δεν αποτελεί βασικό παράγοντα για προώθηση
της ανάπτυξης σε περίοδο οικονοµικής κρίσης».
Στα πρόσφατα συµπεράσµατα του Μπλανσάρ, αναφέρεται σε
σηµαδιακό άρθρο του στις 6 Ιανουαρίου, µε τίτλο «Η µεγάλη
αποτυχία» και ο Πολ Κρούγκµαν, που δεν είναι Αριστερός και διατυπώνει τη θέση ότι: Ενώ το παγκόσµιο καπιταλιστικό σύστηµα
πήγαινε να ξεπεράσει τη δοµική κρίση που ξέσπασε στις ΗΠΑ µε
αφορµή τα subprimes το 2007, αυξάνοντας τα ελλείµµατα, «όλα
πήγαν στράφι το 2010, όταν η κρίση στην Ελλάδα θεωρήθηκε
λαθεµένα ως οιωνός, ότι το καλύτερο που θα είχαν να κάνουν οι
κυβερνήσεις ήταν να «τσεκουρώσουν» τις δαπάνες και τα ελλείµµατα αυθωρεί και παραχρήµα και η λιτότητα µετατράπηκε σε
τάξη της εποχής. Ενώ οι υποτιθέµενοι εµπειρογνώµονες χειροκροτούσαν αγνοώντας τις προειδοποιήσεις κάποιων, αλλά όχι
αρκετών, οικονοµολόγων ότι η λιτότητα θα εκτροχίαζε την ανάκαµψη. Όπως, για παράδειγµα, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας που διαβεβαίωνε µε αυτοπεποίθηση ότι «η
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ιδέα πως τα µέτρα λιτότητας θα µπορούσαν να πυροδοτήσουν
τη στασιµότητα, είναι λαθεµένη». Λοιπόν, όντως κάποιος έκανε
λάθος εδώ».
Βέβαια, εγώ δεν είµαι σύµφωνη µε τον κ. Κρούγκµαν ότι πρόκειται για λάθος. Όπως είπα και χθες, πρόκειται για προµελετηµένο έγκληµα σε βάρος πρώτα απ’ όλα της συντριπτικής
εργαζόµενης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας, και στη συνέχεια και των άλλων ευρωπαϊκών λαών. Μάρτυρες γι’ αυτό το
έγκληµα αποτελούν, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Οκτωβρίου
2012 που δηµοσιοποιήθηκαν χθες, ένα εκατοµµύριο τριακόσιες
σαράντα πέντε χιλιάδες πλέον Ελληνίδες και Έλληνες επίσηµα
άνεργοι, από τους οποίους το ένα εκατοµµύριο προστέθηκε µετά
το 2009 και απ’ ό,τι λέγεται µπορεί να µην ξαναδουλέψει ποτέ.
Η µείωση των φορολογικών κλιµάκων σε τρεις για τους µισθωτούς και σε δύο για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, κινείται
στην κατεύθυνση του λεγόµενου flat tax. Του ενός και µοναδικού
«οριζόντιου φορολογικού συντελεστή» για µισθούς και κέρδη,
ανεξάρτητα από το ύψος τους, του νεοφιλελεύθερου φορολογικού ιδεώδους που εφαρµόζεται σήµερα σχεδόν σε όλες τις
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, συµπεριλαµβανοµένων και των
χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με το παρόν νοµοσχέδιο κινούµαστε προς τα εκεί µε τη θυσία
στην πρώτη γραµµή των µισθωτών µε παιδιά. Όσο πιο πολλά
είναι τα παιδιά, τόσο πιο υψηλά είναι τα τεκµήρια.
Έδειξα χθες πώς στο διάστηµα 2000-2011 τη µεγαλύτερη επιβάρυνση δεχόταν ο παντρεµένος µισθωτός µε δύο παιδιά.
Σχετικά µε το παρόν νοµοσχέδιο, προσπερνώ αυτό που θα
έπρεπε να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο µιας δηµογραφικής πολιτικής σε µία χώρα που ο πληθυσµός της γερνάει, ότι τα δηµογραφικά κίνητρα δεν δίνονται µε εισοδηµατικά κριτήρια, και
µένοντας στον ισχυρισµό του εισηγητή και των Βουλευτών της
τρικοµµατικής Κυβέρνησης ότι µε συνυπολογισµό και των επιδοµάτων των παιδιών οι πολύτεκνοι κερδίζουν, καταθέτω ως απάντηση τους αναλυτικούς πίνακες µε παραδείγµατα της Ανώτατης
Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας. Από αυτούς προκύπτει
καθαρά ότι από εισόδηµα 15.000 ευρώ και πάνω για οικογένεια
µε τέσσερα παιδιά και από 20.000 και πάνω για οικογένεια µε
οκτώ παιδιά το συνολικό αποτέλεσµα µε συνυπολογισµό των επιδοµάτων είναι αρνητικό.
Καταθέτω, επίσης και τους πολύ αναλυτικότερους πίνακες του
Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ µε όλους τους δυνατούς συνδυασµούς µισθωτών µε ή χωρίς παιδιά για το πώς φορολογήθηκαν στην πενταετία 2006-2011.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Οι δεύτεροι στη γραµµή της θυσίας και ακόµα πιο κοντά στο
µοναδικό φορολογικό συντελεστή, µε µόνο δυο πλέον κλίµακες,
είναι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, όχι αυτοί που φοροδιαφεύγουν -γιατί αυτοί θα το κάνουν έτσι κι αλλιώς και τώρα, ίσα-ίσα
αποκτούν µεγαλύτερο κίνητρο γι’ αυτό- αλλά οι άλλοι, αυτοί που
δηλώνουν εισόδηµα. Θα φορολογούνται πλέον από το πρώτο
ευρώ, ενώ δεν θα εκπίπτουν ούτε αποδείξεις ούτε δαπάνες, ούτε
καν ιατρικές.
Προφανώς, επειδή ο αριθµός όσων δεν έχουν βάλει ακόµα
λουκέτο κρίνεται ότι παρ’ όλα αυτά παραµένει υπερβολικά µεγάλος, υπάρχει µια ανωµαλία που τρώει µερίδιο από µία πίτα που
θα µπορούσε να περάσει ολόκληρη στις µεγάλες εταιρείες, στο
µεγάλο κεφάλαιο.
Είναι χαρακτηριστική η µεταχείριση των µικρών φροντιστηρίων
ξένων γλωσσών -όχι µόνο µε φορολογικά µέτρα- που τα πάτε
όλα για λουκέτα στο όνοµα των µεγάλων σχολείων, που τους δώσατε τη δυνατότητα να γίνουν φροντιστήρια µε το πολυνοµοσχέδιο του ενός άρθρου.
Αντίστοιχη ανωµαλία κρίνετε, προφανώς, ότι αποτελεί και ο
µεγάλος αριθµός των µικρών επιχειρήσεων, των µικρών ΕΠΕ και
ΑΕ. Και πριν από όλα των ΟΕ, που είναι όλες µικρές και σήµερα
οι λογιστές έχουν αρχίσει να τις κλείνουν ως νοµική µορφή,
καθώς πρακτικά υπερδιπλασιάζετε τη φορολογική τους επιβάρυνση, επιταχύνοντας στο περιβάλλον της κρίσης και των µνη-
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µονιακών σας πολιτικών την κατάρρευσή τους.
Εκεί που βέβαια δύσκολα βρίσκει κανείς γλώσσα για να περιγράψει την κατάσταση, είναι στους εργαζόµενους µε µπλοκάκια.
Αυτούς που έχουν θέση µισθωτής εργασίας, τούς αναγνωρίζετε
και τους φορολογείτε ως τέτοιους –αν καταφέρουν, βέβαια, τον
εργοδότη τους να υπογράψει σύµβαση, τους αφήνετε, όµως, να
συνεχίσουν να πληρώνουν οι ίδιοι όχι µόνο την ασφάλισή τους
στον ΟΑΕΕ -που οι περισσότεροι τη χρωστούν- αλλά και τον αυξηµένο στα 650 ευρώ φόρο επιτηδεύµατος, δηλαδή τους αφαιρείτε έναν ολόκληρο µισθό.
Και τι να πω για τους φίλους και φίλες µου καλλιτέχνες, και
ανάµεσά τους ακόµα πιο πολύ για τους ηθοποιούς, µε 95% ανεργία στον κλάδο, µε έσοδα όσων έχουν δουλειά 100 ή 200 ευρώ
το µήνα και άπειρες ώρες για απλήρωτες πρόβες, ανασφάλιστους στη συντριπτική τους πλειοψηφία, που τους φορολογείτε
και από το πρώτο ευρώ αυτών των 100 ή 200 ευρώ και τους
σπρώχνετε µε τα 650 ευρώ φόρο επιτηδεύµατος να κλείσουν όπως έκαναν πέρυσι εκατοντάδες από αυτούς- τα µπλοκάκια
τους, προκειµένου να µη χρωστάνε και αυτά, καταδικάζοντάς
τους σε ένα µόνιµο περιθώριο ή στην ιδιαίτερα ανθούσα στο
χώρο του θεάτρου «µαύρη» εργασία;
Το άκρον άωτον, όµως, στον παραλογισµό του παρόντος νοµοσχεδίου για την εργαζόµενη κοινωνία αποτελεί η φορολόγηση
ανέργων που δεν παίρνουν πλέον επίδοµα ανεργίας αλλά έχουν
ακόµα ένα διαµέρισµα ή ένα αυτοκινητάκι και που επιζούν από
το ήδη φορολογηµένο εισόδηµα των µελών της οικογένειας τους
που δουλεύουν ή και από τα κοινωνικά συσσίτια.
Το γράµµα ενός από αυτούς, που τους φορολογείτε µε ένα
πλασµατικό τεκµαρτό εισόδηµα από το πρώτο ευρώ ως ελεύθερους επαγγελµατίες, καταθέτω προς τη Βουλή.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στη συζήτηση στην επιτροπή αναφέρθηκα στον παραλογισµό
να καλούνται εργαζόµενοι σε µεγάλες πολυεθνικές ή ελληνικές
εταιρείες που απολύονται, και που µέχρι τώρα αυτό που έπαιρναν από το ιδιωτικό ασφαλιστικό εφάπαξ ήταν αφορολόγητο, να
πληρώσουν θηριώδεις συντελεστές. Τους µειώσατε λίγο, αλλά
και πάλι είναι θηριώδεις, 10% έως 20%, 20% έως 30%, ανάλογα
µε το ύψος.
Σας κάλεσα να το αποσύρετε, διαβουλευόµενοι µε αυτούς που
τους ενδιαφέρουν, που είναι τα σωµατεία των εργαζοµένων των
ίδιων των εταιρειών και όχι οι ασφαλιστικές εταιρείες...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Βαλαβάνη,
ολοκληρώστε.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Τουλάχιστον, δεχθείτε τα 60.000
του αφορολόγητου ποσού. Σας καταθέτω τη σχετική διαµαρτυρία-πρόταση του Συλλόγου Υπαλλήλων της Εθνικής Ασφαλιστικής.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πρέπει να κλείσω, γιατί δεν έχω χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Αναφέρθηκα χθες στα ιδιαίτερα προνόµια του κεφαλαίου που
έκαναν δυνατό...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Βαλαβάνη,
σας έχω κλείσει το χρόνο. Έχετε τελειώσει.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Κλείνω µ’ αυτό, κύριε Πρόεδρε.
...από το 2000 µέχρι το 2011 ο πραγµατικός µέσος συντελεστής φορολογίας του κεφαλαίου να είναι 15%. Με τις σκανδαλώδεις ρυθµίσεις του παρόντος νοµοσχεδίου -που αποτελούν
και κίνητρο να φύγουν οι ελληνικές εταιρείες και να µετεγκατασταθούν στην Ευρώπη, γιατί έτσι, µε αυτά που θεσπίζετε, θα
πέσει ακόµη περισσότερο η φορολόγησή τους- είναι αστείο να
βάζετε σε εφαρµογή δήθεν τη φορολόγηση των ενδοοµιλικών
συναλλαγών, το transfer pricing, που είναι κατάλληλο για τον καπιταλισµό του 19ου αιώνα.
Έχει απόλυτο δίκιο ο Πρόεδρος της Google, ο οποίος για την
τεράστια φοροδιαφυγή της εταιρείας του, απάντησε το εξής:
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«It’s capitalism», δηλαδή αυτός είναι ο καπιταλισµός. Πρόσθεσε
επίσης το εξής: «Εµείς είµαστε περήφανοι καπιταλιστές». Επειδή
εµείς δεν είµαστε περήφανοι καπιταλιστές, καλούµε όλους αυτούς που σπρώχνονται µ’ αυτό το νοµοσχέδιο εκτός οργανωµένης κοινωνικής ζωής...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εγώ σας καλώ
να τελειώσετε.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: ...να πάρουν στα χέρια τους την
υπόθεση της ανατροπής αυτής της πολιτικής.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ύφεση και ανεργία είναι οι δύο λέξεις που ακούγονται περισσότερο σ’ αυτήν την Αίθουσα και που έχουν τα περισσότερα αρνητικά αποτελέσµατα στην κοινωνία και την οικονοµία.
Ανακοινώθηκε ένα πρόγραµµα ανάσχεσης της ανεργίας από
την Κυβέρνηση χθες, σε συνέχεια άλλων προγραµµάτων που
υπήρξαν, τα οποία πρέπει να πούµε ότι αποδίδουν στο πλαίσιο
της κρίσης µέχρι ένα βαθµό για την ανάσχεση ή τη µείωση του
ρυθµού αύξησης της ανεργίας. Αυτό µπορούν να κάνουν µόνο.
Αν δεν υπάρξει επανεκκίνηση της οικονοµίας, αν δεν υπάρξει
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας από την πραγµατική οικονοµία, δεν πρόκειται να αντιµετωπίσουµε την καρδιά του προβλήµατος της ανεργίας και αυτό θα πρέπει να είναι κατανοητό.
Χρειάζονται, όµως, όλα τα µέτρα, όλα τα προγράµµατα, κάθε δυνατότητα, προκειµένου να αντιµετωπίσουµε αυτό το οξύ πρόβληµα και παράλληλα, να δούµε τη δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας µε ανάπτυξη και απασχόληση.
Στους λίγους µήνες που ήµουν στο Υπουργείο Εργασίας ασχολήθηκα και µε το θέµα της κοινωνικής οικονοµίας, της κοινωνικής
επιχειρηµατικότητας, ένα θέµα για το οποίο στην Ελλάδα υπήρξε
µόνο το µοντέλο των αγροτικών συνεταιρισµών, µε τις όποιες
µορφές του κάθε φορά.
Για πρώτη φορά θεσπίσαµε θεσµικό πλαίσιο για την κοινωνική
επιχειρηµατικότητα, για να δώσουµε τη δυνατότητα σε ευπαθείς
οµάδες -ανάπηρους, ανθρώπους που έχουν αποτοξινωθεί, ανθρώπους που προσπαθούν για την κοινωνική τους ένταξη, άνεργους και ιδιαίτερα τους νέους- να συνεργαστούν στα πλαίσια της
συλλογικότητας και να δηµιουργήσουν τη δική τους οµάδα δράσης. Αυτές οι συνεργατικές οµάδες νέων και ανέργων άρχισαν
σιγά-σιγά να δηµιουργούνται, µετά τη δηµιουργία του θεσµικού
πλαισίου.
Στην Ελλάδα, για πρώτη φορά, συνδέθηκε η τοπική ανάπτυξη,
η παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο, το δηµόσιο συµφέρον µε τη συλλογική επιχειρηµατική δράση. Αυτό νοµίζω ότι είναι
ένας καινούργιος δρόµος.
Η κοινωνική επιχειρηµατικότητα, το θεσµικό πλαίσιο, οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις όπως έχουν θεσπιστεί, αποτελούν µία διέξοδο για τους νέους ανθρώπους, αποτελούν µία
διέξοδο για τους ανθρώπους που ανήκουν στις ευπαθείς οµάδες,
προκειµένου µε δική τους πρωτοβουλία να αντιµετωπίσουν το
πρόβληµα που πάει να αντιµετωπίσει το κράτος, η πολιτεία -το
πρόβληµα της ανεργίας- µε προγράµµατα τα οποία πολλές
φορές δεν είναι δελεαστικά για τους επιχειρηµατίες, µε προγράµµατα τα οποία υλοποιούνται ή µισοϋλοποιούνται. Νοµίζω
ότι αυτή η διέξοδος που δίνουµε µε την κοινωνική επιχειρηµατικότητα είναι πάρα πολύ σηµαντική.
Το νοµοσχέδιο το οποίο ψηφίσαµε σ’ αυτήν την Αίθουσα ήταν
συµφωνηµένο και µε τους εταίρους µας. Δεν ήταν κάτι που ψηφίσαµε χωρίς τη συµφωνία τους. Πολλά ζητήµατα τα οποία
υπήρχαν και είχαν πιο προωθηµένο το θεσµό, νοµίζω ότι δεν καταφέραµε να τα περάσουµε, όµως το τελικό κείµενο είναι συµφωνηµένο. Το λέω αυτό, γιατί, υπάρχει σε εξέλιξη -και θα
απευθυνθώ, µε την άδειά σας, κύριε Πρόεδρε, προς τον κύριο
Υπουργό, παρ’ ότι ο Κανονισµός µας επιβάλλει να απευθυνόµαστε προς τον κύριο Πρόεδρο- ένα πρόγραµµα του Υπουργείου
Εργασίας, τα τοπικά ολοκληρωµένα προγράµµατα απασχόλησης, τα οποία στοχεύουν, µε δύο κουβέντες, στη δηµιουργία
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σταθερών σχέσεων απασχόλησης. Δεν είναι προγράµµατα των
πέντε και έξι µηνών. Μόνο αν δηµιουργηθούν αυτές οι σταθερές
σχέσεις απασχόλησης, τότε έχουµε την εκπλήρωση του στόχου
τους και φυσικά και την εκταµίευση των αντίστοιχων χρηµάτων.
Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόγραµµα, γιατί έχει βάλει την τοπική
κοινωνία σε δράση προκειµένου να αναζητηθούν οι ανάγκες, να
δούµε πού χρειάζεται επανεκπαίδευση, επανακατάρτιση λόγω
διαφοροποίησης, λόγω διαρθρωτικής προσαρµογής των µικρών
και πολύ µικρών επιχειρήσεων, ώστε µε αυτό το πρόγραµµα να
δηµιουργήσουµε σταθερές σχέσεις.
Μία από τις µορφές που χρηµατοδοτούνται είναι και η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Έκανα όλη αυτήν την αναφορά
για να πω ότι αυτήν τη σηµαντική οδό, το σηµαντικό νέο δρόµο
για τους ανθρώπους που βρίσκουν κλειστές πόρτες στον ιδιωτικό ή στο δηµόσιο τοµέα, τον τρίτο δρόµο της επιχειρηµατικότητας, τον κοινωνικό, που, όπως σας είπα, συνδυάζει και τη
συλλογικότητα και το δηµόσιο συµφέρον και την τοπική ανάπτυξη, θα πρέπει να τον ενισχύσουµε. Η ενίσχυση γίνεται χωρίς
δηµοσιονοµικό κόστος.
Εγώ δεν θα σας ζητήσω σήµερα να αποσύρετε τη διάταξη του
άρθρου 10, που καταργεί τον τρόπο φορολόγησης που έχει θεσπιστεί, γιατί καταλαβαίνω ότι θα έχει γίνει κάποια επεξεργασία
και γι’ αυτόν το λόγο έχει κατατεθεί. Θα σας ζητήσω, όµως, µια
πολύ σωστή, ισότιµη αντιµετώπιση και µια ανάλογη διάταξη µε
αυτή τη σωστή απόφασή σας: Για τρία χρόνια οι νέοι επιχειρηµατίες, οι νέοι άνθρωποι που θα ασχοληθούν µε την επιχειρηµατικότητα να έχουν 50% φορολόγηση. Αυτό χωρίς δηµοσιονοµικό
κόστος είναι ένα κίνητρο να πάρει το ρίσκο ο νέος άνθρωπος και
να παλέψει, να µπει στην αγορά και να αποδώσει.
Το αντίστοιχο θα σας ζητήσω για τρία χρόνια στη συλλογική
προσπάθεια των νέων επιστηµόνων, των νέων ανθρώπων που
είναι η ΚΟΙΝΣΕΠ. Διότι θα είναι οξύµωρο το σχήµα, όταν είναι
ατοµική η πρωτοβουλία, όταν είναι µόνος του και κάνει το πρώτο
βήµα, την έναρξη επαγγέλµατος ο νέος άνθρωπος να έχει το
50% φορολόγησης και όταν θα είναι συλλογικής µορφής, δηλαδή, πέντε µαζί νέοι άνθρωποι σε έναν τόπο, να µην του δώσουµε αυτήν την τριετία. Νοµίζω ότι αυτό µπορεί να διορθωθεί,
βάζοντας στη διάταξη ότι ισχύει µόνο για τρία χρόνια, ότι το συγκεκριµένο πλαίσιο της φορολόγησης των ΚΟΙΝΣΕΠ, των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, το ευνοϊκότερο, θα ισχύει
µόνο για τα τρία πρώτα χρόνια, ώσπου να δροµολογηθεί.
Αυτό σας ζητάω. Επειδή το παρακολουθώ πανελλαδικά το
θέµα -το αγάπησα, αν θέλετε- είναι σε εξέλιξη πάρα πολλές πρωτοβουλίες. Έχουν δηµιουργηθεί, επίσης, πολλές. Είναι συγκροτηµένο το µητρώο στο Υπουργείο Εργασίας, γνωρίζουµε ποιες
είναι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ολοκληρώστε,
κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν είναι κάτι ανερµάτιστο, κάτι
γενικό. Είναι µια οργανωµένη δουλειά. Παίρνουν πιστοποίηση
αυτές οι επιχειρήσεις. Στην ουσία, είναι οµάδες νέων ανθρώπων,
νέων επιστηµόνων. Σας ζητώ αυτήν την τριετία να την θεσπίσετε
µε µία διαφορετική διατύπωση της συγκεκριµένης διάταξης,
προκειµένου χωρίς δηµοσιονοµικό κόστος να έχουµε ένα πρόγραµµα ανεργίας.
Πολύ καλά θα κάνουν το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο κ. Βρούτσης
και ο κ. Αρβανιτόπουλος, που µας ανακοίνωσαν χθες τις πρωτοβουλίες τους, αλλά αυτές είχαν αντίστοιχο κόστος. Το δικό σας
πρόγραµµα τώρα µ’ αυτήν τη διαφοροποίηση θα είναι ένα πρόγραµµα κινήτρου, χωρίς δηµοσιονοµικό κόστος, που θα έχει –πιστέψτε µε, το παρακολουθώ το θέµα- πολύ περισσότερα αποτελέσµατα για όλους τους ανθρώπους που αγωνίζονται για να
βρουν το δρόµο τους µέσα στις δύσκολες συνθήκες και την
κρίση που βιώνει ο τόπος.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Υπάρχει ανοχή
αλλά πάνω από τα οκτώ λεπτά νοµίζω ότι πρέπει κι εµείς να σεβόµαστε τους άλλους οµιλητές.
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Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν ακόµα τριάντα τρεις οµιλητές.
Εάν, λοιπόν, ο καθένας µας κερδίζει ένα ή δύο λεπτά, καταλαβαίνετε πόσο θα πάµε. Εγώ δεν έχω καµµία αντίρρηση να είµαι
ελαστικός, γιατί ούτως ή άλλως το δίωρό µου θα το κάνω. Άρα,
λοιπόν, δεν έχω κανένα λόγο για κανέναν από εσάς. Απλούστατα,
νοµίζω ότι πρέπει να είµαστε εγκρατείς, όσο µπορούµε, σ’ αυτά
που θέλουµε να πούµε, για να µπορούν να µιλήσουν όλοι.
Η κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου έχει το λόγο.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο Υπουργός Οικονοµικών υποστηρίζοντας το νοµοσχέδιο
στην Επιτροπή Οικονοµικών µίλησε για φορολογική δικαιοσύνη,
διεύρυνση της φορολογικής βάσης και χτύπηµα της φοροδιαφυγής. Ο κ. Στουρνάρας διευκρίνισε τι εννοούσε στην Επιτροπή Οικονοµικών, αποσαφηνίζοντας σε σχετικές δηλώσεις του τα εξής:
«Η Ελλάδα έχει ακόµα µεγαλύτερη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Από µόνοι µας είχαµε εξαιρέσει σε πολύ µεγάλο βαθµό
τους ελεύθερους επαγγελµατίες.».
Παρακάτω, επίσης, αναφέρει: «Εξαιρούσαµε σε πολύ µεγάλο
βαθµό όλους τους αγρότες, ακόµα και τους εύπορους. Δεν πρέπει να κάνουµε ένα δικαιότερο φορολογικό σύστηµα; Με το νέο
φορολογικό νοµοσχέδιο µπαίνουν στο δίχτυ της εφορίας πολύ
περισσότερο οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι αγρότες από το
2015.».
Τους πιάσατε, λοιπόν, τους φοροδιαφεύγοντες, κύριε Υπουργέ. Είναι οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες. Γι’ αυτό
αποφασίσατε να τους γδάρετε µε το νέο φορολογικό, για να αποκαταστήσετε την κοινωνική δικαιοσύνη. Αφού πρώτα µειώσατε
από το 11% στο 6% το συντελεστή επιστροφής του ΦΠΑ στους
αγρότες, αφού µειώσατε την επιστροφή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίµων, αφού αυξήσατε κατά 300% το ντίζελ,
αφού αυξήσατε τις εισφορές για τον ΟΓΑ έως και 29%, έρχεστε
τώρα µε το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο να βάλετε τους φοροδιαφεύγοντες αγρότες στο δίχτυ της εφορίας.
Οι αγρότες θα φορολογούνται µε βιβλίο εσόδων-εξόδων και
φορολογικό συντελεστή 13% στα εισοδήµατά τους από το 2014.
Είπατε αρχικά ότι το µέτρο δεν θα ισχύσει για τους µικρούς
αγρότες αλλά για τους εύπορους. Εχθές ορίσατε το όριο στις
5.000 ευρώ, βάζοντας δηλαδή το σύνολο των γεωργών και των
κτηνοτρόφων στο µέτρο. Λογαριάζετε, δηλαδή, τους αγρότες
όλους ως εύπορους. Βάζετε τον ίδιο συντελεστή στον αγρότη
που βγάζει 5.000 και 1 ευρώ και σ’ αυτόν που καθαρίζει 50.000
ευρώ! Και αυτό το λέτε εσείς δικαιοσύνη! Αυτό είναι µεθοδευµένη εξαφάνιση του µικροµεσαίου παραγωγού. Και τι θα γίνει µ’
αυτούς που έχουν ελάχιστο κλήρο και νοικιάζουν κάθε χρόνο
διαφορετικά χωράφια; Τη µία χρονιά νοικιάζουν διακόσια στρέµµατα, την άλλη χρονιά είκοσι στρέµµατα. Θα µπαίνουν και θα
βγαίνουν σ’ αυτό το καθεστώς τήρησης βιβλίων εσόδων και εξόδων, ανάλογα µε το αν ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ ή όχι; Να µας
απαντήσετε!
Μ’ αυτό το µέτρο, λοιπόν, ο αγρότης λογίζεται πλέον για την
εφορία ως ελεύθερος επαγγελµατίας. Τέλος, δηλαδή, στην επιστροφή του ΦΠΑ, πάµε σε συµψηφισµούς, σε αλλαγές και µειώσεις στην επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίµων. Η µετατροπή του µικρού αγρότη σε έµπορο σας φαίνεται
δικαιοσύνη ή κοινή λογική; Την ίδια στιγµή, µάλιστα, σύµφωνα
µε δηλώσεις του ίδιου του Υφυπουργού, ετοιµάζεστε να φορολογήσετε ακόµα και τα αγροτεµάχια –και µιλώ γι’ αυτά που ανήκουν στους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες και είναι γη που
παράγει.
Είστε έτοιµοι, κύριοι Βουλευτές –σε όλους σας µιλάω- να ψηφίσετε το τέλος της µικροµεσαίας αγροτιάς;
Κύριε Υπουργέ, υπονοείτε ότι οι αγρότες φοροαποφεύγουν
και γι’ αυτό επιβάλατε φόρο 13% από το πρώτο ευρώ.
Θα ήθελα, όµως, να σας υπενθυµίσω ότι οι «φοροδιαφεύγοντες» -εντός εισαγωγικών- αγρότες τη χρονιά που πέρασε πλήρωσαν σε άµεσους φόρους 198 εκατοµµύρια ευρώ, σε αντίθεση µε
τις offshore εταιρείες που πλήρωσαν 345 χιλιάδες ευρώ µόνο!
Υπονοείτε ότι όλοι οι αγρότες συλλήβδην κόβουν εικονικά τιµολόγια και αλλάζετε τον τρόπο φορολόγησης για να πατάξετε
επιτέλους το «µαύρο χρήµα» από το κύκλωµα των µεσαζόντων.
Όσον αφορά τα εικονικά τιµολόγια, κύριε Υπουργέ, ξέρετε. Για
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το «πλυντήριο» µαύρου χρήµατος που είναι οι offshore εταιρείες,
δεν ξέρετε; Βεβαίως και να τα πιάσετε τα εικονικά τιµολόγια.
Όµως, αυτό απαιτεί ελέγχους και όχι να πληρώσει όλος ο αγροτικός κόσµος το µάρµαρο.
Λέτε ότι έτσι πατάσσετε την ακρίβεια των τιµών από το χωράφι
στο ράφι. Δεν ξέρετε ότι για την ακρίβεια ευθύνονται κυρίως τα
καρτέλ στα αγρο-εφόδια έως τα τρόφιµα και κυρίως µετά τη διάλυση των συνεταιρισµών που ήταν κοµµατικά παραµάγαζα
ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας; Δεν ξέρετε ότι αυτά τα καρτέλ
ρουφάνε το αίµα του αγρότη και του καταναλωτή, όπως επίσης
οι βιοµήχανοι και οι αλυσίδες των σούπερ µάρκετ; Όσο κυριαρχούν αυτοί, θα στενάζει και ο παραγωγός και ο καταναλωτής. Τα
ολιγοπώλια όµως, κύριε Υπουργέ, η δική σας πολιτική τα στηρίζει
και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Και έρχοµαι στη δεύτερη κατηγορία που πέφτει στο δίχτυ της
εφορίας. Είναι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, αλλά και οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες. Αυτούς τους φορολογείτε από το πρώτο
ευρώ µε συντελεστή 26% έως εισόδηµα 50.000 ευρώ, ενώ πέραν
αυτού, τους φορολογείτε µε συντελεστή 33%. Μειώνετε, δηλαδή, το φορολογικό συντελεστή για τους µεγαλοεισοδηµατίες,
ελεύθερους επαγγελµατίες -αυτούς που κυρίως φοροδιαφεύγουν- από 45% σε 33%. Όσον αφορά τα καθαρά κέρδη όλων των
εταιρειών που τηρούν διπλογραφικό σύστηµα, ο φόρος αυξάνεται από 20% σε 26%, αλλά η φορολογία επί των µερισµάτων από
25% µειώνεται σε 10%. Έτσι, ο ενιαίος συντελεστής µειώνεται
από 40% σε 32,8%. Με πρόσχηµα την πάταξη της φοροδιαφυγής
«τσακίζετε» τους µικροµεσαίους, ενώ όλες οι µερίδες της οικονοµικής ελίτ παίρνουν το δικό τους δωράκι.
Για να πιάσετε τους φοροφυγάδες, όπως τόνισε και ο εκπρόσωπος του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, όπως σας λένε και οι εκπρόσωποι των
επαγγελµατιών, κεντρικό ρόλο παίζει ο µηχανισµός είσπραξης
και οι έλεγχοι. Η πάταξη της φοροδιαφυγής χρειάζεται αλλαγές
στη διοίκηση και την τεχνολογία, όπως σας είπαν και οι επαγγελµατίες. Σ’ αυτά δεν θα επεκταθώ, κύριε Υπουργέ. Όµως, η βούληση της Κυβέρνησης δεν είναι αυτή αλλά η εισπρακτική αφαίµαξη που οδηγεί στο θάνατο του εµποράκου υπέρ των πολυεθνικών
και των οµίλων.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ έχει καταγγείλει αυτήν σας την πρακτική και
έχει καταθέσει τις προτάσεις του για ένα δίκαιο φορολογικό σύστηµα.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στην αδικία που γίνεται σε
βάρος τριτέκνων και πολυτέκνων. Καταργείτε τις φοροαπαλλαγές και οδηγείτε τους πολύτεκνους και τρίτεκνους, που έχουν
ήδη γονατίσει, στην εξαθλίωση.
Ο εκπρόσωπος του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ σας είπε ότι µόλις το 2017 τα
ασφαλιστικά ταµεία δεν θα αντέχουν λόγω γήρανσης του πληθυσµού και η Κυβέρνηση αντί να δίνει δηµοσιονοµικά κίνητρα,
αφαιρεί και αυτά που υπάρχουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση έφερε ένα σκληρά ταξικό φοροµπηχτικό νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο που εξοντώνει µισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, αυτοαπασχολούµενους, µικροµεσαίους επιχειρηµατίες αλλά πολύ περισσότερο τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, τους άνεργους, τα άτοµα µε αναπηρία και άλλους.
Δεν περιµέναµε, όµως, φορολογική δικαιοσύνη από εκείνους
που παρείχαν πολιτική κάλυψη στις offshore που είναι νόµιµες
αλλά όχι ηθικές, σ’ αυτούς που παρείχαν πολιτική κάλυψη στους
φοροφυγάδες της λίστας Λαγκάρντ και των λοιπών λιστών,
στους τραπεζίτες που τζογάροντας έριξαν την οικονοµία στα
βράχια, στα καρτέλ και στους εφοπλιστές. Όµως, ούτε ο ελληνικός λαός έχει να περιµένει κοινωνική δικαιοσύνη από τις δυνάµεις της εσωτερικής τρόικας, από µία συγκυβέρνηση Νέας
Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ που νοµοθετεί µε σωρεία πράξεων
νοµοθετικού περιεχοµένου, µε fast track διαδικασίες και µε πάµπολλες αντισυνταγµατικές διατάξεις που ακυρώνουν το ρόλο του
ελληνικού Κοινοβουλίου.
Ήρθε η ώρα οι εργαζόµενοι και οι αγρότες, οι επαγγελµατίες
και η νεολαία να πάρουν στα χέρια τους την υπόθεση της κοινω-
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νικής δικαιοσύνης αλλά και να πάρουν στα χέρια τους το µέλλον
τους µε δηµοκρατικό τρόπο. Ήρθε η ώρα να µιλήσει ο λαός και
να είστε βέβαιοι ότι θα µιλήσει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Γεώργιος Γερµενής έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Συζητάµε σήµερα το φορολογικό.
Στην ουσία, συζητάµε για το πώς θα βρεθούν δυόµισι δισεκατοµµύρια ή -ακόµη καλύτερη διατύπωση- ποιους θα ξεζουµίσει η τρικοµµατική Κυβέρνηση του µνηµονίου για να βρεθούν αυτά τα
δισεκατοµµύρια ευρώ.
Παράλληλα όµως, στα δελτία ειδήσεων και στα διάφορα blogs
εµφανίζονται σαν κύριο θέµα οι συζητήσεις για την περιβόητη
λίστα Λαγκάρντ και τα τρία ονόµατα που λείπουν από την αρχική
λίστα, που µάλλον χάθηκαν και αυτά, όπως και η λίστα, σε κάποιο
συρτάρι.
Καλό είναι να πούµε εδώ, πως η συγκεκριµένη λίστα αφορά
µόνο µία τράπεζα της Ελβετίας. Φανταστείτε, λοιπόν, πόσες
άλλες τράπεζες στην Ελβετία υπάρχουν, στο Λουξεµβούργο, στο
Λιχτενστάιν, πόσες άλλες λίστες να περιµένουµε, πόσες άλλες
λίστες µπορεί να υπάρχουν. Η λίστα Λαγκάρντ είναι ένα µέρος
µόνο από τη λίστα Φαλτσιάνι του 2009. Λοιπόν, ας µην κοροϊδεύουµε τον ελληνικό λαό µε λίστες και στικάκια.
Εάν δεν είχαµε την τρικοµµατική Κυβέρνηση του µνηµονίου,
αλλά στη θέση της είχαµε µια εθνική κυβέρνηση που θα ενδιαφερόταν αποκλειστικά και µόνο για τα συµφέροντα του έθνους
και του κράτους και όχι για το πώς θα κονοµήσουµε όσο είµαστε
στην εξουσία, δεν θα είχαµε ανάγκη καµµία λίστα Λαγκάρντ και
κανένα στικάκι και οι µεγαλοφοροφυγάδες θα ήταν σε θέση να
πληρώσουν µέχρι και την τελευταία δεκάρα που θα χρωστούσαν
ή άλλως θα ήταν στην πιο εξέχουσα σουίτα του Κορυδαλλού µε
την εκλεκτή παρέα των οικονοµικών µεταναστών.
Οµολογουµένως µε ξάφνιασε η κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ να µη ζητήσει να στηθεί κάλπη για τον Παπανδρέου παρά µόνο για τον
Παπακωνσταντίνου και για τον Βενιζέλο. Φαίνεται µυρίστηκαν
εξουσία και άρχισαν να µοιράζουν συγχωροχάρτια για τον «Πρωθυπουργό του µνηµονίου», που ουσιαστικά είναι ο άµεσα εµπλεκόµενος. Άρχισαν και αυτοί τις κωλοτούµπες.
Η Χρυσή Αυγή όµως δεν µασάει τα λόγια της και κατονοµάζει
τους υπαιτίους. Καλεί τόσο τη Νέα Δηµοκρατία όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ µε τη ψήφο τους να στείλουν στο σκαµνί τον «Πρωθυπουργό του µνηµονίου», τον Πρωθυπουργό των δύο χιλιάδων
αυτοκτονιών Ελλήνων συµπολιτών µας, που δεν κατάφεραν να
τα βγάλουν πέρα µε τα δυσβάστακτα µέτρα που έφερε η κυβέρνηση Παπανδρέου-Παπαδήµου.
Ερχόµαστε, λοιπόν, σήµερα να επικυρώσουµε τη διάλυση της
µεσαίας τάξεως. Αντί η τσιµπίδα της φορολογίας να ξεκινά από
το κεφάλι και µαζί µε αυτούς και από εµάς, τους ίδιους τους Βουλευτές, που η Χρυσή Αυγή δηλώνει ξεκάθαρα πως πρέπει να φορολογούµαστε από το πρώτο ευρώ, ξεκινά η φορολόγηση από
τους συνταξιούχους του ΟΓΑ και τα επιδόµατα της πολύτεκνης
µητέρας.
Εδώ έρχεται να επιβεβαιωθεί η ρήση του Μπίσµαρκ, ότι η ανάθεση πολιτικών λύσεων σε καθηγητές οδηγεί σε καταστροφή.
Τρείς και εχάθη η πατρίς, κύριε Στουρνάρα!
Μας διατυµπανίσατε χθες ότι οι εξαγωγές έπιασαν ιστορικό
υψηλό. Οι εξαγωγές µπορεί να ανέβηκαν λόγω του γεγονότος
ότι δεν υπάρχει εσωτερική ζήτηση και αναγκάζονται οι εταιρείες
να στραφούν σε άλλες αγορές. Δεν µας είπατε βέβαια πως η
ανεργία το Οκτώβριο του 2012 ανήλθε σε 26,8% δηλαδή σε ένα
εκατοµµύριο τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες επτακόσιους
δέκα πέντε ανέργους. Συγχαρητήρια, κύριε καθηγητά!
Τι κι αν λέει το Σύνταγµα στο άρθρο 21, παράγραφος 1, 2 και
5: «Η οικογένεια, ως θεµέλιο της συντήρησης και προαγωγός του
έθνους καθώς και ο γάµος, η µητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του κράτους» και στην παράγραφο 2
αναφέρει: «Οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωµα ειδικής
φροντίδας από το κράτος» αλλά και στην παράγραφο 5: «Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή δηµογραφικής πολιτικής, καθώς και η
λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων αποτελούν υποχρέωση του
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κράτους».
Αντ’ αυτού είχαµε το εξής οξύµωρο. Κατά την ακρόαση φορέων στην επιτροπή στις 20 Δεκεµβρίου παρευρέθη ο Πρόεδρος
των πολύτεκνων, ο κ. Θεοτοκάτος, ο οποίος µας εξέθεσε τα προβλήµατα των πολυτέκνων και από την άλλη οι Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας στην επιτροπή να τον έχουν στήσει στον
τοίχο και να τον λοιδορούν, λες και είναι κάποιος εγκληµατίας
του κοινού ποινικού δικαίου.
Το έγκληµα που έκανε ο άνθρωπος ήταν να προσφέρει στην
πατρίδα πολλά παιδιά. Φαίνεται πως οι δηλώσεις Κίσινγκερ το
1974, πως πρέπει οι Έλληνες να χτυπηθούν βαθειά στις πολιτιστικές τους ρίζες, τη γλώσσα τους, τα ιστορικά και πολιτιστικά
αποθέµατά τους, φαίνεται ότι παίρνουν σάρκα και οστά σήµερα
µε αυτό το νοµοσχέδιο του Μαµωνά για τα 2,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ.
Στέκοµαι τώρα στην τροπολογία-προσθήκη που κατέθεσαν οι
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ µε πρώτον υπογράφοντα τον κ. Βενιζέλο
και τελευταίο υπογράφοντα τον κ. Παπανδρέου. Δεν ξέρω εάν η
συγκεκριµένη σειρά υποδεικνύει κάτι, αλλά αναρωτιέµαι εάν
αυτό που καταθέσατε έγκειται στη µνηµονιακή κοινωνική πολιτική ή σε εξαπάτηση γι’ άλλη µια φορά του ελληνικού λαού. Δεν
είναι δυνατόν ένα κόµµα που έχει υπογράψει τρία συναπτά µνηµόνια, έφερε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο στη χώρα µας και
εξαθλίωσε τη ζωή του Έλληνα πολίτη να υποκρίνεται κατ’ αυτόν
τον τρόπο. Το µόνο κόµµα που δικαιούται να διεκδικήσει για λογαριασµό των αναξιοπαθούντων είναι το κόµµα της Χρυσής
Αυγής µέσω της πολιτικής της µε τις συνεχείς διανοµές τροφίµων σε µακροχρόνια άνεργους, ανασφάλιστους, πολύτεκνους
κ.ο.κ..
Για τους λόγους που παραθέσαµε παραπάνω αλλά και άλλα
πολλά, καταψηφίζουµε τη µνηµονιακή σας πολιτική και αναµένω,
όπως ο ελληνικός λαός, την απονοµή δικαιοσύνης. Θεωρητικά
έρχεται την επόµενη εβδοµάδα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Παππάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η δεύτερη ηµέρα της συζήτησης σχετικά µε το φορολογικό –φοροµπηκτικό και κατάπτυστο το λέµε εµείς- σχέδιο
νόµου. Συζητήσαµε χθες εδώ για την αντισυνταγµατικότητα του
εν λόγω σχεδίου και ακούσαµε κάποιες κενολογίες, κάποιες τοποθετήσεις εκ µέρους των συγκυβερνητικών Βουλευτών που
στάθηκαν ενάντια στην αντισυνταγµατικότητα. Προσπαθούν να
µας πείσουν ότι όλα είναι καλά καµωµένα. Και έρχεται το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής σε µία έκθεση-κόλαφο να εκφράσει τις επιφυλάξεις του για µία σειρά βασικών διατάξεων, για την
κατάργηση του αφορολόγητου, δηλαδή για το όριο, για τους πολύτεκνους, για το ελάχιστο εισοδηµατικό όριο των 5.951 ευρώ.
Επίσης το Επιστηµονικό Συµβούλιο είπε για τα επιδόµατα των
πολυτέκνων και των τριτέκνων.
Και κάνω την εξής απλή ερώτηση. Γιατί το έχετε αυτό το Επιστηµονικό Συµβούλιο; Γιατί υπάρχει το Επιστηµονικό Συµβούλιο
στη Βουλή; Για να το γράφετε στα παλαιότερα των υποδηµάτων
σας; Ή για να έχετε θεωρητικά ένα επιστηµονικό άλλοθι το οποίο
να το χρησιµοποιείτε κάθε φορά σύµφωνα µε τα µέτρα σας; Η
Κυβέρνηση, βεβαίως, δεν γράφει στα παλαιότερα των υποδηµάτων το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής, αλλά αυτόν καθαυτόν τον ελληνικό λαό αλλά και το Κοινοβούλιο.
Γνώριζε ο ελληνικός λαός όλα αυτά που κάνετε εσείς σήµερα;
Γνώριζε τις προθέσεις σας; Βάσει ποιων δεσµεύσεων εκλεγήκατε; Να σας τις θυµίσω; Αύξηση χαµηλών συντάξεων. Όχι άλλες
µειώσεις µισθών. Τέλος στο χαράτσι. Μείωση όλων των φορολογικών συντελεστών, αυτό που ζητάµε σήµερα. Σταδιακή αύξηση
του αφορολόγητου στις 10.000. Σαµαράς. Εδώ είναι.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς, καταθέτει
για τα Πρακτικά της Βουλής το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτά είπατε και έτσι σας ψήφισαν. Και τι κάνατε; Κάνατε τα
αντίθετα. Κοροϊδέψατε το λαό. Είπατε ψέµατα. Η εκλογή σας
στηρίχθηκε στην απάτη. Είστε κοινοί απατεώνες. Ηθικά δεν στέ-
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κεστε. Το πρόβληµα, βέβαια, επειδή συζητάµε εδώ για φορολογία, για οικονοµία, δεν είναι η οικονοµία. Για εµάς δεν είναι καν
η φοροδιαφυγή. Δεν είναι καν οι λίστες Λαγκάρντ, ψεύτικες,
πραγµατικές, όλες αυτές που έχουν πεταχτεί αυτήν τη στιγµή
που έχουν πετάξει διάφοροι στο τραπέζι.
Το πρόβληµά µας είναι η ειληµµένη απόφαση της συγκυβέρνησης να πουλήσει την Ελλάδα, να παραδοθείτε αµαχητί στον
οικονοµικό πόλεµο, όπως εσείς λέτε, τον οποίον υφίσταται η
Ελλάς. Το πρόβληµα, λοιπόν, δεν είναι οικονοµικό. Το πρόβληµα
είναι πολιτικό.
Κυρίες και κύριοι, αυτό που θέλουν είναι να αποσείσουν τις
δικές τους ευθύνες και να διαχύσουν τις ευθύνες στον ελληνικό
λαό, να τις διαχύσουν στην ελληνική κοινωνία. Θέλουν η κοινωνία
να αλληλοσπαράσσεται, να «καρφώνει» ο ένας τον άλλον και
αυτοί να είναι πάλι µαζί αντάµα και να τρώνε µαζί και να κουνούν
το δάχτυλο στον ελληνικό λαό. Ποιοι; Η συγκυβέρνηση, δηλαδή
αυτοί οι οποίοι είναι βυθισµένοι έως τα αυτιά στις ρεµούλες, στα
λαδώµατα και στο ξέπλυµα µαύρου χρήµατος. Θέλουν, λοιπόν,
να κάνουν µία µετακίνηση των δικών τους ευθυνών και να επιτύχουν µε το νέο νόµο, όπως το έχουν υποσχεθεί και στην τρόικα.
Έχουν υποσχεθεί ότι µέχρι το Μάρτιο θα ψηφιστεί νόµος όπου
θα υπάρχει το ακαταδίωκτο των καταδοτών, δηλαδή θα µπορεί
ο καθένας να καταδίδει τη µάνα του, τον πατέρα του, το γείτονά
του. Ένα ρουφιανοµάγαζο κάνατε την Ελλάδα.
Για τον τωρινό σας Αρχηγός, είχε ειπωθεί µία βαριά κουβέντα
εδώ. Είχε ειπωθεί η φράση «πολιτικός Πινόκιο». Το ξαναλέω. Πολιτικός Πινόκιο. Περιγράφουµε έναν άνθρωπο φύσει και καθ’ έξιν
ψεύτη. Έκανε µία απίστευτη δήλωση σε µία δηµοσιογράφο της
«FIGARO» την επόµενη της συνάντησής του µε το Γάλλο Πρωθυπουργό. Ιούνιος 2011: Ο Γάλλος ρωτάει τον Σαµαρά: «Μα γιατί
λέτε ότι θα χαµηλώσετε τους φόρους στην Ελλάδα, αφού ξέρετε
ότι δεν µπορείτε να το κάνετε;» και ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας απάντησε: «Το κάνω για προεκλογικούς λόγους». Ήταν
µία από τις λίγες φορές που ο Πρωθυπουργός έπεσε σε µία
κρίση όχι οικονοµική, αλλά σε µία κρίση ειλικρίνειας.
Παρακολούθησα µε ενδιαφέρον είτε µέσα στην Αίθουσα είτε
διά τηλεοράσεως τις τοποθετήσεις διαφόρων Βουλευτών της Αντιπολίτευσης όσο και της Συµπολίτευσης. Θα σταθώ ιδιαιτέρως
στην τοποθέτηση της κ. Ντόρας Μπακογιάννη. Είπε µία µεγάλη
αλήθεια η κ. Μπακογιάννη σήµερα αναφερόµενη στην παράταξή
της. Είπε χαρακτηριστικά: «Το σχέδιο νόµου είµαστε υποχρεωµένοι να το ψηφίσουµε». Ενώ στην υπόλοιπη καλά στοιχειοθετηµένη οµιλία της ανέπτυξε απόψεις εντελώς αντίθετες από τις
απόψεις και τις θέσεις του φορολογικού. Άρα, λοιπόν, θα περιµένω µε ενδιαφέρον να δω τι θα ψηφίσει η κ. Μπακογιάννη η
οποία µε την ψήφο της ή θα τιµήσει τις απόψεις που µας εξέθεσε
ή θα ακυρώσει το ρόλο της ως Βουλευτού µε ελεύθερη βούληση.
Για να κλείσω το θέµα µε την κ. Μπακογιάννη, αναφέρθηκε και
στο τι είναι βία, αναφερόµενη κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ και ρίχνοντας
κάποιες αιχµές προς το τέλος του λόγου της προς τη Χρυσή
Αυγή. Να πω τούτο. Βεβαίως η Χρυσή Αυγή ως πολιτικό κόµµα
στέκεται ενάντια σε κάθε µορφή βίας. Άλλοι µέσα εδώ θεωρούν
ότι η βία είναι η «µαµή» της ιστορίας. Άλλοι έχουν στηρίξει τα
ιδεολογήµατά τους στη βία των γκουλάγκ αλλά και στη βία της
γκιλοτίνας. Άλλων τα ιδεολογήµατα έχουν στηθεί πάνω σε εκατοµµύρια νεκρούς.
Εδώ είναι Ελλάδα. Εδώ θα µιλήσουµε για τη βία που παράγουν
οι χιλιάδες λαθροµετανάστες εισβολείς που έχουν έλθει στην πατρίδα µας. Θα µιλήσουµε για τις δολοφονίες, για τις κλοπές, θα
µιλήσουµε για τους Έλληνες που νιώθουν ξένοι µέσα στη γειτονιά τους, που νιώθουν ξένοι µέσα στην πατρίδα τους. Πολλοί θα
έρθουν τώρα µετά από µένα και θα αρχίσουν να µιλάνε για Χίτλερ, για στρατόπεδα συγκεντρώσεως και για άλλα διάφορα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν χρειάζεται.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δεν σε διέκοψα, κάτσε στ’ αυγά σου.
Μιλώντας ως Έλληνας και ως εθνικιστής, ως πραγµατικός Έλληνας και όχι δοσίλογος, θα πω τούτο, ότι η µόνη βία η οποία παρήγαγε Ιστορία, η µόνη βία την οποία αποδεχόµεθα είναι η βία
της επανάστασης του 1821, η βία η οποία είναι η µόνη εθνικιστική
επανάσταση, ορόσηµο για όλη την Ιστορία διεθνώς και ήταν η
επανάσταση, όπου οι αγωνιστές αγωνίστηκαν για εθνική ανεξαρ-
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τησία και κοινωνική δικαιοσύνη, αυτά για τα οποία αγωνίζεται και
σήµερα η Χρυσή Αυγή και καλεί τον ελληνικό λαό στο πλευρό
της.
Κύριοι, πρέπει να τελειώνουν τα ψέµατα και µε τους προδότες
και µε τους ψεύτες.
Πόσο χρόνο έχω; Πέντε δευτερόλεπτα. Και άλλα πέντε, δέκα
δευτερόλεπτα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τι να σας πω σε πέντε δευτερόλεπτα. Να σας πω σε πέντε
δευτερόλεπτα ότι στη Χρυσή Αυγή υψώνουµε τη φωνή µας και
στο σηµερινό νοµοσχέδιο και στο νοµοσχέδιο που θα έρθει τη
Δευτέρα.
Έχουµε µοναδικό οδηγό τη γαλανόλευκη. Τραγουδάµε το αιώνιο τραγούδι που λέει: «Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού
την τροµερή». Αυτή είναι η βία. Η βία της ελευθερίας. Αυτό φοβάστε. Τον ελληνικό λαό. Φοβάστε την τροµερή έκρηξη του ελληνικού λαού, ο οποίος θα σας σαρώσει όσο προπαγανδιστική
και ψυχολογική βία και αν ασκείτε εναντίον του.
Δεκαπέντε δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Παπαδηµούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Τη Δευτέρα, κύριε Υπουργέ, µε δική σας πρωτοβουλία -και επιτρέψτε µου µια µικρή παρέκβαση από τα συζητούµενα άρθρα
του φορολογικού νοµοσχεδίου- µας φέρνετε ως Κυβέρνηση
εφτά µαζεµένες πράξεις νοµοθετικού περιεχόµενου. Μέσα σε έξι
µήνες η Κυβέρνησή σας έχει ήδη περάσει καµµιά εικοσαριά πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και πάτε να προσθέσετε άλλες
εφτά. Δεν υπάρχει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα αυτή η ξεφτίλα που
λέγεται πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, που συνιστά απόλυτη
περιφρόνηση του Κοινοβουλίου, ευτελισµό της δηµοκρατίας,
ακύρωση κάθε έννοιας συµµετοχής των Βουλευτών στο νοµοθετείν. Γιατί τι είναι η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου; Πρώτα
αποφασίζει το Υπουργικό Συµβούλιο και αρχίζει να εφαρµόζει
και µετά φέρνει προς κύρωση στο Κοινοβούλιο. Μα µε συγχωρείτε. Είναι αυτό δηµοκρατία; Επειδή µιλάτε στο όνοµα της δηµοκρατίας, της νοµιµότητας κ.λπ.. Μπορείτε να µου πείτε, κύριε
Στουρνάρα, άλλη µια χώρα στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη που
να νοµοθετεί έτσι;
Δεύτερον. Αποφασίστηκε χθες στην Διάσκεψη των Προέδρων
οι προτάσεις για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής να συζητηθούν την επόµενη Πέµπτη αλλά µετατέθηκε για την Τρίτη να
αποφασιστεί το αν οι Βουλευτές θα κληθούν να ψηφίσουν σε
κάλπη για τα προτεινόµενα προς έρευνα ενδεχόµενων ποινικών
ευθυνών πρόσωπα ή αν θα ψηφίσουν σε κάλπη για τις προτάσεις
των κοµµάτων.
Μα καλά, δεν σέβεστε τίποτα επιτέλους και ως Κυβέρνηση και
ως τρικοµµατική πλειοψηφία; Δεκαετίες τώρα, όσες φορές συζητήθηκε πρόταση για προκαταρκτική επιτροπή, σύµφωνα µε το
Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής, στήθηκαν κάλπες για
το προτεινόµενο πρόσωπο, µαζί µε τα προτεινόµενα προς
έρευνα αδικήµατα, προκειµένου οι Βουλευτές να εκφραστούν
όπως το Σύνταγµα προβλέπει ελεύθερα και κατά συνείδηση. Ορισµένοι νοσηροί εγκέφαλοι της Κυβέρνησης -µαθαίνω ότι είναι
µέσα σ’ αυτούς και ο κ. Μπαλτάκος- Νοµικός Σύµβουλος του
Πρωθυπουργού, εισηγούνται να καταργήσουµε µια πρακτική δεκαετιών που προβλέπεται από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό
της Βουλής και αντί να ψηφίσουµε σε κάλπες για τα προτεινόµενα πρόσωπα να ψηφίσουµε σε κάλπες για τις προτάσεις των
κοµµάτων. Για να µαντρώσετε τους Βουλευτές των τριών κοµµάτων της πλειοψηφίας; Να µην µπορούν να ψηφίσουν «ΝΑΙ» σε ενδεχόµενες ευθύνες, παραδείγµατος χάριν Βενιζέλου; Δεν
εµπιστεύεστε τους Βουλευτές σας; Δεν πιστεύετε στην πρότασή
σας;
Η δική µας πρόταση, που δέχεται και κριτική ότι δεν περιλαµβάνει από τώρα στο κάδρο των ποινικών ευθυνών τον πρώην
Πρωθυπουργό, το Γιώργο Παπανδρέου ή άλλους διατελέσαντες
πρωθυπουργούς, στηρίζεται απολύτως, γιατί είναι υπεύθυνη, συνετή, ζυγισµένη, στη δικογραφία των οικονοµικών εισαγγελέων,
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οι οποίοι τον Νοέµβριο, πριν διαπιστωθεί αλλοίωση στο περίφηµο αρχείο έστειλαν τον φάκελο στη Βουλή και είπαν «ψάξτε
ενδεχόµενες ευθύνες των υπουργών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Την Πέµπτη να µας τα πεις αυτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Και ξεκινάµε µε τους δύο
βασικούς υπευθύνους, κύριε Κεγκέρογλου. Κι ας διαµαρτύρεστε.
Μη διακόπτετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Την Πέµπτη να µας τα πείτε
αυτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Την αλαζονεία σας κρατήστε
την για την εποχή που είχατε 45%. Σε εσάς το λέω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Εγώ έχω αλαζονεία;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ναι, γιατί διακόπτετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αλαζόνα!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Είσαστε ο µόνος Βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή και ο µόνος που διακόπτει από όλη την
Ολοµέλεια.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Είπα, την Πέµπτη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Λέω, κακώς διακόπτετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ένιωσες την ανάγκη να υπερασπιστείς…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Όσο δεν σας ανακαλεί στην
τάξη ο Προεδρεύων, σας ανακαλώ εγώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Διατάξτε! Τίποτα άλλο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Κεγκέρογλου,
σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Εµείς λέµε να διερευνηθούν
οι ενδεχόµενες ευθύνες που οι ίδιοι οι οικονοµικοί εισαγγελείς
προτείνουν και να αφεθούν ελεύθεροι οι Βουλευτές να ψηφίσουν.
Τρίτη παρατήρηση. Πώς απαντάτε στις ενστάσεις του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής για τη συνταγµατικότητα διατάξεων του φορολογικού σας νοµοσχεδίου; Μέχρι τώρα δεν µας
έχετε πει τίποτα.
Έρχοµαι στα άρθρα του φορολογικού νοµοσχεδίου.
Άρθρο 1, κλιµάκια, κλίµακες κ.λπ.. Η µετατροπή των κλιµακίων
από οκτώ σε τρία, κάνει το φορολογικό σύστηµα πιο άδικο σε
βάρος των χαµηλών και µεσαίων εισοδηµάτων.
Προοδευτικότητα σηµαίνει, κύριε Στουρνάρα, πολλά κλιµάκια.
Κι επιπλέον, η άρνησή σας να έχουµε µία ενιαία κλίµακα στην
οποία να αθροίζονται όλα τα εισοδήµατα από όλες τις πηγές, ευνοεί τους πλούσιους, γιατί κρατάει χωριστά τα εισοδήµατα και
χωριστή τη φορολόγηση από µισθωτές υπηρεσίες, από ελεύθερο επάγγελµα, από µερίσµατα, από ακίνητα. Σε όλη την Ευρώπη, αθροίζονται και φορολογούνται µε µία ενιαία προοδευτική
κλίµακα. Γιατί δεν το κάνετε;
Δεύτερον, φορολογία για τα καύσιµα. Γιατί δεν δέχεστε την
τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ – Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, από την
οποία και το κράτος θα αντλήσει έσοδα διότι θα αυξηθεί η κατανάλωση αν πέσει η τιµή του καυσίµου, και ο κόσµος θα ζεσταθεί
και θα περιοριστεί η ανθρωπιστική κρίση και θα προστατευθεί η
ανθρώπινη υγεία και θα προστατευθεί το περιβάλλον και θα µειωθούν και οι επιπτώσεις οι αρνητικές και οι επιβαρύνσεις στο
ασφαλιστικό σύστηµα και στο σύστηµα υγείας από την ανθρωπιστική κρίση που προκαλεί το ότι παγώνουν εκατοµµύρια άνθρωποι;
Φοροαπαλλαγές. Γιατί καταργείτε την έκδοση τόκων στεγαστικών δανείων, χτυπώντας οκτακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά και
κρατάτε τις φοροαπαλλαγές της δεκαετίας του ’50 για τους εφοπλιστές, προκαλώντας και τις ενστάσεις της Κοµισιόν; Γιατί µεταθέτετε για αργότερα τη µείωση της υψηλής φορολογίας ΦΠΑ
στην εστίαση στο 23%, που είναι κίνητρο για το άπλωµα της φοροδιαφυγής, όταν έχετε µελέτες που λένε ότι στα χρόνια του
µνηµονίου αυξήθηκε και η παραοικονοµία και η φοροδιαφυγή;
Αγρότες. Με ποιο σκεπτικό ο µικροαγρότης, θα πληρώσει
1.300 ευρώ παραπάνω, αυτός που είναι έως 10.000 ευρώ και θα
φορολογηθεί από το πρώτο ευρώ µε 13% και ο µεγαλοαγρότης
των 100.000 ευρώ, που πλήρωνε 32.420 ευρώ, θα πληρώσει
τώρα µόνο 13.000 ευρώ;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κι έρχοµαι στην παράγραφο 2.5. Ένα τεράστιο δώρο στους
τραπεζίτες, το οποίο έχει περάσει ντούκου. Κι εξηγήστε µου αν
δεν το κατάλαβα καλά. Οι τράπεζες είναι ζηµιογόνες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Οργανώστε την οµιλία σας, κύριε Παπαδηµούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Πολύ οργανωµένη είναι. Θα
τελειώσω σε λίγο, µε την ανοχή σας.
Εξηγήστε µας, κύριε Στουρνάρα. Αν κατάλαβα καλά, µε αυτό
το άρθρο λέτε ότι η φορολογία των τόκων των καταθέσεων και
άλλων µορφών καταθέσεων, θα συµψηφίζεται µε τις ζηµίες που
έχουν οι τράπεζες, µέχρις ότου πάψουν να έχουν ζηµίες και δεν
θα αποδίδεται στα έσοδα του κράτους. Το κατάλαβα καλά;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Το πήραµε πίσω. Δεν είδατε την τροποποίηση;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Μάλιστα. Το πήρατε πίσω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει ξανά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα κλείσω σε λιγότερο από ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, κι ευχαριστώ προκαταβολικά.
Έρχοµαι σε δύο στοιχεία που σας τα είπα και στη συζήτηση
επί της αρχής.
Νοέµβριος του 2012. Η τρόικα –όχι ο ΣΥΡΙΖΑ – Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο- σας εγκαλεί για πλήρη απραξία στον έλεγχο
προσώπων υψηλού πλούτου. Σας λέει, δηλαδή, ότι αυτό που κάνατε συνειδητά δυόµισι χρόνια µε τη λίστα Λαγκάρντ, δεν το κάνετε γενικά.
Δεύτερο στοιχείο. Απάντηση δική σας σε ερώτηση Βουλευτή
της τρικοµµατικής κυβερνητικής πλειοψηφίας. Από τις είκοσι µία
χιλιάδες offshore που κατέχουν στην πλειοψηφία τους ακίνητα
ακριβά, δεκαέξι χιλιάδες είναι ενεργές και η αξία των ακινήτων
που κατέχουν είναι δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ. Από αυτές,
υπέβαλαν δήλωση -σύµφωνα µε το νόµο- εννιακόσιες σαράντα
πέντε, λιγότερες από χίλιες. Τα εισπραχθέντα έσοδα ήταν
345.000 ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει ξανά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δηλαδή, την ώρα που γδέρνετε τον κόσµο µε µειώσεις µισθών,
συντάξεων, επιδοµάτων ανεργίας, επιπλέον φορολογική επιβάρυνση, χαρίζεστε στους πλούσιους φίλους σας είτε είναι σε λίστες Λαγκάρντ είτε είναι στην Τράπεζα της Ελλάδας στις
πενήντα τέσσερις χιλιάδες ονόµατα είτε είναι ιδιοκτήτες offshore.
Σ’ αυτά µπορείτε να µας απαντήσετε, γιατί είναι ένα κραυγαλέο
έλλειµµα δικαιοσύνης που συνεχίζετε δυστυχώς και επί των ηµερών σας.
Και στον Προϋπολογισµό του 2013, τα έσοδα από φοροδιαφυγή είναι 0 ευρώ και από τη λίστα Λαγκάρντ µέχρι τώρα και επί
των ηµερών σας, έχετε µαζέψει 0 ευρώ και από τη λίστα της Τράπεζας της Ελλάδας µέχρι τώρα έχετε µαζέψει 0 ευρώ.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούγοντας επί τρία λεπτά τον κ. Παπαδηµούλη να µιλάει για
τη θεµατολογία της Πέµπτης υπενθύµισα ότι την Πέµπτη είναι
ορισµένη η συζήτηση µ’ αυτό το θέµα. Πέραν τούτου καµµία αλαζονεία και θα παρακαλέσω τον κ. Παπαδηµούλη να πάρει πίσω
τον χαρακτηρισµό που µου έδωσε. Δεν του έχω δώσει τέτοιο δικαίωµα σε καµµία περίπτωση ούτε εντός ούτε εκτός της Αιθούσης. Εξάλλου αποδείχτηκε ότι είχα δίκιο, γιατί η οµιλία του ήταν
επτά λεπτά, κράτησε δέκα και τα τρία πρώτα λεπτά, τα αφιέρωσε
στην συνεδρίαση της Πέµπτης. Άρα, είχα δίκιο και στο διαδικαστικό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Αυτό είναι το προσωπικό;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Το προσωπικό είναι εφόσον ενδιαφέρεστε, κύριε συνάδελφε, να πάρει πίσω τον χαρακτηρισµό.
Αυτό είναι το προσωπικό. Απευθύνθηκα σ’ εσάς τώρα και παίρνετε το λόγο; Απευθύνοµαι στον κ. Παπαδηµούλη, διότι επειδή
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είναι και αυτός από την Κρήτη, δεν θα του πάρουµε τη νύφη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστώ, κύριε
Κεγκέρογλου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, κύριε Παπαδηµούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Και οι ίδιοι οι τόνοι µε τους
οποίους µίλησε ο κ. Κεγκέρογλου, δείχνουν ότι αντιλήφθηκε ότι
ήταν λάθος του να διακόψει πολλές φορές τον οµιλητή από το
Βήµα της Βουλής, παραβιάζοντας τον Κανονισµό. Του θύµισα τις
συµπεριφορές του κόµµατός του, οι οποίες εξηγούν µαζί µε την
πολιτική που εφάρµοσε το κόµµα του, την πορεία του κόµµατός
του.
Ας µην αιτιάται τον ΣΥΡΙΖΑ – Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο ο κ.
Κεγκέρογλου, και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για την πορεία του
ΠΑΣΟΚ, ας αιτιάται αυτούς στους οποίους ανέθεσε την ηγεσία
ενός ιστορικού κόµµατος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει η κ. Ιατρίδη, για επτά λεπτά.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κοντεύουµε να συµπληρώσουµε
σχεδόν τρία χρόνια από τότε που ο κ. Παπανδρέου, µε δική του
απόφαση έβαλε τη χώρα µας στο µνηµόνιο και πλέον έχουµε παραδοθεί αµαχητί στις ορέξεις των τοκογλύφων δανειστών µας.
Τρία χρόνια και µέσα σ’ αυτό το διάστηµα έχουν κυβερνήσει ο
κ. Παπανδρέου, ο κ. Παπαδήµος και ο κ. Σαµαράς. Τρία χρόνια,
τρεις Πρωθυπουργοί, τρεις κυβερνήσεις, µια όµως η πολιτική,
µία πολιτική αυτή της συνεχιζόµενης ύφεσης, µια πολιτική των
επαχθών και σκληρών µέτρων, µια πολιτική, που παρά τις φωνές
και τη δυστυχία αλλά και την αγωνία των Ελλήνων πολιτών, συνεχίζει να παίρνει δυσβάσταχτα µέτρα εις βάρος της κοινωνίας
που τους στήριξε τις προηγούµενες εκλογές, µια πολιτική, η
οποία οδηγεί µαθηµατικά σε µεγαλύτερη ύφεση και σε µεγαλύτερη ανεργία, µια πολιτική, παρ’ όλο που τα τελευταία τρία χρόνια, όπως σας είπα, πέρασαν τρεις Πρωθυπουργοί, τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις, η οποία αποδεικνύει περίτρανα για άλλη
µια φορά µ’ αυτό το νοµοσχέδιο την αναντιστοιχία η οποία υπάρχει πλέον µεταξύ της Κυβέρνησης, µεταξύ των κυβερνώντων και
των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας.
Μέσα σ’ αυτά τα τρία χρόνια, κύριε Πρόεδρε, έχουµε ψηφίσει
απ’ όσο θυµάµαι δεκατρία σχεδόν φορολογικά νοµοσχέδια από
το 2010 µέχρι και σήµερα. Η τότε αξιωµατική αντιπολίτευση που
σήµερα κυβερνά αυτόν τον τόπο, µιλούσε για ένα φορολογικό
απλοϊκό σύστηµα, το οποίο θα βοηθήσει τους Έλληνες πολίτες
να βγουν από αυτήν τη δύσκολη συγκυρία.
Τι έχει κάνει µέχρι σήµερα; Έχει επιβάλει το χαράτσι στη ΔΕΗ,
που πλέον οι συµπολίτες µας δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν.
Έχει εξισώσει το πετρέλαιο θέρµανσης µε το πετρέλαιο κίνησης και λυπάµαι που δεν είναι εδώ ο κύριος Υπουργός για να µας
απαντήσει, διότι δεν έχει κάνει αποδεκτή την τροπολογία που
έχουµε καταθέσει οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Όµως, ήρθε το κρύο
και ο κόσµος δεν µπορεί να ζεστάνει το σπίτι του.
Δεν µπορώ να καταλάβω µε αυτήν την πολιτική τους τι θέλουν
τελικά να κάνουν οι συγκυβερνώντες; Θέλουν να τιµωρήσουν
τους Έλληνες πολίτες; Έτσι φαίνεται. Από τη µία, καθιστούν
απαγορευτικές τις τιµές για το πετρέλαιο θέρµανσης, προκειµένου να µπορέσουν να ζεσταθούν τώρα το χειµώνα και από την
άλλη, αυξάνουν παράλληλα τα τιµολόγια της ΔΕΗ, το χαράτσι
µέσω της ΔΕΗ, µε ποιο αποτέλεσµα; Να µη µπορούν οι πολίτες
να αντεπεξέλθουν σ’ αυτήν τη δύσκολη συγκυρία. Για ποιο λόγο,
λοιπόν, ακολουθούν αυτήν την πολιτική, εφόσον βλέπουν ότι δεν
µπορεί να συνεχιστεί άλλο;
Είναι κοινά αποδεκτό, συζητείται έντονα στην κοινωνία, ότι οι
συνταξιούχοι, οι άνεργοι, τα νέα παιδιά, οι νέοι επιστήµονες που
ξενιτεύονται στο εξωτερικό, οι νέες µητέρες, οι πολύτεκνοι, οι
νέοι επιστήµονες έχουν µία αγωνία. Για ποιο λόγο να νιώθουν ότι
τιµωρούνται από αυτήν την Κυβέρνηση; Για ποιο λόγο συµβαίνει
αυτό, ενώ ξέρουµε ότι µε τη λίστα Λαγκάρντ, θα µπορούσαµε να
έχουµε έσοδα από τους φόρους εκατοµµύρια, αν όχι δισεκατοµ-
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µύρια; Για ποιο λόγο δεν προσπαθούν να βρουν τα έσοδα από
εκεί; Εµείς έχουµε καταθέσει την πρότασή µας ως Ανεξάρτητοι
Έλληνες για τη σύσταση επιτροπής για τις ευθύνες και του κ.
Βενιζέλου. Και αν είναι πρώιµο στάδιο αυτό, να δεσµευθούν αυτή
τη στιγµή απέναντι στους Έλληνες πολίτες που µας ακούν και
υποφέρουν ότι µόλις µπορέσει το επόµενο διάστηµα η Κυβέρνηση να δει πόσα είναι τα έσοδα, ποιοι είναι αυτοί που πρέπει να
πληρώσουν αυτά τα εκατοµµύρια, Θα δεσµευθεί ότι θα δώσει
πίσω και τις συντάξεις και τους µισθούς και θα αποκαταστήσει
το κράτος πρόνοιας, διότι έχει καταλυθεί κάθε έννοια συνταγµατικότητας, κράτους πρόνοιας σε όλες τις βαθµίδες και τα επίπεδα της κοινωνίας.
Κύριε Πρόεδρε, θα θυµάστε ότι χθες καταθέσαµε αίτηση αντισυνταγµατικότητας. Δεν έγινε, βεβαίως, αποδεκτή. Δεν περιλαµβάνεται απολύτως κανένα αφορολόγητο κλιµάκιο εισοδήµατος και για καµµία κατηγορία. Αντίστοιχη έκθεση υπάρχει και από
το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής και δεν µπορώ να καταλάβω τελικά, για ποιο λόγο ζητάµε τη δική τους δήλωση ή µελέτη, προκειµένου οι Βουλευτές και η Βουλή να αποφανθούν τι
είναι σωστό και τι όχι. Δεν πρέπει να είναι οδηγός της Κυβέρνησης και το Επιστηµονικό Συµβούλιο;
Έχουν τονίσει την αντισυνταγµατικότητα συγκεκριµένων άρθρων, έχουν επισηµάνει τις επιφυλάξεις τους για το συγκεκριµένο φορολογικό νοµοσχέδιο σε συγκεκριµένα ζητήµατα.
Ένα από αυτά, για τα οποία έχουµε καταθέσει και εµείς αίτηση
αντισυνταγµατικότητας, έχει να κάνει µε τη φοροδοτική ικανότητα και το σεβασµό της αξιοπρέπειας του ανθρώπου. Δεν είναι
δυνατόν για τα ίδια έσοδα, να φορολογούνται διαφορετικά οι
διάφορες κοινωνικές οµάδες.
Επιπλέον, όσον αφορά τους πολύτεκνους και τις ευαίσθητες
κοινωνικές οµάδες, όπως είναι τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, και
γι’ αυτούς δεν λαµβάνεται καµµία µέριµνα.
Αυτό το νοµοσχέδιο τονίσαµε ότι είναι αντισυνταγµατικό, διότι
παραβιάζονται βασικά άρθρα του Συντάγµατος. Οι θεµελιώδεις
αρχές του Συντάγµατός µας δεσµεύουν το νοµοθέτη, κατ’ επέκταση και το κράτος, να σεβαστεί το ελάχιστο όριο διαβίωσης.
Εµείς σήµερα τι βλέπουµε; Βλέπουµε ότι η κοινωνία δεν ξέρει τι
της επιφυλάσσει αυτή η Κυβέρνηση και αυτή η Κυβέρνηση, δεν
µπορεί να καταλάβει, δεν έχει τα µάτια και τα αυτιά της ανοικτά
στην κοινωνία. Δεν βλέπει ότι γύρω της σηµειώνονται αυτοκτονίες και επικρατεί δυστυχία και απόλυτη φτώχεια. Πρέπει να δεσµευθούν απέναντι στους Έλληνες πολίτες ότι πραγµατικά θα
υπάρξει κάποια στιγµή διαφορετική πολιτική. Αυτοί, όµως, δεν
µπορούν, διότι δεσµεύονται από τα µνηµόνια και την παράδοση
της εθνικής κυριαρχίας, που έχουν υπογράψει οι τρεις κυβερνήσεις που σας προανέφερα.
Θα ήθελα να αναφέρω κάποια ζητήµατα για τους ναυτικούς
µας, διότι έχω αναλάβει τον τοµέα της ναυτιλίας στους Ανεξάρτητους Έλληνες. Σε ανύποπτο χρόνο, είχα κάνει κάποιες συναντήσεις και µε την Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία και µε την
Ένωση Πλοιάρχων και µου είχαν εκφράσει την ανησυχία τους
για τη φορολόγησή τους.
Τι γίνεται µε αυτό το νοµοσχέδιο; Ενώ έχουµε από τη µία τον
αρµόδιο Υπουργό Ναυτιλίας, τον κ. Μουσουρούλη, να µιλά όπου
βρεθεί και σταθεί για την ανάγκη της αύξησης των υπό ελληνική
σηµαία πλοίων, την ανάπτυξη της ναυτιλίας µας ως το βασικότερο πυλώνα της οικονοµίας µας και την πάταξη της ανεργίας
των Ελλήνων ναυτικών, έρχεται από την άλλη µε τη φορολόγηση
των ναυτικών, να τους δηµιουργεί κίνητρα για να δουλέψουν σε
πλοία υπό ξένη σηµαία. Αυτό θα συµβεί αναπόφευκτα µε το συγκεκριµένο φορολογικό νοµοσχέδιο, διότι δεν θα έχουν άλλη
λύση, ικανότατοι πλοίαρχοι και µηχανικοί και όσα από τα κατώτερα πληρώµατα της ποντοπόρου ναυτιλίας µας έχουν αποµείνει.
Και τι θα επακολουθήσει; Θα δώσει αυτή η Κυβέρνηση ακόµα
ένα κίνητρο στους Έλληνες εφοπλιστές, να αποσύρουν όσα
πλοία έχουν υπό την κατοχή τους υπό ελληνική σηµαία και να τα
πάνε σε ξένη; Αυτό θα γίνει και γνωρίζουν όλοι πολύ καλά ποια
θα είναι τα αποτελέσµατα.
Θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, όσον
αφορά τις ΔΟΥ στα νησιά µας. Έχουµε δει τον τελευταίο καιρό,
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να ζητείται παράταση µέσω τροπολογίας από συναδέλφους του
ΣΥΡΙΖΑ, έχουµε δει τον κ. Βενιζέλο και τον κ. Κουβέλη, να προσπαθούν να κάνουν κάποιες ρυθµίσεις, ευνοώντας κάποιες περιοχές εις βάρος κάποιων άλλων. Οι ΔΟΥ στα νησιά, θα πρέπει
όχι να καταργηθούν αλλά να ενισχυθούν. Εδώ δεν µπορεί αυτή
η Κυβέρνηση να τους διαφυλάξει το αυτονόητο, τη σύνδεση του
ενός νησιού µε τον άλλο και έρχονται και λένε στους νησιώτες,
πάρτε i-pad προκειµένου να έχετε τη δυνατότητα µέσω internet
να κάνετε τις φορολογικές σας δηλώσεις; Πρέπει να ενισχυθούν.
Εκτός αν την Κυβέρνηση αυτή δεν την απασχολεί -διότι οι τουρκικές τράπεζες έχουν ξεκινήσει να δανειοδοτούν και τους Έλληνες και τους νησιώτες- αν η ανάπτυξη και η αφετηρία της οικονοµικής θεωρίας, όπως έχει αναπτυχθεί κατά καιρούς από τους
κυβερνώντες, στηρίζεται εκεί, στα ξένα κεφάλαια, διότι παραδίδουµε τα πάντα, ακόµη και την πλουτοπαραγωγική µας πηγή
αλλά γυρνώντας την πλάτη στους Έλληνες πολίτες.
Θα ήθελα να πω κλείνοντας ότι ο καθένας εδώ µέσα εκφράζει
δηµοκρατικά τη δική του πολιτική άποψη και τη δική του πολιτική
πεποίθηση και όλοι σεβόµαστε ο ένας τον άλλον. Δυστυχώς,
όµως, όλα αυτά αποδεικνύονται στην πράξη και δεν µπορεί να
συνεχιστεί άλλο αυτή η φορολογική πολιτική.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας ευχαριστώ
κυρία συνάδελφε.
Ο κ. Αθανάσιος Πετράκος έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρ’ ότι βέβαια δεν είναι εδώ κανένας εκπρόσωπος
του Υπουργείου Οικονοµικών, η Κυβέρνηση είναι παρούσα διά
του κ. Βορίδη, όπως µου δηλώνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Βορίδης δεν
είναι Κυβέρνηση.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Υποτιµάτε τον κ. Καλαφάτη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Εντάξει, δεν είναι θέµα υποτίµησης,
καταλαβαίνετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µεγάλη εικόνα την οποία αποκρύπτει η Κυβέρνηση της Ελλάδος λέει το εξής. Ότι οι άνεργοι
έφτασαν το ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες και ότι είναι ένα εκατοµµύριο παραπάνω οι άνεργοι µαζί µε
το µη ενεργό πληθυσµό από τους εργαζόµενους. Αυτό έχει κάνει
η Κυβέρνηση αυτή, η οποία είναι συνέχεια της προηγούµενης κυβέρνησης Παπαδήµου και η οποία είναι συνέχεια της προηγούµενης κυβέρνησης Παπανδρέου. Αυτά έχετε κάνει µε τις µνηµονιακές σας πολιτικές. Αυτό είναι όλη η ουσία του ζητήµατος,
όσο και αν προσπαθείτε να µεταφέρετε την κουβέντα αλλού.
Δεύτερο ζήτηµα. Μας δόθηκε µια απάντηση σε ερώτηση που
είχαµε καταθέσει, µε ποιο δικαίωµα στο Γύθειο παρακρατήθηκαν
επιδοτήσεις από την εκλεκτή Τράπεζα Πειραιώς στην οποία ξεπουλήθηκε η Αγροτική. Και µας λέει ο κύριος Υπουργός Γεωργίας το αυτονόητο. Απαγορεύεται να παρακρατούνται επιδοτήσεις. Οφείλει, λοιπόν, η Κυβέρνηση να αποκαταστήσει άµεσα
αυτό το ζήτηµα και να µας πει, εάν κυβερνάει η Κυβέρνηση ή κυβερνάνε οι τραπεζίτες.
Τρίτο ζήτηµα. Ο κ. Στουρνάρας µας είπε χθες ότι θα απορρίψει
όλες τις τροπολογίες, διότι έχουν δηµοσιονοµικό κόστος. Εµείς
θα επιµείνουµε, γιατί είναι σοβαρές. Υπάρχει όµως µια που δεν
έχει κανένα δηµοσιονοµικό κόστος, απλώς αποκαθιστά τη δικαιοσύνη και την κοινή λογική. Η τροπολογία που έχουµε καταθέσει,
για να σταµατήσει αυτή η αθλιότητα που επιβλήθηκε από τον κ.
Βενιζέλο, να παρακρατούνται από την επιστροφή του Φ.Π.Α.
στους αγρότες και οι µη ληξιπρόθεσµες οφειλές και οι οφειλές,
οι οποίες έχουν µε δικαστική διοικητική απόφαση ή προσωρινά
ανασταλεί ή έχει αποφασιστεί να καταβάλλονται τµηµατικά. Αυτό
δεν έχει κανένα δηµοσιονοµικό κόστος.
Ερωτούµε, λοιπόν, την Κυβέρνηση, αυτή θα την κάνει δεκτή;
Τέταρτον, υπάρχει και µία άλλη τροπολογία, η οποία έρχεται
απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής, η τροπολογία για το πετρέλαιο θέρµανσης. Είναι αστειότητες -επιτρέψτε µου να πω- αυτά
που είπε ο κύριος Υπουργός, ότι δεν βάζει ο κόσµος πετρέλαιο
θέρµανσης διότι το έχει αποθηκεύσει από πέρσι. Ο κόσµος είναι
έτοιµος να πεθάνει από το κρύο, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα και
ευτυχώς που ο καιρός στη νότια Ελλάδα είναι σύµµαχος του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φτωχού κόσµου µέχρι αυτήν τη στιγµή -εκτός από λίγες ηµέρεςκαι ο κ. Στουρνάρας µας λέει ιστορίες. Και µας λέει ότι δεν
έχουµε προτάσεις. Να τις ξαναπούµε.
Πρώτον, να επανέλθει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα επίπεδα του Μαρτίου του 2011. Είναι πρόταση ή δεν είναι αυτή;
Δεύτερον, να ληφθούν όλα τα µέτρα γιατί υπάρχουν όλα τα
τεχνικά µέτρα για να καταπολεµηθεί το λαθρεµπόριο, αρκεί να
υπάρξει πολιτική βούληση.
Τρίτο ζήτηµα. Να διευρυνθούν τα κριτήρια, ώστε να παίρνουν
όλοι το επίδοµα θέρµανσης, όλοι οι άνεργοι και τα τρία εκατοµµύρια τετρακόσιες χιλιάδες Έλληνες, που είναι κάτω από τα όρια
της φτώχειας, γιατί αυτό λέει η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Αυτά
δεν είναι προτάσεις;
Τέταρτη πρόταση. Να µην υπάρξει καµµία αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύµα. Μιας κι εδώ έχουµε τον Υπουργό κ. Σταύρο Καλαφάτη, να ασχοληθούµε µε τα θέµατα της αρµοδιότητάς του. Να
µην γίνει καµµία αύξηση στην τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Πέµπτη πρόταση. Να δίνετε, γιατί η ενέργεια είναι κοινωνικό
αγαθό, εκατό κιλοβατώρες το τετράµηνο σε κάθε σπίτι δωρεάν
ρεύµα για τους άνεργους κι όσους είναι κάτω από τα όρια της
φτώχειας και εκατό κιλοβατώρες για κάθε µέλος τους νοικοκυριού.
Είναι αυτές προτάσεις; Κάντε τις δεκτές. Γιατί δεν τις κάνετε
δεκτές αυτές τις προτάσεις;
Πάµε τώρα και στο νοµοσχέδιο. Τι είναι το νοµοσχέδιο; Αντισυνταγµατικό, λέει η Νοµική Υπηρεσία της Βουλής, σε ορισµένα
άρθρα του, συγκεκριµένα στο 1 και στο 7. Θα τα αποσύρετε; Αν
δεν τα αποσύρετε, να µας πείτε γιατί δεν θα τα αποσύρετε. Δεν
σέβεστε τη Νοµική Υπηρεσία της Βουλής; Θέλετε να παραβιάζετε το Σύνταγµα και κουνάτε σε εµάς το δάχτυλο;
Η ουσία του νοµοσχεδίου. Τι είναι το νοµοσχέδιο; Φοροµπηχτικό. Πώς προκύπτει αυτό;
Θα ξεκινήσω µε ένα θέµα που αφορά τον Υπουργό κ. Καλαφάτη, τα φωτοβολταϊκά των αγροτών. Κάνετε επιβολή έκτακτης
ειδικής εισφοράς στους επαγγελµατίες αγρότες στα ακαθάριστα
έσοδα. Αυτό είναι καταστροφικό, διότι οι άνθρωποι µπαίνουν
µέσα. Γιατί το κάνετε αυτό; Να φορολογηθούν εκ των καθαρών
κερδών. Αυτό λέει η κοινή λογική και η δικαιοσύνη.
Δεύτερον, είναι άδικο και παράλογο η µη έκπτωση φόρου από
τα ακαθάριστα. Είναι οξύµωρο η επιβολή φόρου στο φόρο.
Τι άλλο κάνετε; Καταστρέφετε, κύριοι της Κυβέρνησης, τους
αγρότες. Τους δίνετε µία κλοτσιά να πάνε ακόµα παρακάτω.
Γιατί; Τι κάνει το νοµοσχέδιο; Αυξάνει τη φορολογία των αγροτών. Θα φορολογεί όλους τους αγρότες µε 13%. Σας έχουν κατατεθεί προτάσεις ότι αυτός είναι πάρα πολύ υψηλός φόρος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Συγχρόνως έχετε επιβαρύνει τους αγρότες, τους έχετε πάρει
1 δισεκατοµµύριο. Πώς, λοιπόν, λέτε ότι από εκεί και πέρα θα
υπάρξει ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής όταν τους φορολογείτε ως µισθωτούς που είναι αναγκασµένοι να αγοράζουν
ακριβό αγροτικό εξοπλισµό, όταν είστε έτοιµοι να φορολογήσετε
και τα αγροτεµάχια; Αυτό είναι πρωτοφανές, να φορολογείται ο
συντελεστής παραγωγής. Σε κανένα άλλο µέρος του κόσµου δεν
γίνεται αυτό, όπως και σε κανένα άλλο µέρος του κόσµου δεν
βλέπουµε να µην υπάρχει απαλλαγή από το φόρο στους συνεταιρισµούς των αγροτών.
Έχετε διαλύσει σχεδόν τους συνεταιρισµούς µε την κοµµατοκρατία, κάνετε κι αυτό για να τους διαλύσετε εντελώς και µετά
µας λέτε ότι φέρνετε ένα νοµοσχέδιο για να σώσετε τη χώρα
αλλά καταστρέφετε µε αυτό όλα τα τµήµατα του ελληνικού πληθυσµού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Ζερδελής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, θα
προσπαθήσω να επιχειρηµατολογήσω και να τεκµηριώσω την
αναγκαιότητα να ανασταλεί η υπουργική απόφαση που έλαβε ο
Υπουργός, ο κ. Στουρνάρας, σχετικά µε την αναστολή της λει-
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τουργίας των ΔΟΥ, όπως αυτή δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2828
(Τεύχος Β’ 19/10/2012). Η εν λόγω υπουργική απόφαση είναι ένα
ακόµα µνηµονιακό πλήγµα για τις νησιωτικές κοινωνίες, τις ιδιαιτερότητες των οποίων αναγνωρίζει το Σύνταγµα και προβλέπει
τη λήψη µέτρων για την άρση των ανισοτήτων που η εδαφική
ασυνέχεια και η νησιωτικότητα προκαλούν.
Η νησιωτικότητα επιπλέον, κύριοι συνάδελφοι, αναγνωρίζεται
από τη Συνθήκη της Λισαβόνας ως σπουδαία αιτία για τη λήψη
µέτρων, που θα άρουν τις ανισότητες των πολιτών που κατοικούν
στα νησιά. Όµως, τόσο το Σύνταγµα µε το άρθρο 101, που υποχρεώνει τον κοινό νοµοθέτη και τη διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, να λαµβάνουν υπ’ όψιν τους τις ιδιαίτερες συνθήκες των
ορεινών και νησιωτικών περιοχών, όσο και η Συνθήκη της Λισαβόνας, προσπεράστηκαν ακόµη µια φορά από την Κυβέρνηση
για να ικανοποιηθεί µια απαίτηση της τρόικας. Το δικαίωµα των
νησιωτών Ελλήνων πολιτών να ζουν ισότιµα και να απολαµβάνουν τις ίδιες συνθήκες διαβίωσης και πρόσβασης στις δηµόσιες
υπηρεσίες µε την εν λόγω υπουργική απόφαση προσβάλλεται
και περιορίζεται δραµατικά.
Αυτές όλες οι αρνητικότατες συνέπειες για τις νησιωτικές κοινωνίες και τις τοπικές οικονοµίες, ορατές σε όλους ως άµεσα
επερχόµενες µε την Υπουργική Απόφαση, προκάλεσαν την καθολική αντίδραση των νησιωτικών κοινωνιών και των φορέων που
τις εκπροσωπούν. Αναφέρω τις πλέον σηµαντικές κατά τη δική
µου εκτίµηση. Οι νησιωτικοί δήµοι, πέρα από την εκφρασµένη
δηµόσια αντίθεσή τους, υπέβαλαν αίτηση ακύρωσης της υπουργικής απόφασης στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Οι κάτοικοι της
Λήµνου συγκέντρωσαν σε µόλις µία εβδοµάδα έξι χιλιάδες υπογραφές ενηλίκων κατοίκων του νησιού που διαµαρτύρονται και
ζητούν να µην καταργηθεί η ΔΟΥ στο νησί σε σύνολο δεκαεπτά
χιλιάδων οκτακοσίων κατοίκων. Οι περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου µε αποφάσεις τους εκφράζουν την αντίθεσή τους
στο κλείσιµο των ΔΟΥ. Σε σύσκεψη στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, µε συµµετοχή και του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Σηφουνάκη, του οµιλούντος και του Υφυπουργού Εσωτερικών Χαράλαµπου Αθανασίου, οµόφωνα αποφασίστηκε να ζητηθεί µε τροπολογία η αναστολή εφαρµογή της υπουργικής απόφασης για ένα
έτος, προκειµένου να υπάρξει αναγκαίος χρόνος για ουσιαστική
διαβούλευση µε τις τοπικές κοινωνίες και µε τους εργαζόµενους
στη ΔΟΥ, µε στόχο την επανεξέταση και τον επανασχεδιασµό της
δοµής και της κατανοµής των οικονοµικών υπηρεσιών. Την απόφαση αυτή σας τη δίνω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Ζερδελής καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα απόφαση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η Οµοσπονδία Εφοριακών στην Ελλάδα έχει εκφράσει µε επιχειρήµατα την αντίθεσή της στο κλείσιµο των ΔΟΥ. Θα πρέπει
δε, να τονιστεί ιδιαίτερα ότι η προβλεπόµενη εξυπηρέτηση των
πολιτών µέσω των ΚΕΦΥ, δηλαδή αυτά τα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Φορολογικών Υποθέσεων στα πρότυπα των ΚΕΠ, δεν έχει ακόµα
πραγµατοποιηθεί. Η υπουργική απόφαση δε µετακυλύει το κόστος λειτουργίας των ΚΕΦΥ στους ΟΤΑ, στην περιφέρεια των
οποίων λειτουργούν οι υπό κατάργηση ΔΟΥ, πράγµα νοµικά αµφίβολο, αν βάσει των διατάξεων του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων καθίσταται από τους ΟΤΑ εφικτή και νόµιµη η κάλυψη
δαπανών για αρµοδιότητα, που δεν παρέχεται στους ΟΤΑ, αλλά
στο Υπουργείο Οικονοµικών. Θα ήθελα µια απάντηση σε αυτό.
Τα ΚΕΠ όµως αποτελούν σηµείο συγκέντρωσης αιτηµάτων και
διανοµής εγγράφων, άνευ δυνατότητος όµως πρωτογενούς αυτοτελούς και άµεσης επίλυσης ζητηµάτων, που είτε ενέχουν συναρµοδιότητα είτε απαιτούν ενέργεια από τρίτο φορέα του δηµοσίου έστω, και διασυνδεδεµένο. Η ίδια δυσλειτουργία θα εµφανιστεί κατά γενική εκτίµηση και από τα ΚΕΦΥ, µεγεθυµένη και
από την πραγµατικότητα ότι η πλήρης µηχανοργάνωση και ηλεκτρονική λειτουργία των ΔΟΥ αποτελεί ευχή και προσδοκία του
µακρινού µέλλοντος.
Κάτω από τις συνθήκες αυτές για περίπου σαράντα από τις
πενήντα οκτώ διαφορετικές συναλλαγές µε τις ΔΥΟ, που απαιτείται η φυσική παρουσία του συναλλασσόµενου ή αντιπροσώπου του, λογιστή ή δικηγόρου, τα έξοδα µετακίνησης και
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διαµονής σε συνθήκες συγκοινωνίας όπου ορισµένα νησιά θα
µπορούσαν να τα χαρακτηριστούν ως συγκοινωνιακά αποκλεισµένα θα βαρύνουν αποκλειστικά το συναλλασσόµενο. Θα βαρύνει πολίτες τσακισµένους ήδη από µια άγρια και άδικη
φορολογία.
Μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούµενοι στα νησιά που
σήµερα στερούνται περίθαλψης γιατί δεν έχουν να πληρώσουν
τον ασφαλιστικό τους φορέα, θα επιβαρυνθούν µε µία ακόµα δαπάνη. Έτσι η δικαιολογητική βάση της Υπουργικής Απόφασης
για το διοικητικό και δηµοσιονοµικό κόστος δεν µειώνεται, αλλά
µετακυλύεται από το δηµόσιο το οποίο χρηµατοδοτείται από τη
φορολογία του φορολογούµενου πολίτη ο οποίος επιβαρύνεται
δύο φορές, δηλαδή µία φορά ως φορολογούµενος πολίτης και
µία ακόµη ως συναλλασσόµενος µε το κράτος απολαµβάνοντας
σαφώς λιγότερες υπηρεσίες από αυτές που απολάµβανε νόµιµα
πριν την έκδοση της υπουργικής απόφασης.
Επιπρόσθετα όπου λόγω απουσίας ΔΟΥ δεν θα ενεργείται συχνός φορολογικός έλεγχος, αυξάνονται κατά πολύ και η πιθανότητα της φοροδιαφυγής. Αργά προχθές ο Υπουργός Οικονοµικών υποχώρησε µερικώς και εξαίρεσε την εφαρµογή της υπουργικής απόφασης για έξι ΔΟΥ Πάρου, Σαντορίνης, Μυκόνου,
Κύµης, Αιγίου και Αµαλιάδος. Η εξαίρεση βασίστηκε κυρίως στο
µέγεθος των φόρων, δηλαδή των εσόδων του κράτους.
Προκαλούνται εύλογα ερωτήµατα. Σύµφωνα µε το παραπάνω
κριτήριο, γιατί δεν εξαιρέθηκε η ΔΟΥ Καλύµνου µε έσοδα 31 εκατοµµύρια ευρώ και η ΔΟΥ Λιµένος µε έσοδα 34 εκατοµµύρια
ευρώ και εξαιρέθηκε η ΔΟΥ Κύµης µε έσοδα 26 εκατοµµύρια
ευρώ; Ακόµα, γιατί η νησιωτικότητα δεν αποτελεί κριτήριο διατήρησης των ΔΟΥ και αποτελεί αποκλειστικά το µέγεθος των εισπράξεων; Μήπως ο χρόνος συναλλαγής βραχύνεται ή επιµηκύνεται ανάλογα µε το µέγεθος σε ευρώ της οικονοµικής συναλλαγής; Όχι, βέβαια.
Δεν υιοθετώ ερµηνείες που θέλουν οι αναφερόµενες εξαιρέσεις τη 12η ώρα να είναι επιλεκτικό προϊόν περιοριστικών παρεµβάσεων. Υιοθετώ όµως την άποψη ότι τουλάχιστον οι Βουλευτές
των νησιωτικών περιοχών όλων των κοµµάτων έχουν υποχρέωση
να ψηφίσουν την τροπολογία για να τύχουν ίσης µεταχείρισης οι
κάτοικοι των νησιών µε έδρα των υπό κατάργηση ΔΟΥ.
Συνάδελφοι, ας µην δηµιουργήσουµε µε τους νόµους που ψηφίζουµε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Οι κάτοικοι στις εσχατιές
της Ελλάδος στο Αιγαίο, του οποίου την ελληνικότητα οφείλουµε
να προστατεύουµε, παράγουν προϊόντα µοναδικά, διατηρούν την
παράδοση, παράγουν πολιτισµό, µε ρίζες που χάνονται στο
χρόνο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω µισό λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Οι πολίτες αυτοί που µιλούν την ελληνική γλώσσα δεν µπορεί
να συγκρίνονται ως µέγεθος πληθυσµού και µόνο µε τέσσερα οικοδοµικά τετράγωνα πυκνοκατοικηµένης περιοχής των Αθηνών,
αλλά πρέπει να λογίζονται ως κοινωνική και πολιτισµική αξία µοναδική, άξια κάθε κρατικής φροντίδας.
Συνάδελφοι, µετά την προχθεσινή υπουργική απόφαση που
εξαιρεί τις άνω ΔΟΥ από την αναστολή της λειτουργίας των και
µεταθέτει σε αρκετές την έναρξη της αναστολής στις 18/3/2013,
η τροπολογία που καταθέσαµε τροποποιείται ως εξής: «Η ηµεροµηνία αναστολής λειτουργίας των ΔΟΥ που λειτουργούν στα
νησιά εκτός των ΔΟΥ Πάρου, Μυκόνου, Σαντορίνης που εξαιρέθηκαν και των οποίων η λειτουργία επρόκειτο να ανασταλεί στις
14/01/2013 σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν Δ6Α κ.λπ. απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών αναβάλλεται για τις 14-01-2014».
Συνάδελφοι, ας ακούσουµε τις φωνές των νησιωτών για την
επερχόµενη άδικη και άνιση από τη µεριά του κράτους µεταχείριση και ας τους δώσουµε το ελάχιστο που µπορούµε να έχουµε
εκ του Συντάγµατος υποχρέωση, τον έναν χρόνο αναβολή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Ελευθέριος Αυγενάκης, για επτά λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δίνω µια γρή-
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γορη απάντηση σε αυτούς που επικαλούνται ασυνέπεια προεκλογικού λόγου και σηµερινών αποφάσεων -γίνοµαι πιο συγκεκριµένος- για το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπουργείου
Οικονοµικών για ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδηµάτων. Θα σας
θυµίσω ότι αποτελούσε και αποτελεί υλοποίηση των προεκλογικών δεσµεύσεων του Πρωθυπουργού κ. Σαµαρά για τη διατήρηση της χώρας µας εντός του κοινού νοµίσµατος και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το κυριότερο απ’ όλα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, είναι ότι η Κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας κατόρθωσε
σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα να αποκαταστήσει σε µεγάλο
βαθµό την αξιοπιστία της χώρας, η καταβαράθρωση της οποίας
υπήρξε µία από τις βασικές αιτίες της κρίσης δανεισµού και της
οικονοµικής κρίσης γενικότερα. Υπήρξε, θα έλεγα, µία γενικευµένη κρίση, την οποία αντιµετωπίζουµε γενναία.
Η πρώτη συνέπεια της βελτίωσης της αξιοπιστίας και η κατανόηση από τους εταίρους µας της αποφασιστικότητας, που απέδειξε η Κυβέρνηση για ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις στις δοµές
και λειτουργίες του κράτους, ήταν ρητή επιβεβαίωση της παραµονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και το ευρώ. Σταµάτησαν οι
απαξιωτικές αναφορές και οι αµφισβητήσεις για τις πραγµατικές
µας προθέσεις και δυνατότητες να τηρήσουµε τις δεσµεύσεις
µας, τήρηση που ήταν προϋπόθεση για την αποτροπή της χρεοκοπίας. Η απειλή της αποποµπής ή της αποχώρησης της χώρας
µας από την Ευρωζώνη, που λειτουργεί ως ο σηµαντικότερος παράγοντας για κάθε ξένη επένδυση, έχει οριστικά αποσυρθεί.
Η εκταµίευση των δόσεων άρχισε ήδη να δίνει και ρευστότητα,
αλλά και κίνηση στην πραγµατική οικονοµία, τόσο µέσω της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, όσο και µέσω της εξόφλησης
των υποχρεώσεων του κράτους προς ιδιώτες και προµηθευτές,
οι οποίες ήδη ξεκίνησαν.
Δροµολογούνται, εξάλλου, αγαπητοί συνάδελφοι, µέσα από
τη βαθύτερη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, αλλά και µέσω
της επανέναρξης των χρηµατοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων µια σειρά από σηµαντικές επενδύσεις, που
θα προωθήσουν τις προσπάθειες της Κυβέρνησης για ανάπτυξη,
για δηµιουργία θέσεων, αλλά και, φυσικά, για επιπλέον επενδύσεις, σε αντίθεση µε αυτά που ο κ. Δρίτσας, ο Γραµµατέας του
Συνασπισµού, είπε σήµερα περί επενδύσεων στην τηλεόραση
του ΣΚΑΙ.
Είπε, λοιπόν, προς έκπληξη όλων µας που τον παρακολουθούσαµε τα εξής: «Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες
που έχει, ώστε σταδιακά να επανακτήσει ο ελληνικός λαός την
περιουσία του. Αν µέσα σ’ αυτό είναι και το λιµάνι του Πειραιά…
–αναφερόµενος στην επένδυση της COSCO- …θα το πάρουµε
πίσω. Εµείς θα πάρουµε τα µέτρα και στο βαθµό που είναι αυτό
αναγκαίο γιατί το λέµε σαν να είναι το πιο τροµερό πράγµα στον
κόσµο. Στο βαθµό της αξιοποίησης, βεβαίως, και το λιµάνι του
Πειραιά θα επανακτηθεί από την κοινωνία…- γενικώς και αορίστως- …αλλά και το δηµόσιο».
Στην ίδια λογική αναφέρθηκε και για τον ΟΤΕ και για τη ΔΕΗ
κ.λπ.. Και µετά διερωτάται ο κ. Τσίπρας, µιλώντας –νοµίζω στο
«REAL»- σήµερα σε συνέντευξή του ότι: «Διακρίνω και εγώ µία
στασιµότητα και µία κάµψη στις αποδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ και µία
κάµψη στη δυναµική του στην κοινωνία».
Όταν διαφωνείς γιατί δεν αντέχεις να συµφωνείς, πρέπει να
είσαι έτοιµος για τις συνέπειες, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου θα έπρεπε µάλλον να εκφράζουµε την ικανοποίησή µας
γιατί η χώρα µας βρίσκεται ήδη αρκετά µακριά από την απειλή
της χρεοκοπίας και της εξόδου από την Ευρωζώνη και το ευρώ.
Θα έπρεπε να εκδηλώσουµε την ικανοποίησή µας που οι µεγάλες
θυσίες των συµπολιτών µας θα βρουν αντίκρισµα µέσα από τη
δύσκολη πορεία προς την ανάπτυξη, που, όµως, αρχίζει να φαίνεται καθαρά. Αυτό, βεβαίως, καταγράφεται και δηµοσκοπικά και
γνωρίζετε τι εννοώ.
Είναι, ειλικρινά, λυπηρό για ένα νέον πολιτικό, που γνωρίζει
από τη µελέτη της ιστορίας ότι η πατρίδα µας ξεπέρασε κινδύνους και δυσκολίες και, µάλιστα, µεγαλούργησε όταν ο λαός
ήταν ενωµένος για ένα µεγάλο στόχο, να παρακολουθεί αυτήν
τη µεθοδευµένη οξύτητα και την πολιτική κάλυψη της ανοµίας
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και της βίαιης δράσης περιθωριακών οµάδων µε καταλήψεις και
βανδαλισµούς, µε συνεχείς δηλώσεις Βουλευτών και στελεχών
του ΣΥΡΙΖΑ, όπως του κ. Σκουρλέτη ή όπως του κ. Διαµαντόπουλου. Ξέρετε πάλι τι εννοώ.
Έχουµε, πλέον, κουραστεί να ακούµε τους θρήνους του λόµπι
της δραχµής για την πολιτική που έχει τελείως παραγκωνιστεί
από την οικονοµία και πως πρέπει να πάρει ξανά την πρωτοκαθεδρία και τα τοιαύτα.
Το λέω αυτό διότι, αφότου προέκυψε η υπόθεση της λίστας
Λαγκάρντ, ο ΣΥΡΙΖΑ εξαντλείται σε έναν πολιτικό τυχοδιωκτισµό,
προπαγανδίζοντας µε ονόµατα και υπερβολικές δηλώσεις, που
στόχο έχουν τον εντυπωσιασµό της κοινής γνώµης και αν µη τι
άλλο, δείχνουν πολιτική ανωριµότητα.
Στο θέµα της λίστας Λαγκάρντ, εκτός από την πολιτική του διάσταση για την παραποίηση των στοιχείων, υπάρχει και η ευθύνη
ότι τα στοιχεία της λίστας δεν αξιοποιήθηκαν από το κράτος στην
προσπάθεια καταπολέµησης της φοροδιαφυγής.
Ξεκαθαρίζω τη θέση µου. Ως νέος πολιτικός, Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας, πιστεύω ότι η γενικευµένη ανοµία αποτελούσε επί δεκαετίες µια παγιωµένη κατάσταση στη χώρα. Οι
απάτες έµειναν ατιµώρητες. Η φοροδιαφυγή και τα «ρουσφέτια»
έγιναν κανόνες. Η χώρα πλήρωσε ακριβά αυτές τις νοσηρές συµπεριφορές από τις τότε ελίτ, που δεν άφηναν ανεπηρέαστες και
πολιτικές προσωπικότητες που διαχειρίστηκαν για πολλά χρόνια
τις τύχες της χώρας µας. Δεν έφτασε, λοιπόν, τυχαία στην κατάσταση της παρ’ ολίγον χρεοκοπίας. Οι καταστάσεις αυτές της
συσσωρευµένης ανοµίας σε συνδυασµό µε την κακοδιαχείριση
οδήγησαν τη χώρα στο κραχ.
Θέλω να είστε σίγουροι, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι οι Έλληνες
βλέπουν µε ανακούφιση, επιτέλους, ότι η Ελλάδα αρχίζει να µοιάζει µε άλλες χώρες της Ευρώπης, χωρίς να σηµαίνει ότι είµαστε
ικανοποιηµένοι στο βαθµό που βρισκόµαστε σήµερα ως προς τη
δικαιοσύνη έναντι των παρανοµούντων της δηµόσιας ζωής.
Θέλουµε δουλειά ακόµη και η νέα γενιά των πολιτικών, εκτός
από το να «ρίχνουµε λάδι στη φωτιά», όπως γίνεται µε τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της Χρυσής Αυγής, των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κάποιοι άλλοι από τη Νέα Δηµοκρατία, από τις υπεύθυνες
πολιτικές δυνάµεις του τόπου, είµαστε αποφασισµένοι να «βάλουµε πλάτη» για τα αναγκαία, τα δύσκολα, τα απαραίτητα.
Κανείς δεν µένει, πλέον, στο απυρόβλητο. Η δικαιοσύνη πια
ανταποκρίνεται άµεσα για όσους έκλεψαν, εξαπάτησαν ή δεν σεβάστηκαν τον όρκο τους. Αυτή είναι µια υποχρέωση απέναντι στη
γενιά µας και στους νεότερους από εµάς που πιστεύουµε ότι η
ατιµωρησία πρέπει να σταµατήσει. Πρόκειται για µία υγιή –όσο
και εάν είναι επώδυνη- διαδικασία, την οποία έχει µεγάλη ανάγκη,
όχι µόνο η ελληνική κοινωνία, αλλά και η ίδια η δηµοκρατία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να µου δώσετε ένα λεπτό ακόµη παρακαλώ.
Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, καµµία µετάβαση, αλλαγή και µεταρρύθµιση δεν γίνεται χωρίς κόπο, χωρίς αντιπαράθεση επιχειρηµάτων, αλλά και χωρίς κόστος. Το προτεινόµενο σχέδιο νόµου
εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασµό από την πλευρά της Κυβέρνησης για τη δηµιουργία ενός δικαιότερου, αλλά και αποτελεσµατικότερου φορολογικού συστήµατος.
Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον σηµαντικά απλούστερο Κώδικα Φορολογικής
Απεικόνισης Συναλλαγών, ενώ παράλληλα θεσπίστηκε η θέση Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα για την ενίσχυση του ελεγκτικού µηχανισµού.
Με τις διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου τροποποιείται ο
ισχύων Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος και διευρύνεται η
υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης και η φορολογική
βάση µέσω του περιορισµού φορολογικών απαλλαγών και εκπτώσεων.
Επιπλέον, µε τις διατάξεις του εν λόγω νοµοσχεδίου επέρχεται
απλοποίηση της φορολογικής κλίµακας µισθωτών, αλλά και συνταξιούχων, ενώ τροποποιείται και ο φόρος εισοδήµατος κεφαλαίου.
Τελειώνω λέγοντας ότι ο επώδυνος δρόµος, αγαπητοί συνά-
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δελφοι, της ενάρετης δηµοσιονοµικής πειθαρχίας είναι ο µόνος
που µπορούµε να ακολουθήσουµε. Αυτό επιτάσσει η λογική.
Αυτό επιβάλλει η ανάγκη όπου βρίσκεται σήµερα η χώρα. Αυτό
θα πράξει και η Νέα Δηµοκρατία. Αυτό πράττουµε και εµείς οι
νέοι, που ευσυνείδητα αποφασίσαµε να εµπλακούµε στην πολιτική, µε την πολιτική, σε µία δύσκολη συγκυρία για τη χώρα µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Παναγιώτης Κουρουµπλής για επτά λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι εκπληκτικό το γεγονός να παρακολουθεί κανείς οµιλητές από το Βήµα
της Βουλής να εκδηλώνουν τόσο µεγάλη αλλεργία απέναντι στην
προστασία της δηµόσιας περιουσίας.
Ας τα πουλήσουµε λοιπόν όλα, κύριε Πρόεδρε, «µπίτ παρά»,
να φέρουµε τους περίφηµους επενδυτές για να πετύχουµε την
πιο αλλεργιογόνα ανάπτυξη, όπως τη φαντάζονται κάποιοι!
Αντί, λοιπόν, να στηρίζουµε τη µικροµεσαία ελληνική επιχείρηση –έχουµε εξακόσιες πενήντα χιλιάδες µικροµεσαίες ακόµα
επιχειρήσεις που µπορούν να παράγουν ελληνική προστιθέµενη
αξία- και να επενδύσουµε εκεί την αντιµετώπιση της ανεργίας,
ζητιανεύουµε για να έρθουν εδώ επενδυτές να µας σώσουν,
όπως «έσωσαν» άλλες χώρες όπου πήγαν, όπου άρπαξαν το δηµόσιο πλούτο και βύθισαν την κοινωνία στη µεγαλύτερη απόγνωση και στη µεγαλύτερη καταστροφή.
Πώς να υποστηρίξουµε, κύριε Πρόεδρε, µία τέτοια πολιτική,
όταν αυτούς τους µεγάλους επενδυτές των πολυεθνικών που
έχουν έρθει κατά καιρούς εδώ, τους αφήνουµε στο απυρόβλητο
και επί τέσσερα χρόνια έχουµε τη Διεύθυνση Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, µία διεύθυνση που αποτελεί ίσως την πιο κρίσιµη υπηρεσία του δηµοσίου; Διότι, είχε και έχει την ευθύνη να παρακολουθεί τη φοροαποφυγή τριών χιλιάδων πολυεθνικών εταιρειών.
Γι’ αυτό το θέµα δεν ακούω κανένα συνάδελφο της Νέας Δηµοκρατίας να αναφέρεται µε έµφαση.
Είµαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτούς που κυβέρνησαν και είχαν
την ευθύνη για το ότι η Υπηρεσία αυτή, κύριε Πρόεδρε, είχε επί
τέσσερα χρόνια έναν µόνο υπάλληλο και ήλεγξε µία µόνον εταιρεία από τις τρεις χιλιάδες;
Και ερχόµαστε εδώ και προσπαθούµε να πείσουµε την Κυβέρνηση να µην κόψει τα 80 εκατοµµύρια που αφορούν τους αιµοκαθαρόµενους νεφροπαθείς, τους αναπήρους, τα επιδόµατα
κοινωνικής βοήθειας, τα επιδόµατα των πολυτέκνων, των τρίτεκνων, των χαµηλοσυνταξιούχων που τους κόβουµε τη σύνταξή
τους και κυρίως το δώρο τους, των 500 ευρώ. Αντί, λοιπόν, να
συζητήσουµε αυτό το ζήτηµα, άκουσα το πρωί τον κ. Μαυραγάνη
να ψελλίζει κάτι.
Η Διεύθυνση αυτή, κύριε Πρόεδρε, σε όποια χώρα της Ευρώπης ή της Αµερικής και εάν πάτε και ρωτήσετε, θα σας πουν ότι
είναι η πιο εξειδικευµένη υπηρεσία. Εδώ, την είχαµε ανάµεσα σε
δύο νόµους -του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Οικονοµικών- για να µην δουλεύει ποτέ. Τώρα, επιχειρείται κάτι να
γίνει.
Τι θα γίνει, ξέρετε, κύριε Πρόεδρε; Μέχρι σήµερα το βάρος
απόδειξης το είχε η εταιρεία απέναντι στο κράτος. Τώρα παίρνει
ο κ. Μαυραγάνης αυτή την ευθύνη και τη µεταφέρει στο κράτος.
Ποιο κράτος; Μια υπηρεσία που ακόµη δεν έχει στηθεί. Δεν µας
είπε πώς θα τη στελεχώσει. Είναι µια υπηρεσία που χρειάζεται
οργανωµένη νοµική υπηρεσία απέναντι σε αυτά τα µεγαθήρια
που διαθέτουν οργανωµένα λογιστήρια και συστήµατα φοροαποφυγής.
Τι να σας πω, κύριε Πρόεδρε; Το ξέρετε καλύτερα από µένα
το θέµα που θα αναφέρω. Μόνο οι πολυεθνικές µε τέσσερα δισεκατοµµύρια παρουσίαζαν τα τελευταία δύο χρόνια ζηµίες. Να
εκδώσουµε, έτσι, µια απόφαση να τους στηρίξουµε κι αυτούς ή
να τους παραχωρήσουµε ό,τι άλλο έχει η ελληνική δηµόσια ζωή,
όπως τους δώσαµε το µεγαλύτερο ποσοστό της ελληνικής φαρµακοβιοµηχανίας. Αυτά θέλουµε; Με αυτά πιστεύουµε ότι θα αντιµετωπίσουµε την κρίση; Αν το πιστεύουµε, κύριε Πρόεδρε, ο
καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του.
Κύριε Πρόεδρε, έχουν κατατεθεί δύο τροπολογίες, µία από
εµάς και µία από το ΠΑΣΟΚ, σε ό,τι αφορά τα ζητήµατα των ανα-
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πήρων. Και ενώ είχε ψηφιστεί στον τελευταίο εφαρµοστικό νόµο
από όλη τη Βουλή -το τονίζω αυτό, γιατί θέλω να είµαι δίκαιος
προς κάθε κατεύθυνση- µε τη συµβολή όλων των Βουλευτών,
όλων των κοµµάτων, µία σειρά διατάξεων που αφορούσαν τους
αναπήρους, έκανε καλά ο κ. Στουρνάρας και στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου µετά από µια βδοµάδα πήρε πίσω την απόφαση της Βουλής. Υποσχέθηκε µετά στους φορείς των αναπήρων ότι µέχρι την ψήφιση του κυρωτικού νόµου θα ρυθµιστούν
αυτά τα ζητήµατα. Ελπίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι θα αντιµετωπιστούν.
Υπάρχει και ένα ζήτηµα στο άρθρο 20, κύριε Υπουργέ -σας παρακαλώ προσέξτε το- το οποίο είναι θέµα διαδικαστικό και πρέπει να το δείτε, γιατί θα ταλαιπωρήσει των κόσµο. Εκεί, λοιπόν,
λέει ότι για να πάρει ένας τυφλός αδασµολόγητο αυτοκίνητο θα
πρέπει να είναι ολικά τυφλός από τους δύο οφθαλµούς και να
έχει αναπηρία 100%. Το ΚΕΠΑ δεν δίνει τέτοιο πιστοποιητικό.
Τουλάχιστον βάλτε µέσα στη διάταξη ό,τι ορίζει ο κανονισµός
του ΚΕΠΑ, αλλιώς θα ταλαιπωρείτε πάλι τον κόσµο χωρίς λόγο,
ενώ έχετε την πρόθεση, αφού βάλατε τη διάταξη, να το λύσετε.
Σας παρακαλώ αυτό να το προσέξουµε.
Κύριε Πρόεδρε, άκουσα χθες συναδέλφους από του Βήµατος
της Βουλής, προσπαθώντας να αντιµετωπίσουν την τοποθέτηση
του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και άλλων Βουλευτών, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρµανσης να λένε ότι οι Μακεδόνες -επ’ ευκαιρία και της
επίσκεψης του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη Φλώρινα- έχουν λάβει
την πρόνοιά τους και δεν έχουν ανάγκη, δεν αντιµετωπίζουν
κρύο. Δεν θα αναγκαζόµουν να πω αυτό που θα αναφέρω τώρα,
κύριε Πρόεδρε, αν δεν αισθανόµουν αυτή την πρόκληση από του
Βήµατος της Βουλής.
Με κλιµάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκεφθήκαµε διάφορα κέντρα στη
Φλώρινα, επισκεφθήκαµε κι ένα ειδικό σχολείο. Όταν συζητήσαµε, λοιπόν, µε τα παιδιά του ειδικού σχολείου τι ήταν αυτό που
θα ήθελαν να τους προσφέρει το κράτος, σηκώθηκε, κύριε Πρόεδρε -και το λέω µε πολλή δυσκολία όσον αφορά την ψυχική µου
κατάσταση- ένα κοριτσάκι και µας είπε: «Εκείνο που θέλουµε
είναι πετρέλαιο για να µην κρυώνουµε». Αυτή είναι η απάντηση
στους συναδέλφους που έκαναν αυτή την τοποθέτηση τη χθεσινή.
Κύριε Πρόεδρε, ο ν. 4072 ψηφίστηκε πέρυσι τον Απρίλιο και
αφορά τη διακίνηση του λαθρεµπορίου στα πετρελαιοειδή και
στα καύσιµα. Μέχρι σήµερα δεν έχουν εκδοθεί οι υπουργικές
αποφάσεις, κύριε Πρόεδρε. Κατά τ’ άλλα, είµαστε αποφασισµένοι να διώξουµε το λαθρεµπόριο!
Αυτά είναι τα ζητήµατα, κύριοι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης, που πρέπει να θίγουµε οι Βουλευτές είτε είµαστε συµπολιτευόµενοι είτε αντιπολιτευόµενοι, ελέγχοντας µια εξουσία που
δεν έχει το κουράγιο να συγκρουστεί µε όλα αυτά τα συµφέροντα, ενώ διαθέτει ισχυρό κουράγιο να συγκρουστεί µε τις συντάξεις και τους µισθούς.
Κύριε Πρόεδρε, καταθέσαµε, λοιπόν, µια τροπολογία, όπως
έχουν καταθέσει και άλλα κόµµατα, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, και
άλλοι Βουλευτές όλων των κοµµάτων. Πραγµατικά, νοµίζω ότι
είναι πάνδηµη η απαίτηση, θα έλεγα, στη συντριπτική πλειοψηφία
των τοποθετήσεων των Βουλευτών, να λυθεί αυτό το ζήτηµα. Και
ο κ. Στουρνάρας αδιαφορεί ή «σφυρίζει αδιάφορα», ας µου επιτραπεί η έκφραση.
Γνωρίζει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών ότι
εάν πεθάνει κάποιος άνθρωπος υπάρχουν ευθύνες επάνω σε
αυτό το ζήτηµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Τελειώνετε σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα πρέπει, λοιπόν, να λάβουν υπόψη τους αυτές τις κλιµατολογικές συνθήκες.
Σε τελική ανάλυση, κύριε Πρόεδρε, έχει ειπωθεί και από άλλους συναδέλφους ότι παρά την αύξηση της τιµής θέρµανσης,
στην κίνηση δεν είχατε ανάλογα αποτελέσµατα. Γιατί, κύριε Πρόεδρε; Γιατί πάλι το λαθρεµπόριο ανθεί. Εξάγεται το ναυτικό πετρέλαιο µε 60 λεπτά και επανεισάγεται και πουλιέται ως πετρέλαιο θέρµανσης. Πέρυσι, ενώ πουλιόταν από τα 60 στα 90, τώρα
πουλιέται από τα 60 στο 1,3. Αυτό και µόνο είναι ένα ζήτηµα το
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οποίο οφείλουµε να δούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας ευχαριστούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε
το ζήτηµα των νησιών. Είναι ένα ευαίσθητο ζήτηµα αυτό για
όλους µας. Όλοι, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, πρέπει
να το αντιµετωπίσουµε µε µία ιδιαίτερη ευαισθησία για ευνόητους λόγους. Μην αδιαφορούµε και µην αντιµετωπίζουµε τα ζητήµατα των νησιών όπως αντιµετωπίζουµε την Αθήνα ή τη Θεσσαλία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Η Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά έχει
το λόγο για επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάντα ο αγαπητός
φίλος που µόλις πριν µίλησε, ο κ. Κουρουµπλής, µας συγκινεί
γιατί ξέρουµε πώς µιλάει. Πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι απ’
όλα τα κόµµατα έχουν την ευαισθησία τους, όµως δυστυχώς τελικά κρινόµαστε από αυτά που ψηφίζουµε και όχι από αυτά που
λέµε. Έτσι, λοιπόν, πιστεύω ότι κανένας λογικός άνθρωπος σ’
αυτήν την Αίθουσα δεν υποστηρίζει ότι σε κάθε φορολογικό νοµοσχέδιο αυτό που έχει πρωταρχική σηµασία δεν είναι η αναπτυξιακή του προοπτική.
Σήµερα ορισµένοι πάλι επιχαίρουν ότι υπήρξαν βελτιώσεις.
Άλλοι επιχειρούν να εξηγήσουν πόσο δύσκολο είναι να πετύχεις
ταυτόχρονα τη δηµοσιονοµική προσαρµογή µε την πάταξη της
φοροδιαφυγής και της παραοικονοµίας, αλλά και τις διαρθρωτικές αλλαγές.
Προτείνω, να αντισταθούµε στη λογική της µιζέριας και σε
όλους εκείνους που έχουν επενδύσει στην καταστροφή. Δεν θέλω να σχολιάσω, όµως οι διαφωνούντες µε την αρχή αυτού του
φορολογικού νοµοσχεδίου, δηλαδή όλοι οι άλλοι εκτός από τους
συγκυβερνήτες, είµαστε ή µίζεροι ή θα πρέπει να αυτοπροσδιοριστούµε.
Κατά τη δική µου ταπεινή εκτίµηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πιστεύω ότι εκφράζω την κοινή λογική. Είναι η ίδια
κοινή λογική που σπέρνει την αµφιβολία στον καθένα από εµάς,
είναι η κοινή λογική που επιβάλλει να έχουµε µία δεύτερη σκέψη,
µήπως τελικά δεν είναι όπως θέλουµε να παρουσιάζουµε ή εκτός
αν γνωρίζει κάτι κάποιος, ότι δηλαδή πορεύεται λανθασµένα,
αλλά αυτό εξυπηρετεί τις δεύτερες σκέψεις του. Η κοινή λογική
όµως, όπως παρουσιάστηκε, µας λέει ότι µε το νέο φορολογικό
νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση προσβλέπει στην είσπραξη πρόσθετων
εσόδων 2,3 δισεκατοµµύρια ευρώ, εκ των οποίων το 1,4 θα προέλθει από τις νέες κλίµακες φορολογίας εισοδήµατος για µισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελµατίες, περίπου 200
εκατοµµύρια ευρώ από την αύξηση έως και 100% του ειδικού τέλους επιτηδεύµατος και 580 εκατοµµύρια ευρώ από τη φορολόγηση των κερδών των επιχειρήσεων.
Για τις µικροµεσαίες, λοιπόν, επιχειρήσεις οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι στο 94%των επιχειρήσεων, δηλαδή στις πολύ µικρές και
στους αυτοαπασχολούµενους οι φόροι αυξάνονται δραµατικά,
έως και 420% και µάλιστα σε µία περίοδο που έχουµε κατακρήµνιση της αγοραστικής δύναµης και αυξήσεις στις επιβαρύνσεις
τελών. Οδηγούνται, ναι ή όχι, στο κλείσιµο και την καταστροφή
αυτές οι επιχειρήσεις; Όλοι όσοι έχουν παραµείνει ζωντανοί, περιµένουν µία απάντηση κύριοι της Κυβέρνησης.
Κανείς λογικός, λοιπόν, δεν αντιλαµβάνεται ότι ο επερχόµενος
αποδεκατισµός του µεγαλύτερου κοινωνικού-οικονοµικού ιστού
της χώρας που παρήγαγε και εξακολουθεί να παράγει τις περισσότερες θέσεις απασχόλησης, θα είναι ολοκληρωτικός και τίποτε
πια δεν θα µπορεί να αναστρέψει την τριτοκοσµική πορεία της
χώρας; Η κάθετη µείωση των εισοδηµάτων εκατοµµυρίων πολιτών, η εκτόξευση της ανεργίας, της φτώχειας, η συνεχιζόµενη
υπερφορολόγηση µισθωτών και συνταξιούχων και η αδυναµία
πάταξης της φοροδιαφυγής, η ανακατανοµή του εισοδήµατος
σε βάρος των εργαζοµένων, η κατάργηση των εργασιακών δικαιωµάτων, η περικοπή απαραίτητων κονδυλίων για την παιδεία,
υγεία και κυρίως την άµυνα και την έρευνα, η περικοπή µέχρι
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αχρήστευσης του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, οδηγούν την οικονοµία και τους πολίτες αυτής της χώρας µπροστά
σε νέα αδιέξοδα.
Μας λέτε, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι οι υφιστάµενοι διεθνείς
συσχετισµοί δεν επιτρέπουν την αµφισβήτηση των επιταγών των
δανειστών µας, αφού κάτι τέτοιο θα προκαλούσε την έξοδο της
χώρας από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα, οι ίδιοι
οι δανειστές µας, που µας τα επιβάλλουν αυτά διαφοροποιούνται, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στις δραστικές µειώσεις των δαπανών.
Και εσείς οι ίδιοι –οµολογουµένως σε στιγµές ειλικρίνειας- δηλώνετε ότι τα µέτρα λιτότητας, οι δηµοσιονοµικές περικοπές και
οι φόροι που επιβάλλετε θα αυξήσουν την ανεργία και ότι ίσως
τελικά όλα αυτά θα συµβάλουν στη διαιώνιση των οικονοµικών
προβληµάτων της χώρας.
Η χώρα µας είναι εγκλωβισµένη σε έναν φαύλο κύκλο. Η κατανάλωση δεν µπορεί να αυξηθεί, επειδή οι επιχειρήσεις δεν µπορούν να επενδύσουν -υπάρχει αδυναµία δανεισµού- και το
κράτος µειώνει, αντί να αυξάνει τις δαπάνες. Τα όρια της παρεχόµενης ρευστότητας επαρκούν µόνο για το σκοπό της εξυπηρέτησης του δηµόσιου χρέους, ενώ τα ελλείµµατα του δηµοσίου
καλύπτονται µε αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων, µε συνέπεια να µειώνεται έτι περαιτέρω το εισόδηµα των καταναλωτών.
Οι αυξήσεις των εξαγωγών δεν µπορούν να αντισταθµίσουν το
κενό από τις µειώσεις των µισθών, τη µείωση των δαπανών των
δηµοσίων και τη συνεχιζόµενη αυξητική τάση της ανεργίας.
Πάνω σε όλα αυτά, στο όνοµα της κοινής λογικής –που είναι
και η µόνη που απουσιάζει από αυτό εδώ το νοµοσχέδιο- δεν
έχετε αντιληφθεί την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, δεν
έχετε αντιληφθεί τις διεργασίες που συντελούνται στην κοινωνία.
Δεν έχετε δει την οργή της, την οργή των µέχρι χθες νοικοκυραίων για τους άδικους φόρους, που καλούνται να πληρώσουν
και την οικονοµική τους αδυναµία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Δεν βλέπετε αυτό που έρχεται, εάν δεν ανακουφιστούν οι αδύναµοι; Δεν βλέπετε ότι κλέβετε την αξιοπρέπειά τους; Δεν βλέπετε ότι όλοι ψάχνουν µια αφορµή για να ξεσηκωθούν;
Στο όνοµα της κοινής λογικής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι το κύριο ζήτηµα της χώρας είναι κυρίως η αύξηση του παραγόµενου πλούτου και όχι η κατανοµή και
η ανακατανοµή του δανεικού πλούτου. Όλοι αντιλαµβανόµαστε
ότι πρέπει να γίνουν οι συζητήσεις για το πώς θα δηµιουργήσουµε νέες δουλειές, πώς θα ξαναχτίσουµε νέα παραγωγή, πώς
θα προετοιµάσουµε την Ελλάδα του αύριο. Για να γίνουν, όµως,
θα πρέπει πρώτα να δείτε ουσιαστικά την κοινωνική προστασία,
την αλληλεγγύη, να ξαναδείτε τη συνοχή της κοινωνίας µας.
Χρειάζεται να στηριχθούν πάση θυσία οι αδύναµοι συµπατριώτες
µας, οι άνεργοι νέοι, οι άποροι, οι ανάπηροι, οι µονογονεϊκές οικογένειες, οι οικογένειες µε πολλά παιδιά, οι γέροντες.
Επειδή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φόρος είναι να παίρνεις
από την τσέπη και όχι από το στόµα του φορολογούµενου, να
ζητάς από το φορολογούµενο φόρους που είναι µέρος από αυτά
που έχει και όχι από αυτά που φαντάζεται ότι έχει, η εξαθλίωση
των υπερφορολογηµένων νοικοκυριών δεν είναι οικονοµική, πολιτική, αλλά πρόλογος γενοκτονίας.
Κύριοι της Κυβέρνησης, δεν σας τιµάει να εξαθλιώνετε τους
ένστολους, τους στρατιωτικούς, τους πυροσβέστες, τους λιµενικούς, τους αστυνοµικούς, αυτούς οι οποίοι είναι ταγµένοι στην
υπηρεσία του κράτους, του έθνους και των πολιτών αυτού του
κράτους, να βάζετε τεκµήριο στο τρίτο παιδί, να επιτίθεστε στους
πολύτεκνους, να απολύετε κόσµο, να στέλνετε εκτός παραγωγικής διαδικασίας πολίτες και νέους, να τους στέλνετε στα συσσίτια. Είναι τραγικό αυτό που συµβαίνει στη χώρα µας.
Έτσι, λοιπόν, επειδή εµένα θέλω να µε τιµά πάντα η ψήφος
µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ψηφίζω και αυτό το νοµοσχέδιο, όπως δεν έχω ψηφίσει και πολλά άλλα και γι’ αυτό
είµαι υπερήφανη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Σταθάκης έχει
το λόγο για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω µε µία πρώτη εικόνα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2000 έως το 2010 η φορολογία των επιχειρήσεων µειώθηκε ως ποσοστό του ΑΕΠ, µείον 1,5% του ΑΕΠ.
Στην Ελλάδα η φορολόγηση των επιχειρήσεων από το 2000 έως
το 2010 µειώθηκε κατά 3% του ΑΕΠ. Είχε διπλάσιο ρυθµό, λοιπόν, από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Αυτό ετησίως σηµαίνει απώλεια φορολογικών εσόδων 6 δισεκατοµµύρια ετησίως σε σχέση
µε το 2000.
Η ίδια τάση, λοιπόν, που υπάρχει παντού στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, η µείωση της φορολόγησης των επιχειρήσεων, για κάποιο µαγικό λόγο -που καλό θα ήταν ο Υπουργός ή κάποιοι από
την Κυβέρνηση να εξηγήσουν- στην Ελλάδα επιτεύχθηκε µε διπλάσιο ρυθµό απ’ ό,τι εάν εφαρµόζαµε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο
στη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Αν τα µαθηµατικά µου είναι
καλά, 3 δισεκατοµµύρια θα προέρχονταν αποκλειστικά από τη
φορολόγηση των επιχειρήσεων φέτος, µε βάση τον ευρωπαϊκό
µέσο όρο.
Εικόνα δεύτερη. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας θα όφειλε
φέτος να φέρει στα δηµόσια έσοδα 21,7 δισεκατοµµύρια. Έφερε
15,1 δισεκατοµµύρια, καθώς όσον αφορά τη φοροαποφυγή και
τη φοροκλοπή, εκεί που η παραοικονοµία ήταν 20% στην Ελλάδα
στις αρχές του µνηµονίου, σύµφωνα µε τα τελευταία συγκριτικά
στοιχεία στην Ευρώπη, έχει φτάσει στο 30%. Το 10% αύξηση της
παραοικονοµίας, σύµφωνα µε τη µη είσπραξη ΦΠΑ στα χρόνια
του µνηµονίου, είναι λίγο πάνω από 2 δισεκατοµµύρια.
Εικόνα τρίτη. Στην Ελλάδα δηλώνουν εισόδηµα –όχι τώρα, εδώ
και δέκα µε δεκαπέντε χρόνια- άνω των 70.000 ευρώ µόλις είκοσι
πέντε χιλιάδες Έλληνες. Με βάση το φόρο εισοδήµατος φυσικών
προσώπων έχει κανείς την εντύπωση ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένας πλούσιος. Σε µια χώρα του υπαρκτού σοσιαλισµού
οι κοινωνικές εισοδηµατικές ανισότητες ήταν µεγαλύτερες, ήταν
οκτώ προς ένα. Εδώ, σύµφωνα µε το φόρο εισοδήµατος φυσικών
προσώπων είναι µικρότερες, πέντε προς ένα. Γιατί εξαφανίζονται
οι πλούσιοι από το φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων; Γιατί
είναι η µοναδική ευρωπαϊκή χώρα που κάθε χρόνο διαδοχικά καταγράφεται ένα κενό, µόλις πάµε στα πιο ευκατάστατα στρώµατα.
Τι κάνουµε επ’ αυτού; Με τη σηµερινή διορθωτική παρέµβαση
υποθέτω πως όλοι συµφωνείτε ότι δεν κάνουµε απολύτως τίποτε,
όπως δεν κάναµε απολύτως τίποτα και τα τρία προηγούµενα
χρόνια, σε σχέση µε την τεράστια διόρθωση. Τούτων δοθέντων,
των τριών αυτών πραγµάτων, υπάρχουν δυο ακόµη ιδιαιτερότητες που πρέπει να επισηµάνω.
Ιδιαιτερότητα πρώτη: ο φόρος επί της ενέργειας ή πράσινος
φόρος. Τον αυξήσαµε και τα προηγούµενα χρόνια και φέτος µε
έναν πρωτόγνωρο τρόπο που οδηγεί σε κατάρρευση των δηµόσιων εσόδων, αντί σε αύξηση. Η δεύτερη ελληνική ιδιαιτερότητα
φέτος, όπως και αµέσως µετά το 2009, είναι ότι ενώ παντού στην
Ευρώπη αυξήθηκε η φορολογία στις τράπεζες και τις χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές παρά την κρίση, εν τούτοις στην Ελλάδα
δεν έχουµε οποιασδήποτε µορφής αύξηση αυτής της κατηγορίας εσόδων, µε εξαίρεση µια µικρή, που προωθείται µε το παρόν
νοµοσχέδιο.
Άλλη ιδιαιτερότητα του νοµοσχεδίου είναι η κοινωνική οικονοµία, ο τοµέας δηλαδή που σήµερα θα έπρεπε µε κάθε µέσο οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει, να διευρύνει, να
κινητοποιήσει εν µέσω µιας οικονοµίας µε ενάµιση εκατοµµύριο
ανέργους, όχι µόνο να δηµιουργήσει φοροαπαλλαγές, αλλά να
δώσει δεκάδες κίνητρα για να κινητοποιηθούν οι άνθρωποι εν
µέσω µιας κοινωνικής οικονοµίας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ
Κατατέθηκε ή κατατίθεται άρθρο το οποίο προβλέπει φορολόγηση µε τον ίδιο υψηλότερο φορολογικό συντελεστή από ό,τι
στις επιχειρήσεις. Είναι ό,τι καλύτερο µπορούσαµε να κάνουµε
αυτή τη στιγµή; Αν και όλο το θέµα µας είναι πώς θα µαζέψουµε
2 δισεκατοµµύρια, κάνουµε και κάτι παραπάνω. Απλοποιούµε
τους φορολογικούς συντελεστές και µειώνουµε τον αριθµό των
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φορολογικών συντελεστών.
Σας υπενθυµίζω ότι το να υπάρχουν πολλοί φορολογικοί συντελεστές, όπως και πολλές κατηγορίες ΦΠΑ, αποτελεί τη βασική
διαµάχη για το φορολογικό σύστηµα στην Ευρώπη και διεθνώς
ανάµεσα στους νεοφιλελεύθερους που θέλουν λίγες κατηγορίες,
ει δυνατόν ένα συντελεστή ΦΠΑ. Ο αντίλογος είναι πολλές κατηγορίες ΦΠΑ.
Το ίδιο ισχύει και για το φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων. Με το παρόν κάνει ένα βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση,
παρά το γεγονός ότι είναι δραµατικές οι κοινωνικές παρενέργειες αυτού του µέτρου.
Κλείνω, λέγοντας ότι θεωρώ ότι ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται
η επιβολή φόρων έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, µαζεύουµε
κεφαλικό φόρο από τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους µικροµεσαίους που δηλώνουν δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ, είτε φοροδιαφεύγουν είτε δεν φοροδιαφεύγουν, άρα επιβάλλουµε έναν
ενιαίο κεφαλικό φόρο. Δεύτερον, συγκεντρώνουµε χρήµατα από
αυτούς που πραγµατικά δηλώνουν µισθωτά εισοδήµατα ανάµεσα στις εικοσιπέντε και στις εξήντα χιλιάδες ευρώ. Πόσα από
αυτά τα χρήµατα θα συγκεντρωθούν; Κανείς δεν ξέρει, αλλά
πρόκειται για το πιο άδικο, βιαστικό νοµοσχέδιο για τη φορολογία που έχει εισαχθεί εδώ µέσα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ και
εγώ, κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάς έχει το λόγο. Από ό,τι βλέπω, δεν
είναι παρών.
Προχωρούµε στον επόµενο οµιλητή.
Ο κ. Μιχάλης Κριτσωτάκης έχει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, είχε ανάγκη η ελληνική κοινωνία ένα πραγµατικό φορολογικό νοµοσχέδιο; Νοµίζω
ότι πραγµατικά είχε, αλλά πραγµατικό φορολογικό νοµοσχέδιο,
που να απαντά στις ανάγκες και να λύνει προβλήµατα. Το είχε
και πριν από την κρίση, τότε που βασίλευαν οι δικοµµατικές κυβερνήσεις, το έχει και τώρα.
Τι θα έπρεπε αυτό το νοµοσχέδιο να διορθώνει; Αδικίες, ανισότητες, παραδείγµατος χάριν, τη σχέση των έµµεσων και των
άµεσων φόρων.
Έχουµε τους περισσότερους έµµεσους φόρους, κύριε Υπουργέ, όπου ο άνεργος που θα πάρει ένα πακέτο τσιγάρα και ένας
από τους µεγιστάνες -αυτούς που περιγράφηκαν εδώ, αυτούς
που πληρώνουν κάτι ελάχιστα, σαν να µην έχουν να φάνε δηλαδή- πληρώνουν ακριβώς τα ίδια. Αυτό είναι ένα πολύ µεγάλο
θέµα, γιατί θα πει κανείς: δεν µπορώ να το αποφύγω. Ναι, αλλά
δεν µπορεί να είναι το µεγαλύτερο.
Ακόµα, τι θα έπρεπε αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο να προκαλεί και τι να ενθαρρύνει; Να προκαλεί ορισµένους στο αίσθηµα
της δικαιοσύνης να πληρώσουν, να δίνει δηλαδή ένα αίσθηµα δικαιοσύνης -και µάλιστα, στους περισσότερους αυτό είναι σηµαντικό- και το δεύτερο, να ενθαρρύνει κάποιους να παράγουν και
να µην τους λέει «µην παράξεις, διότι θα την πληρώσεις» ή εν
πάση περιπτώσει, «κρύψε να έχεις και ξέσκισε για να φας».
Αγαπητοί συνάδελφοι, το φορολογικό νοµοσχέδιο που προωθεί αυτή η Κυβέρνηση είναι θλιβερό κεφάλαιο σε αυτό το βιβλίο
µνηµονιακής εµπνεύσεως, που βουλιάζει τη χώρα στο βούρκο
της ύφεσης και στη φτωχοποίηση. Όσο και αν επικαλείται ο
Υπουργός των Οικονοµικών, που παρουσιάζει το νοµοσχέδιο
αυτό που συζητούµε, την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δεν µπορεί να κρύψει τις πραγµατικές διαστάσεις της νέας φορολογικής
πολιτικής, µιας ανοικτής ταξικής επίθεσης στα συµφέροντα των
µισθωτών, των συνταξιούχων, των µικροµεσαίων, των επιχειρήσεων γενικά που δεν έχουν προνόµια, των ελεύθερων επαγγελµατιών και των νέων, δηλαδή, του µεγαλύτερου κοµµατιού της
ελληνικής κοινωνίας.
Ταυτόχρονα, η διαδικασία συζήτησης στην Ολοµέλεια επενδύεται µε το γνωστό κλίµα τρόµου, στο οποίο µας έχουν συνηθίσει όλες οι µνηµονιακές κυβερνήσεις και ο εκάστοτε Υπουργός
των Οικονοµικών κάθε φορά που ετοιµάζονται να σπρώξουν τον
ελληνικό λαό πιο κοντά στη χρεοκοπία, στο γκρεµό. Μας λένε
για άµεση χρεοκοπία που θα ήταν, αν δεν κάναµε αυτά, µας λένε
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για δηµοσιονοµική ανάγκη, για το κάθε ευρώ του φόρου που σώζεται από τους µισθούς και τις συντάξεις κ.λπ.. Είναι µια τροµολαγνεία, εκβιασµοί και απειλές. Αυτή είναι η µόνη επιχειρηµατολογία που µπορεί να έχει αυτή η Κυβέρνηση.
Τι και αν οι κοινωνικοί φορείς, τι και αν οι εργαζόµενοι που κλήθηκαν σε αυτό το διάλογο -που ήταν προσχηµατικός στην ουσίαστην Επιτροπή των Οικονοµικών Υποθέσεων, κατήγγειλαν το νοµοσχέδιο ως άδικο, ως αντιαναπτυξιακό; Τι και αν δοκιµάζονταν
οι αντοχές των µικροµεσαίων επιχειρήσεων λίγο πριν από το λουκέτο, που έχουν προκαλέσει δύο χρόνια έκρηξης της άµεσης και
της έµµεσης φορολογίας;
Αυτά θα έλεγε κανείς επί της πολιτικής διαδικασίας, αλλά στο
κοινωνικό επίπεδο οι νέες φορολογικές επιβαρύνσεις θα ρίξουν
το επίπεδο διαβίωσης και την αγοραστική δύναµη των λαϊκών
στρωµάτων ακόµα πιο χαµηλά, παίρνοντας τη σκυτάλη από τις
αξίες του ΦΠΑ σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, τα
άδικα χαράτσια για τα ακίνητα, τις έκτακτες εισφορές, τη µείωση
του αφορολογήτου, που πλέον παύει ουσιαστικά να υφίσταται,
τις προηγούµενες αυξήσεις της φορολογικής κλίµακας, την
άρση των φοροαπαλλαγών και των µειώσεων των φόρων και όλα
τα υπόλοιπα.
Το τελευταίο, όµως, έχει πολύ µεγάλη σηµασία, αγαπητοί συνάδελφοι. Σκεφτείτε τι σηµαίνει για τη µέση ελληνική οικογένεια
αυτή τη στιγµή να αίρονται οι φοροαπαλλαγές σε βασικά σηµεία
της καθηµερινότητάς της, όπως η αποπληρωµή των στεγαστικών
δανείων, οι δαπάνες της εκπαίδευσης, η πληρωµή ασφαλίστρων
ζωής, κατοικίας, αυτοκινήτου και οτιδήποτε άλλο και πολύ περισσότερο όταν οι εναποµείνασες κοινωνικές παροχές, επιδόµατα τέκνων, δαπάνες ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής
περίθαλψης και άλλα έχουν άλλο ένα άγριο ψαλίδισµα. Η οικογένεια µε δύο παιδιά αποκλείεται να πληρώσει φόρο λιγότερο
από 2.000 ευρώ και δεν ζητιέται από τη µέση οικογένεια να παραδώσει προνόµια. Αυτά, έτσι κι αλλιώς, δεν τα είχε και ποτέ.
«Της κουνάτε, όµως, το δάκτυλο» και της επισηµαίνετε ότι πρέπει
να κάνει θυσίες. Προς όφελος ποιου άραγε;
Να µιλήσουµε, όµως, πιο συγκεκριµένα. Ένας από τους τοµείς
που δοκιµάζεται περισσότερο από την πολιτική σας είναι ο τουρισµός. Ειδικά µε το συγκεκριµένο φορολογικό νοµοσχέδιο, ο
κόσµος του τουρισµού θα πληγεί πρωτίστως σε πέντε σηµεία.
Το πρώτο είναι η φορολογία στους εργαζόµενους. Να θυµηθούµε ότι οι εργαζόµενοι στον τουρισµό και στον επισιτισµό
υπερβαίνουν τις επτακόσιες πενήντα χιλιάδες. Είναι σηµαντικό
κοµµάτι, δηλαδή, στην ελληνική κοινωνία. Μαζί µε τις µειώσεις
συντάξεων και µισθών, όχι µόνο στις συλλογικές, αλλά και στις
κλαδικές και επιχειρησιακές συµβάσεις –για παράδειγµα, στους
ξενοδοχοϋπαλλήλους- οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα αποτελέσουν για άλλη µία φορά τα συνήθη υποζύγια των νέων ρυθµίσεων. Ως αποτέλεσµα, τα µικροµεσαία εισοδήµατα θα πληγούν
βάναυσα, προς όφελος κλιµακωτά των µεγάλων και των πολύ µεγάλων εισοδηµάτων.
Το δεύτερο είναι η φορολογία στους επαγγελµατίες και τις επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε τις καινούργιες διατάξεις, οι ελεύθεροι
επαγγελµατίες και µικροεπιχειρήσεις µε εισόδηµα έως 50.000
ευρώ θα φορολογούνται µε συντελεστή 26% και πέραν τούτου
µε φορολογικό συντελεστή 33%.
Όσο, όµως, εξωφρενικό και αν ακούγεται στην κοινή λογική,
οι µεγαλοεισοδηµατίες ελεύθεροι επαγγελµατίες θα πληρώνουν
αναλογικά λιγότερους φόρους, αφού εισοδήµατα της τάξης των
200.000 ευρώ θα αποδίδουν φόρους αναλογικά µε το συντελεστή επίσης 33%.
Επιπλέον, οι νέοι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι µικροεπιχειρήσεις τα τρία πρώτα χρόνια από την έναρξη άσκησης του επαγγέλµατος θα φορολογούνται µε συντελεστή 13%. Όµως, το
τέλος επιτηδεύµατος για τους ελεύθερους επαγγελµατίες αυξάνεται από 500 ευρώ σε 650 ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το τρίτο σηµείο είναι η φορολόγηση της µικρής ακίνητης περιουσίας. Εδώ νοµίζω ότι είναι σηµαντικό το θέµα, αλλά δεν
µπορώ να αναφερθώ λόγω έλλειψης χρόνου.
Το τέταρτο είναι η φοροδιαφυγή των µεγάλων επιχειρήσεων
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και µεγάλοι κερδισµένοι της υπόθεσης «φορολογικό νοµοσχέδιο» είναι οι τραπεζίτες και οι εφοπλιστές. Οι µεν θα έχουν όφελος 4 δισεκατοµµύρια ευρώ έως 4,5 δισεκατοµµύρια ευρώ από
τον αναβαλλόµενο φόρο στα εποπτικά τους κεφάλαια, οπότε σε
συνδυασµό µε τον συµψηφισµό των ζηµιών από το PSI µε µελλοντικά κέρδη 48 δισεκατοµµύρια ευρώ έως 50 δισεκατοµµύρια
ευρώ για ανακεφαλαιοποίηση σε βάθος τριάντα ετών, θα έχουν
πολυετή διαχρονική φοροαπαλλαγή. Φαίνεται ότι οι ίδιοι ζουν τον
φορολογικό τους µύθο στην Ελλάδα, αφού το 2010 το κράτος
είχε µόνο 52 εκατοµµύρια ευρώ έσοδα από τη φορολογία των
εφοπλιστών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το πέµπτο σηµείο είναι ότι υπάρχουν αντιαναπτυξιακά χαρακτηριστικά που σας τα είπαν σύσσωµοι οι κοινωνικοί φορείς από
την ΑΔΕΔΥ, τη ΓΣΕΕ, τη ΓΕΣΕΒΕ και όλους τους υπόλοιπους.
Από τα παραπάνω, εµείς µπορούµε να εξάγουµε σίγουρα τρία
συµπεράσµατα. Οι εργαζόµενοι που θέλατε στον τουρισµό και
ειδικότερα οι εποχικά εργαζόµενοι στην εστίαση και στον επισιτισµό, συνθλίβονται υπό το βάρος της µείωσης µισθών, της µείωσης του αφορολόγητου, της αυξανόµενης ανεργίας –πρωταθλήτρια πλέον είναι η Ελλάδα στην Ευρώπη, να τα χαίρεστε
τα νέα, κύριε Υπουργέ!- της µαύρης εργασίας, της µείωσης των
επιδοµάτων ανεργίας και των εποχικών επαγγελµάτων. Κι όλα
αυτά, όταν πληρώνονται στην ώρα τους, γιατί και αυτό συµβαίνει.
Και αυτή είναι η επιχειρηµατικότητα που επιθυµείτε, µετά τις µεγάλες οριζόντιες περικοπές µισθών τις οποίες καταφέρατε πέρυσι. Έκτοτε έχετε κηρύξει τον πόλεµο στις µικροµεσαίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε, για να προλάβουν να µιλήσουν και άλλοι συνάδελφοι.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω ότι πραγµατικά στον
τουρισµό υπάρχει ένα πρόβληµα. Επειδή το επάγγελµα για τους
εργαζόµενους στον τουρισµό είναι εποχικό, εκτός από το εισοδηµατικό υπάρχει και το θέµα το ασφαλιστικό, το οποίο αναδεικνύεται σε µείζον, ειδικά στις περιοχές εκείνες, οι οποίες «ζουν»
-εντός εισαγωγικών- από τον τουρισµό και αυτές είναι οι πέντε
από τις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας µας.
Για όλους αυτούς τους λόγους, νοµίζω ότι αυτό το νοµοσχέδιο
είναι απαράδεκτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Εγώ θίγω µόνο µια πτυχή στον τουρισµό -και κλείνω µ’ αυτό,
κυρία Πρόεδρε- και αυτή είναι ότι ο τουρισµός υποτίθεται πως
είναι ένας από εκείνους τους τοµείς από τους οποίους υποτίθεται ότι περιµένουµε να υπάρξει ανάκαµψη. Και όµως, φερόµαστε
µε αυτόν τον τρόπο και µε αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Η βεβιασµένη απόφαση της
Νέας Δηµοκρατίας µε τη συναίνεση των υπόλοιπων δύο κοµµάτων, µε τα οποία συνεργάζεται να φέρει σήµερα µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για το φορολογικό, αποτελεί, κύριε
Υπουργέ, για την Χρυσή Αυγή µια ηθικά απαράδεκτη πράξη,
αλλά και µια πράξη προκλητική.
Κατ’ αρχάς, είναι ηθικά απαράδεκτο, γιατί θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι προς τα τέλη Νοεµβρίου, όταν δηλαδή ψηφίζαµε τον
Προϋπολογισµό του 2013 και το µνηµόνιο 3, κάποιοι θριαµβολογούσαν µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα, λέγοντας ότι επιτέλους αυτό
είναι το τελευταίο πακέτο µέτρων, µε το οποίο οι επίπονες προσπάθειες του ελληνικού λαού θα λάβουν τέλος και ότι επιτέλους
από το 2013 και µετά θα έρθει η πρώτη ανάπτυξη.
Μας είπατε, λοιπόν, για τελευταία µέτρα και σήµερα, αρχές
του 2013, ότι µας φέρνετε ένα κατάπτυστο νοµοσχέδιο, µε το
οποίο θέλετε να παρατείνετε την αφαίµαξη του ελληνικού λαού.
Πρόκειται για µία επιπλέον προκλητική πράξη, γιατί ακόµα βοά
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ο ελληνικός λαός για τα σκάνδαλα, για τα οποία ουδείς έχει λογοδοτήσει στην ελληνική δικαιοσύνη, σκάνδαλα για τα οποία ήδη
οι συναγωνιστές µίλησαν για τη λίστα Λαγκάρντ. Όµως, πριν απ’
αυτή, είχαµε και άλλα σκάνδαλα, στα οποία εµπλέκονται πρόσωπα, τα οποία έχουν διατελέσει είτε πρωθυπουργοί είτε υπουργοί.
Ήδη, λοιπόν, το 2007 και οι τέσσερις λίστες είχαν πέσει στα
χέρια της Νέας Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε την οποία συγκεκριµένοι φοροφυγάδες είχαν προβεί στο έγκληµα της φοροδιαφυγής, το οποίο θέλετε να πατάξετε σήµερα µε αυτό το νοµοσχέδιο, µε το οποίο συνολικά απέσπασαν έσοδα ύψους 15 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Αναλογιστείτε λοιπόν ότι το νοµοσχέδιο προβλέπει πως θέλετε
να βρείτε έσοδα 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ενώ οι προηγούµενες λίστες βρήκαν 15 δισεκατοµµύρια ευρώ. Στο σηµείο αυτό,
θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι η τελευταία δόση που πήρε η Ελλάδα ήταν ύψους 25 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Άρα, λοιπόν, τι θα µπορούσατε να είχατε κάνει για να αποφύγετε το σηµερινό νοµοσχέδιο; Θα µπορούσατε να είχατε πάρει
τα λεφτά από αυτούς που τα έκλεψαν. Αντ’ αυτού, επιλέξατε πάλι
τον εύκολο δρόµο, να αφαιµάξετε τον ελληνικό λαό και να δώσετε την επιταγή σ’ αυτούς, οι οποίοι ήδη τρία χρόνια υφίστανται
τη µνηµονιακή πολιτική σας.
Πολλοί είπαν ότι επιτέλους αυτά τα σκάνδαλα είναι µια
αφορµή για να επέλθει η πολιτική κάθαρση στη χώρα. Άκουσα
χθες µε πολύ µεγάλη προσοχή τον κ. Βενιζέλο, ο οποίος σε ένα
τραγελαφικό παραλήρηµα είπε ότι είναι αθώος και ότι είναι θύµα
µιας πολιτικής σκευωρίας.
Θυµάµαι, όµως, ότι η πολιτική κάθαρση δεν είναι κάτι το καινούριο, όπως δεν είναι και κάτι το νέο. Ήδη από το 2009, όταν
ξέσπασε το σκάνδαλο του Χρηµατιστηρίου, κάποιοι φώναζαν ότι
οι ένοχοι γι’ αυτές τις «φούσκες» µετοχές -όταν είχαµε πάλι νεκρούς, είχαµε ανθρώπους που έπεφταν από το µπαλκόνια γιατί
έχασαν τις περιουσίες τους- θα µπουν στη φυλακή. Τότε, λοιπόν,
έγινε ό,τι έγινε και σήµερα. Τίποτε απολύτως! Η ελληνική δικαιοσύνη δεν µπορεί να βρει τους ενόχους. Και αυτό για µας είναι
µια απόδειξη για το πόσο καλοστηµένο είναι το παιχνίδι. Η Νέα
Δηµοκρατία προφανώς χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται τη Νέα Δηµοκρατία, γιατί αποτελούν ένα κρίκο της ίδιας
αλυσίδας και αν πέσει ο ένας, πέφτει και ο άλλος.
Επίσης, άναυδος προχθές και µε µεγάλη προσοχή άκουσα την
τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος είχε πει -αν το συγκράτησα σωστά- το εξής:
Πρέπει να ευηµερήσουν οι αριθµοί, για να ευηµερήσουν και οι
άνθρωποι. Προφανώς έχετε ξεχάσει ποιος είναι ο ρόλος της πολιτείας και των κοµµάτων. Δεν είστε ούτε ανώνυµη εταιρεία ούτε
τράπεζα για να σας ενδιαφέρουν οι αριθµοί.
Το κράτος, κυρίες και κύριοι, πρέπει να υπερασπίζεται τα συµφέροντα του έθνους, να προστατεύει τους πολίτες τους και µέληµα του κράτους είναι να πράξει τα δέοντα για να παρέχει
αξιοπρεπή ζωή σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα. Μέληµα των τραπεζών και των ανώνυµων εταιρειών είναι να ευηµερούν οι αριθµοί. Πράγµατι, σωστά είναι. Αν ήσασταν, λοιπόν, οικονοµολόγοι,
αν ήσασταν τραπεζίτες ή οτιδήποτε άλλο, αυτή η λογική θα ήταν
πράγµατι σωστή. Εποµένως, µπορείτε να µετονοµάσετε τη Νέα
Δηµοκρατία σε «ΝΔ ΑΕ», το ΠΑΣΟΚ σε «ΠΑΣΟΚ ΑΕ» κ.ο.κ.. Αφήστε, λοιπόν, τους αριθµούς για εσάς και αφήστε και τη Χρυσή
Αυγή και τον ελληνικό λαό, για τον οποίο πράγµατι δείχνουµε µεγάλο ενδιαφέρον και έµπρακτα.
Κυνηγάτε, λοιπόν, τον Έλληνα για να πατάξετε τη φοροδιαφυγή. Κυνηγάτε τη µέση Ελληνίδα και το µέσο Έλληνα, ο οποίος
ήδη από το 2013, αρχές του έτους, θα έρθει να πληρώσει καινούρια χαράτσια, καινούργιους φόρους και διάφορα άλλα, τα
οποία εσείς του έχετε επιβάλει, γιατί έτσι σας έχουν υποδείξει
ξένες δυνάµεις κατοχής.
Γιατί δεν έχετε την ίδια αντιµετώπιση για εσάς τους ίδιους;
Πόσα δισεκατοµµύρια ευρώ χρωστούν τα κόµµατα στο δηµόσιο;
Πόσα χρήµατα έχετε καταχραστεί και κανένας εισαγγελέας δεν
βρέθηκε ποτέ για να σας καθίσει στο σκαµνί του κατηγορουµένου;
Επιπλέον, είχαµε συζητήσει σε κάποια προηγούµενη τοποθέ-
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τηση, σε κάποια Ολοµέλεια, σχετικά µε τη φοροδιαφυγή και για
την εξυγίανση του φορολογικού συστήµατος. Είχα πει τότε,
επειδή ήµουν αγορητής για το συγκεκριµένο θέµα ότι θα πρέπει
να δούµε τι παρέχει το κράτος, για να είναι δίκαιη η κατανοµή
των βαρών, για να µπορούν και οι Έλληνες να ξέρουν τι πληρώνουν και γιατί το πληρώνουν. Θέλετε να µιλήσουµε για δηµόσια
υγεία; Θέλετε να µιλήσουµε για τη δήθεν δωρεάν παιδεία; Θέλετε να µιλήσουµε για τα µέσα µαζικής µεταφοράς; Θέλετε να
µιλήσουµε για το καθηµερινό κόστος διαβίωσης; Θέλετε να µιλήσουµε για τα ενοίκια και για τους µισθούς, για να δούµε τελικά
ποιες είναι οι παροχές του κράτους απέναντι στους Έλληνες και
τι πληρώνουν οι Έλληνες γι’ αυτές τις παροχές;
Επιπλέον, ένα µεγάλο σκάνδαλο για το οποίο δεν έχει µιλήσει
και δεν έχει τοποθετηθεί κανείς: Όλοι λέτε ότι θέλετε να βρείτε
χρήµατα από την πάταξη της φοροδιαφυγής. Έστω ότι το πράττετε από αύριο και πράγµατι βρίσκετε αυτά τα δισεκατοµµύρια
ευρώ, τα χρήµατα αυτά, κύριε Υπουργέ, πού θα καταλήξουν; Θα
πάνε µήπως πάλι -όπως µας λέγατε- στην ελληνική οικονοµία για
να γίνει η επανεκκίνησή της ή µήπως θα πάνε πάλι στους δανειστές, όπως κάνατε µε την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και
µε τις προηγούµενες διατάξεις στις οποίες συγκεκριµένα, µας
είχατε πει ότι «ναι, όσο πληρώνει ο Έλληνας, αυτοί οι κόποι, θα
βρούµε µία λύση για να βγούµε από την κρίση»; Και όµως, δεν
έγινε τίποτα. Και δεν θα γίνει τίποτα και στο µέλλον.
Επιπλέον, όσο εσείς και το ελληνικό κράτος συνεχίζετε αυτήν
τη φοροµπηχτική πολιτική, υπάρχουν κάποιοι άλλοι, οι οποίοι
προφανώς είναι πιο έξυπνοι από εµάς και έχουν κάνει το αυτονόητο: Βλέποντας, λοιπόν, ότι η Ελλάδα καταρρέει, βρήκαν το
πρόσχηµα για να διεισδύσουν και οικονοµικά σε ευπαθείς περιοχές, όπως για παράδειγµα είναι η Θράκη, όπως είναι η περιοχή
της Μακεδονίας που συνορεύει µε τη Βουλγαρία, όπως είναι το
Αιγαίο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εάν πάτε, λοιπόν, σε αυτές τις περιοχές, θα δείτε Τούρκους
επιχειρηµατίες να χορηγούν δάνεια σε Έλληνες αγρότες. Θα
δείτε Τούρκους και Βούλγαρους να δίνουν χρηµατικά ποσά σε
Έλληνες, για να διευκολύνουν την ήδη επιβαρυµένη τους ζωή.
Και όταν αύριο, αφού εµείς τους παραχωρούµε το δικαίωµα
αυτό, το δικαίωµα να ζητούν και εδάφη από την Ελλάδα, όταν θα
τα διεκδικήσουν, τι θα τους πούµε; Ότι το ΑΕΠ δεν µας επιτρέπει
να πάρουµε πίσω τη Θράκη µας; Ότι τα ποσοστά δεν µας επιτρέπουν να υπερασπίσουµε τη Μακεδονία µας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε στις θέσεις σας. Στη Βουλή είµαστε.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ότι τα ποσοστά και οι αριθµοί
δεν µας επιτρέπουν να υπερασπισθούµε το Αιγαίο µας; Άρα, λοιπόν, όπως είπα και πριν, οι αριθµοί πράγµατι ευηµερούν, αλλά
ευηµερούν εις βάρος του ελληνικού λαού.
Όπως το µνηµόνιο 1, το µνηµόνιο 2 και το µνηµόνιο 3, έτσι και
το νέο φορολογικό µέτρο, θα είναι ένα µέτρο το οποίο θα αποτύχει, γιατί δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά ένα σχέδιο επί χάρτου, το οποίο δεν έχει καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα.
Αύριο, λοιπόν, που ακόµη ένας Έλληνας θα κλείσει το µαγαζί
του, γιατί δεν θα πάρει φορολογική ενηµερότητα, όταν ακόµη
ένας Έλληνας αυτοκτονήσει ο µη γένοιτο από τα χρέη, όταν
ακόµη ένας Έλληνας θα ψάχνει στους κάδους απορριµµάτων για
να βρει τρόφιµα, όταν ακόµη ένας Έλληνας θα πεθάνει από το
κρύο, γιατί δεν έχει πετρέλαιο θέρµανσης, κοιτάξτε τον στα
µάτια, κύριε Υπουργέ, και πείτε του ότι παραδώσατε ένα δίκαιο
φορολογικό σύστηµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε, που ήσασταν µέσα στο χρόνο.
Το λόγο έχει, η κ. Ελένη Ζαρούλια.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: «Ουκ αν λάβεις παρά του µη έχοντος».
Στο έργο του Λουκιανού «Νεκρικοί Διάλογοι» ο κυνικός φιλόσοφος Μένιππος αναφέρεται ως ο µόνος που διέσχισε τον Αχέροντα χωρίς να πληρώσει στον Χάροντα τον οβολό, επειδή δεν
είχε.
«Ουκ αν λάβεις παρά του µη έχοντος» λοιπόν, θα σας πει και
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ο ελληνικός λαός και θα διασχίσει τον τραχύ δρόµο που του ετοιµάζετε και θα βγει νικηφόρος. Δεν θα εξαφανίσετε εσείς, κύριοι
της συγκυβέρνησης, τον ελληνικό λαό. Δεν έχει ούτε µισό ευρώ
να σας δώσει για τις διαρκώς αυξανόµενες φορολογικές επιβαρύνσεις, που µεταφέρετε στις πλάτες του.
Φορολογείτε συνεχώς την ακίνητη περιουσία των µικρών και
µεσαίων οικονοµικών στρωµάτων. Οι φόροι που επιβάλλετε αφορούν αντικειµενικές αξίες, που πλέον είναι κατά πολύ ανώτερες
των πραγµατικών και όλα αυτά σε µία αγορά παγωµένη, που δεν
υπάρχει καν η δυνατότητα ρευστοποίησης των περιουσιακών
στοιχείων. Ουσιαστικά, η συνεχής φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας που επιβάλλετε ισοδυναµεί µε κατάσχεση.
Θέλετε να καθυποτάξετε τον λαό µας µε τους φόρους που επιβάλλετε κάθε τόσο, λέγοντας συνεχώς ότι θα είναι οι τελευταίοι.
Αλλά ποτέ δεν είναι οι τελευταίοι. Ψεύδεστε. Κάθε µέρα θα υπογράφονται «πάνω και κάτω από το τραπέζι» αποφάσεις µε οικονοµικούς όρους υποτέλειας που θα έχουν άµεσο αντίκτυπο στην
ελληνική οικογένεια. Κοροϊδία, εµπαιγµός, θράσος!
Η τρικοµµατική Κυβέρνηση ετοιµάζει φορολογικά νοµοσχέδια,
για να οδηγήσει στη φυλακή ακόµα και τον συνταξιούχο. Ανακεφαλαιώνει το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µε δισεκατοµµύρια
που προσετέθησαν στο δηµόσιο χρέος και θα επιµεριστούν σε
όλους τους Έλληνες φορολογούµενους, µηδέ εξαιρουµένων των
ανέργων. Πλήττονται τα χαµηλά εισοδήµατα και η µεσαία αστική
τάξη και αφήνεται στο απυρόβλητο η πλουτοκρατία, η οποία µεταφέρει τις εµπορικές δραστηριότητές της, τις έδρες της σε
χώρες µε χαµηλούς φορολογικούς συντελεστές, προκειµένου να
µεγιστοποιήσει τα κέρδη της.
Εκδικείστε τον ελληνικό λαό και δεν είναι τυχαίο. Χθες ο Γενικός Γραµµατέας της Χρυσής Αυγής στην εκποµπή του Γιώργου
Τράγκα αποκάλυψε την κοµµατική προέλευση του κ. Στουρνάρα
και του κ. Διώτη, αποδεικνύοντας ότι µας εξουσιάζουν αριστεροί
µε δεξιές τσέπες.
«Ναζί» µάς ανεβάζετε, «ναζί» µάς κατεβάζετε, αλλά εσείς, τα
«τζάκια» τα δικά σας ήταν και είναι οι δοσίλογοι που τότε, όπως
και τώρα, µε ιδεολογία το κέρδος συνεργάζεστε κάθε εποχή, µε
κάθε κατακτητή! Και τώρα υποτάσσετε τον ελληνικό λαό στην
κοµσοµόλα τη Μέρκελ και τα διεθνή σιωνιστικά τραπεζικά συστήµατα που κρύβονται από πίσω. Είναι αδύνατο να έχουµε περιέλθει σ’ αυτό το οικονοµικό αδιέξοδο έτσι τυχαία.
Ακούµε τον Υπουργό Οικονοµικών να καυχάται για τα επιτεύγµατά του. Αλήθεια, τα µόνα επιτεύγµατα τα οποία βλέπω εγώ
είναι η αύξηση της ανεργίας, οι αυτοκτονίες, το κλείσιµο των ελληνικών επιχειρήσεων, η ανέχεια του ελληνικού λαού.
Ακούµε τους κυβερνητικούς Βουλευτές να καυχώνται για τα
επιτεύγµατα της Κυβερνήσεώς τους. Εµείς βλέπουµε ότι η πολιτική σας ποινικοποιεί την καθηµερινότητα του λαού, ότι µετατρέπει τον Έλληνα από νοικοκύρη σε φοροφυγά, γιατί δεν έχει άλλο
δρόµο, για να επιβιώσει αυτός και η οικογένειά του από τις φοροεπιδροµές, που εξαπολύετε κάθε τόσο εναντίον του.
Εξαπατήσατε τον ελληνικό λαό, έναν υπερήφανο λαό, τον
οποίο µετατρέπετε σε δουλοπάροικο, µε το πολυνοµοσχέδιο που
φέρνετε µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος τη Δευτέρα, ένα νοµοσχέδιο που θα είναι η «ταφόπλακα» της πατρίδος µας. Λένε
πως οι λαοί έχουν τις κυβερνήσεις που τους αρµόζουν. Σύµφωνοι, όµως ο ελληνικός λαός δεν φαντάστηκε ποτέ ότι θα φθάνατε
µέχρι του σηµείου να ξεπουλήσετε την πατρίδα του σε ξένα συµφέροντα εις βάρος του.
Παρερµηνεύετε το Σύνταγµα, καταπατάτε το Σύνταγµα της
Ελλάδος για να ικανοποιήσετε τους ξένους. Δεν υπάρχει έκτακτη
ανάγκη την οποία επικαλείστε διαρκώς. Υπάρχουν από τη µία οι
τοκογλύφοι και από την άλλη η δική σας ανικανότητα, αναλγησία
και προδοσία.
Το µέλλον που µας ετοιµάζετε εσείς είναι η σκλαβιά. Το µέλλον
µε τη Χρυσή Αυγή σηµαίνει την ελευθερία και την ανεξαρτησία
της Ελλάδος και των Ελλήνων. Εµείς λέµε στον ελληνικό λαό ότι
πρέπει να αντισταθεί µαζί µε τη Χρυσή Αυγή.
Η Αθήνα τον 6ο και 7ο αιώνα βίωσε και τότε οικονοµική κρίση
και οι κοινωνικές ανισότητες οξύνθηκαν. Χαρακτηριστικό των µεταρρυθµίσεων που επέβαλε τότε ο Σόλωνας είναι η προοδευτική
αφαίρεση προνοµίων από τους τότε πλούσιους γαιοκτήµονες
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προς όφελος του δηµοσίου. Η εξουσία πέρασε στην Εκκλησία
του Δήµου όπου µε τη συµµετοχή των Αθηναίων πολιτών λαµβάνονταν οι σηµαντικές αποφάσεις. Ο ρόλος του πολίτη είναι ό,τι
πιο σεβαστό υπάρχει εκείνη την εποχή, µιας και ο κάθε Αθηναίος
µπορεί να γίνει Βουλευτής, αργότερα δικαστής, ακόµα και πρύτανης της Βουλής. Αυτά γίνονταν τότε.
Σήµερα είµαστε σε µία κατάσταση που δεν µπορούµε να προσδιορίσουµε καν µε τον όρο «δηµοκρατία» το καθεστώς, όπως το
διαµορφώνετε καθηµερινά. Δεν υφίσταται δηµοκρατία στη λεγόµενη σύγχρονη ευρωπαϊκή Ελλάδα. Δηµιουργήθηκε µία γενιά
ψηφοφόρων καταναλωτών, οι οποίοι θαµπώθηκαν από το δυτικό
τρόπο ζωής και έθεσαν ως όνειρο ζωής να ζήσουν κι αυτοί όπως
στα σήριαλ της εποχής.
Τα µέσα µαζικής εξαπατήσεως σε αγαστή συνεργασία µε µεταπράτες πολιτικούς και επιχειρηµατίες µε ροπή στο θησαυρισµό έφτασαν την Ελλάδα σε ένα αδιέξοδο που θα λειτουργήσει
αντίστροφα για την πολιτική και οικονοµική ελίτ, γιατί ο απλός
κόσµος έχει αρχίσει πλέον να διαπιστώνει τη σκευωρία που στήθηκε ερήµην του. Πολιτικές µαριονέτες επιλέγουν να µας οδηγήσουν σε αφανισµό. Ακολουθώντας τις διαταγές της Μέρκελ,
χάσαµε την αξιοπρέπειά µας σαν λαός, εκφραζόµενοι στο παγκόσµιο γίγνεσθαι από µία συγκυβέρνηση-καρικατούρα, η οποία
λειτουργεί σαν υπάλληλος.
Μιλώντας για Ελλάδα και για το τιµηµένο αίµα των προγόνων
µας, εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει κάθε µέρα να προσπαθούµε να
τη µεγαλώσουµε και να αποτελέσουµε ξανά τον πνευµατικό λίκνο
όλης της Ευρώπης για τις µελλοντικές γενιές της. Αυτά όλα
έχουν ξεχαστεί και ίσως µοιάζουν µακρινά για τα αρρωστηµένα
µυαλά, που κατάντησαν µία υπερήφανη Ελλάδα σ’ αυτό το οικονοµικό επίπεδο όταν διαχειρίστηκαν πακτωλό χρηµάτων.
Είµαστε στο απόγειο της υποτέλειας, αλλά ακόµη οι δηµοσκόποι και τα κανάλια βαθµολογούν το Σαµαρά ως καταλληλότερο
Πρωθυπουργό της χώρας και ταυτόχρονα ο λαός µουντζώνει την
πολιτική που εφαρµόζει.
Καταψηφίζω το νοµοσχέδιο της ντροπής και καλώ όποιον έχει
αξιοπρέπεια σε αυτό το Κοινοβούλιο να συνταχθεί µαζί µας για
να προστατεύσουµε τον Έλληνα, τον πολύτεκνο, τον άνεργο, τον
εργάτη, τον συνταξιούχο, για να προστατεύσουµε την παραγωγικότητα και την επιχειρηµατικότητα, που πλήττονται βάναυσα
µε την φοροµπηχτική πολιτική σας.
Εµείς, ως Χρυσή Αυγή, δεσµευόµαστε να θεσµοθετήσουµε
ένα σύστηµα φορολόγησης, που θα αποκαταστήσει στο λαό µας
το αίσθηµα δικαίου. Ένα σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστηµα που θα δώσει ασφάλεια στον Έλληνα πολίτη, που θα τιµωρεί άµεσα τον παραβάτη, χωρίς να φτάνουµε σε λίστες
Λαγκάρντ και άλλα παραπλανητικά, που θα δίνει ώθηση στην
ανάπτυξη και θα ανορθώσει και την οικονοµία και τις κοινωνικές
δοµές. Γιατί µόνο µε συνεργασία κράτους-πολίτη µπορεί να πετύχει η οικονοµία και αυτή αποκτάται µόνο µε την εµπιστοσύνη,
µια εµπιστοσύνη που έχετε χάσει και δεν πρόκειται να ανακτήσετε ποτέ.
Θλίβοµαι για την κατάντια της χώρας µου και ως υπερήφανη
Ελληνίδα, ως µητέρα και εθνικίστρια σας λέω ότι οι Έλληνες
εθνικιστές της Χρυσής Αυγής θα παλέψουµε µε όλες µας τις δυνάµεις και θα σταµατήσουµε τα άθλια σχέδια σας. Η αποκατάσταση είναι πάντα µια επώδυνη κατάσταση και απαιτεί χρόνο και
αφοσίωση στο στόχο. Η Χρυσή Αυγή οφείλει να είναι και θα είναι
η πρωτοπόρος στην ανόρθωση της Ελλάδας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει ο
κ. Κουίκ, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ζήτησα να πάρω επειγόντως το λόγο, κυρία Πρόεδρε, γιατί φοβήθηκα µήπως φύγει ο
Υπουργός Οικονοµικών και λέω, µια που τον έχω εδώ, να µπορώ
να απευθυνθώ κατευθείαν σε εκείνον.
Προηγουµένως όµως επιτρέψτε µου, κύριε Υπουργέ, να κάνω
την εξής παρατήρηση. Δεν άκουσα σήµερα από κανέναν συνάδελφο δηµοσιογράφο-Βουλευτή µέσα στο Κοινοβούλιο να καταδικάζει. Ανακοινώσεις των κοµµάτων βγήκαν, αλλά θεωρούσα
σκόπιµο να βγει έστω και µία εντός της Βουλής έκφραση συµπάθειας για τους συναδέλφους στους οποίους έβαλαν γκαζάκια
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σήµερα το πρωί και πολύ περισσότερο όταν οι περισσότεροι από
µας, ακόµα και από αυτούς που γελούν προκλητικά εδώ µέσα,
είναι οι πελάτες τους.
Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο λέω είναι ότι καταδικάζουµε οποιαδήποτε πράξη βίας από όπου κι αν προέρχεται πόσο
µάλλον τέτοιες µέρες, που δουλεύουν πολύ οι αποπροσανατολιστικοί µηχανισµοί, για να προσπαθήσουν να µετατοπίσουν το
ενδιαφέρον.
Παίρνω τώρα κανονικά το χρόνο µου και θα ήθελα να ρωτήσω
τον κύριο Υπουργό των Οικονοµικών, µε την πλούσια διεθνή του
εµπειρία, τι είναι αυτό που δεν µπορεί εδώ στην Ελλάδα φορολογικά να φέρει πραγµατικά την ισορροπία και το δίκιο όλων των
πολιτών. Κερδίζω 100, ξοδεύω 80, φέρνω τις αποδείξεις για τα
80 ό,τι κι αν είναι αυτά τα 80, από γιατρό µέχρι εστιατόριο και
από ταξίδι µέχρι το δώρο για το σύζυγο και να φορολογηθώ για
τα 20. Γιατί µπαίνω σε αυτόν τον δαίδαλο των διαφόρων αυτών
συντελεστών;
Για παράδειγµα, εάν ερµήνευσα σωστά και αν διάβασα καλά
το νόµο σας, µόνο οι µισθωτοί και συνταξιούχοι δικαιούνται να
βάζουν αποδείξεις στο 25% των εισπράξεών τους. Αυτό δεν µπορεί να το έχει οποιοσδήποτε ελεύθερος επαγγελµατίας ή επιχειρηµατίας. Κάνω λάθος, κύριε Υπουργέ; Γιατί δεν κάνετε το σύστηµα, το οποίο εφαρµόζεται σε χώρες που ξέρουν να πατάξουν
τη φοροδιαφυγή; Και µη µου πείτε ότι δεν µπορεί να το συλλάβει
αυτό το σύστηµα ο µηχανισµός «ΤΑΧIS», διότι τότε θα σας ρωτήσω:«µα µε την ίδια λογική γιατί κλείνετε ΔΟΥ στα νησιά, από
τη στιγµή που εσείς λέτε ότι δουλεύει το σύστηµα και άρα, δεν
υπάρχει κανένα πρόβληµα ο καθένας ηλεκτρονικά να εξυπηρετείται από το µέρος που βρίσκεται;».
Επαναλαµβάνω. Απλό, απλούστατο. Κερδίζει 10.000 ευρώ µία
οικογένεια το χρόνο, ξοδεύει τις 8.000, φέρνει τις αποδείξεις και
φορολογείται για τις 2.000 µε έναν ανθρώπινο συντελεστή.
Επίσης, το θέµα των ΔΟΥ. Και θέλω να το θέσω εδώ στην Αίθουσα διότι αντιλαµβάνοµαι ότι έχουν έρθει δύο διαφορετικές
τροπολογίες. Θα παρακαλέσω θερµά τους συναδέλφους Βουλευτές να µην κοιτάνε µόνο τον τόπο τους. Να κοιτούν το ευρύτερο καλό της νησιωτικής Ελλάδας. Το πρόβληµα αυτό δεν είναι
µόνο στη Λέσβο, στη Λήµνο και στην Καλλονή. Είναι και σε Σάµο
και Ικαρία, είναι και σε Ιθάκη και Κεφαλονιά, άρα πρέπει να το
βλέπουµε ως Έλληνες του Ελληνικού Κοινοβουλίου µε ευρύτερο
πνεύµα. Εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, θα στηρίξουµε την τροπολογία που αφορά τις ΔΟΥ όλης της νησιωτικής χώρας.
Λυπάµαι, κύριε Υπουργέ, που χθες στο φόρουµ που είχατε
πάει και µιλήσατε, αναφερθήκατε σε πιέσεις που σας ασκούνται
από τους Βουλευτές. Είναι η δουλειά µας να σας µεταφέρουµε
τη φωνή της κοινωνίας, όταν για παράδειγµα ο Λήµνιος δήµαρχος µού ενεχείρισε φάκελο µε έξι χιλιάδες υπογραφές κατοίκων,
διότι δεν τον δεχόταν κανένας Υπουργός.
Θα πω κάτι τελευταίο, που δεν έχει να κάνει µε τη σηµερινή
διαδικασία, για το οποίο έχω µία µεγάλη ευαισθησία, γιατί είµαι
γεννηµένος στα ιερά χώµατα της Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη.
Αισθάνοµαι ότι χθες, ενώ δεν είχα καµµία τέτοια διάθεση, έθιξα
τη «µακεδονικότητα» του συναδέλφου κ. Δηµήτρη Κυριαζίδη, ο
οποίος έχει και θύµατα µέσα στην οικογένειά του. Αισθάνοµαι
την ανάγκη να διευκρινίσω ότι δεν ήθελα να εκφράσω καµµία
απολύτως προσωπική µοµφή στο πρόσωπό του.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Σαµπαζιώτης.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την κατάθεση του νέου φορολογικού νοµοσχεδίου η Κυβέρνηση προχωρά στην υλοποίηση
της πρώτης φάσης για τη δηµιουργία ενός δικαιότερου, απλούστερου και αποτελεσµατικότερου φορολογικού συστήµατος,
που έχει αναπτυξιακή κατεύθυνση, αλλά και που εφαρµόζει ένα
νέο, αυστηρότερο πλαίσιο για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής µέσω της αναδιοργάνωσης του φορολογικού, ελεγκτικού
και εισπρακτικού µηχανισµού.
Με το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο αυξάνεται το αφορολόγητο
για µισθωτούς και συνταξιούχους από 5.000 στα 9.000 ευρώ, ει-
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δικά για τους χαµηλόµισθους που θα παίρνουν ολόκληρη την
απαλλαγή. Όλοι οι φορολογούµενοι µε εισόδηµα έως 25.000
ευρώ θα έχουν σηµαντικές ελαφρύνσεις, διότι µειώνονται οι συντελεστές σε τρεις από οκτώ, ενώ ο ανώτατος συντελεστής φορολόγησης θα διαµορφώνεται στο 42% για εισοδήµατα από
42.000 ευρώ και άνω.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο σύνολο των οικογενειών µε δύο
παιδιά η επιβάρυνση αρχίζει από τα 22.000 ευρώ και αφορά µόνο
το 9,9% των οικογενειών. Οι πολύτεκνοι, δηλαδή οι εκατόν πενήντα χιλιάδες, οικογένειες, ελάµβαναν µέχρι σήµερα πολυτεκνικό επίδοµα 528 ευρώ το έτος ανά παιδί, ενώ µε το νέο
καθεστώς θα λαµβάνουν 500 ευρώ ανά παιδί συν 40 ευρώ το
µήνα ενίσχυση για κάθε παιδί. Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό
που θα λαµβάνουν τώρα θα είναι 2.940 ευρώ από 1.584 που
έπαιρναν, δηλαδή θα έχουν µία ωφέλεια της τάξης των 1.356
ευρώ το χρόνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Ελλάδα υπάρχει δυστυχώς
µία µεγάλη σπατάλη στην κοινωνική πολιτική. Ο τρόπος µε τον
οποίο κάναµε πολιτική για τα παιδιά ήταν ανορθολογικός. Το
70% των φτωχών οικογενειών που έχουν ανάγκη είναι οικογένειες µε ένα ή δύο παιδιά. Αυτούς το αφορολόγητο είτε δεν τους
έπιανε, είτε δεν έπαιρναν καθόλου επίδοµα. Αυτό, λοιπόν, προσπαθούµε να διορθώσουµε, βάζοντας εισοδηµατικό κριτήριο.
Η αποδέσµευση της κοινωνικής από τη φορολογική πολιτική
σηµαίνει ότι οκτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες οικογένειες µ’ ένα
ή δύο παιδιά θα πάρουν για πρώτη φορά επίδοµα µέσα από ένα
δίκαιο και διαφανές σύστηµα. Ποιος είπε ότι το παλιό σύστηµα
ήταν σωστό; Για παράδειγµα, οι τρίτεκνοι πήραν επιχορήγηση τη
δεκαετία του 2000, χωρίς να υπάρχουν κριτήρια. Είναι γνωστό
το παράδειγµα της κ. Χριστοφάκη, της συζύγου του κ. Πάγκαλου, που έπαιρνε επίδοµα τριτέκνου από τον ΟΓΑ. Τέτοιου είδους αδικίες προσπαθούµε να σταµατήσουµε, επικεντρώνοντας
την προσοχή µας στις οικογένειες που πραγµατικά το έχουν
ανάγκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, µας κατηγορείτε ότι
το φορολογικό νοµοσχέδιο είναι έκτρωµα και βάρβαρο. Νοµίζω
ότι δεν ξέρετε τι λέτε και παραπληροφορείτε συνειδητά και συστηµατικά τον ελληνικό λαό. Σταµατήστε επιτέλους να παίζετε
αυτό το παιχνίδι µ’ αυτό το ωραίο αντιµνηµονιακό µέτωπο που
έχετε φτιάξει και το οποίο κάθε τρεις και λίγο αλλάζει επιχειρήµατα.
Τι µας λέγατε αρχικά; «Θα πέσει έξω ο προϋπολογισµός, δεν
πρόκειται να πετύχουν τα µακροοικονοµικά µέτρα και οι στόχοι».
Όταν έρχονται τα καλά αποτελέσµατα στο επίπεδο των µακροοικονοµικών στόχων, γιατί πράγµατι µειώνεται το έλλειµµα, γιατί
πράγµατι βελτιώνεται το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών,
το ξεχνάµε αυτό. Πηγαίνουµε στο επόµενο. Μας λέγατε ότι δε
θα πάρουµε τη δόση. Τη δόση όµως την πήραµε και µάλιστα πήραµε πολύ περισσότερα χρήµατα απ’ όσα περιµέναµε. Αφού δεν
έπιασε αυτό, προχωράτε στο αµέσως επόµενο: «το χρέος είναι
επαχθές, είναι επονείδιστο». «Οι διεθνείς τοκογλύφοι». «Πληρώνουµε φόρους, πληρώνουµε τόκους». «Μας παίρνουν τα κέρδη».
Έρχεται, λοιπόν, η Κυβέρνηση, κάνει συµφωνία και πετυχαίνει το
χαµηλότερο δυνατό επιτόκιο. Παίρνει παράταση πληρωµής για
τα δεκαπέντε επόµενα χρόνια. Επιστρέφονται τα κέρδη και γίνεται νέο κούρεµα του χρέους.
Πριν λίγες µέρες υπονοµεύατε συνειδητά την επαναγορά των
οµολόγων, λέγοντας ότι είναι βλαπτική. Η επαναγορά όµως ολοκληρώθηκε, διαψευστήκατε και καταφέραµε να εξοικονοµήσουµε, δηλαδή, να κουρέψουµε περαιτέρω 20 δισεκατοµµύρια
το χρέος µας. Πάει, λοιπόν και το επιχείρηµα του χρέους.
Συνεχίζοντας, λοιπόν, την αντεθνική σας στάση εξακολουθείτε
να παίζετε µε το θέµα της βιωσιµότητας του ελληνικού χρέους.
Την ώρα που το ίδιο το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο αποδέχεται
ότι το ελληνικό δηµόσιο χρέος είναι βιώσιµο -διότι αν δεν το αποδεχόταν, δε θα συναινούσε και θα συνυπέγραφε να πάρουµε τα
52,2 δισεκατοµµύρια ευρώ- την ώρα, λοιπόν, που ακόµα και
αυτοί που δηµιούργησαν το θέµα δέχονται ότι έχουν ξεπεραστεί
τα προβλήµατα, εσείς τι κάνετε; Εσείς, το ωραίο αντιµνηµονιακό
µέτωπο, αµφισβητείτε σε διεθνές επίπεδο τη βιωσιµότητα του
ελληνικού χρέους.
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Όλα αυτά όµως δεν κάνουν κακό ούτε στην Κυβέρνηση και
ούτε αµφισβητούν τις επιτυχίες της. Δυστυχώς, κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά κάνουν κακό στη χώρα µας και τη µεγάλη προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και από την οποία εσείς δυστυχώς
είστε απόντες. Πίσω απ’ όλη αυτή την απίστευτη πολιτική µικροψυχία της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, κρύβεται η παντελής έλλειψη αξιόπιστης και ρεαλιστικής εναλλακτικής πρότασης. Δεν
έχετε ούτε µια πραγµατική πρόταση εξόδου από την κρίση. Δεν
έχετε την παραµικρή δηµιουργική συµβολή µέσα σ’ αυτή τη διεργασία και τη µεγάλη προσπάθεια που γίνεται.
Θεωρούσα ότι µετά τη µεγαλειώδη επίσκεψη του Αρχηγού σας
στην Αργεντινή και τη Βραζιλία θα είχατε αλλάξει µυαλά. Δυστυχώς όµως, είστε αµετανόητοι. Αφού είδατε, λοιπόν, ότι αυτού
του είδους η ρητορική δε σας οδηγεί πουθενά, επανήλθατε στο
γνωστό σας κλεφτοπόλεµο.
Το µόνο, λοιπόν, στο οποίο αναλώνεται σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι
να εδραιώσετε τη θέση σας σε ένα από τα δυο άκρα, υποστηρίζοντας και συµµετέχοντας είτε µε στελέχη της νεολαίας σας είτε
µε συγγενικά σας πρόσωπα Βουλευτών σας σε παράνοµες πράξεις. Βαφτίζετε καταστολή και αντιπερισπασµό την τήρηση της
νοµιµότητας και χαρακτηρίζετε µέσω του left.gr πράξη αλληλεγγύης την εισβολή στα γραφεία της ΔΗΜΑΡ.
Καλό θα ήταν, λοιπόν, να µαζέψετε τους παράνοµους συντρόφους σας από τις διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως τις
βαφτίζει ο κ. Διαµαντόπουλος, στη βίλα «Αµαλία», στην ΑΣΟΕ και
την κατοικία της Μαρίας Κάλλας και όχι να υποστηρίζετε πως τα
χιλιάδες µπουκάλια που βρέθηκαν εκεί δεν ήταν για µολότοφ,
αλλά ήταν δήθεν για ανακύκλωση. Προφανώς και οι αντισφυξιογόνες µάσκες και τα ρόπαλα που έχει ο κ. Καραγιαννίδης στο
σπίτι του είναι µάλλον για τις απόκριες, διότι προφανώς στον ΣΥΡΙΖΑ οι απόκριες ήρθαν πριν ακόµα τελειώσουν τα Χριστούγεννα.
Αν παρ’ όλα αυτά όµως, «καίγεστε» τόσο πολύ για τους καηµένους άστεγους αναρχικούς, καλέστε τους και φιλοξενήστε
τους στο σπίτι σας. Διαθέτετε και τα ίδια οικιακά σκεύη, όπως
ρόπαλα και µάσκες. Και εκεί, λοιπόν, µπορείτε να συνευρεθείτε
και να κάνετε τις φιλοσοφικές σας και φιλολογικές σας αναζητήσεις πάνω από τον «Τσελεµεντέ του Αναρχικού».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουµε πως βρισκόµαστε
σε ένα σηµείο καµπής. Με τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης άλλαξε για πρώτη φορά το µείγµα της πολιτικής και υπάρχει πραγµατική προοπτική και ελπίδα για ανάπτυξη. Κερδίσαµε µια
µεγάλη ευκαιρία να βγούµε από την κρίση οριστικά. Την αξιοπιστία µας την αποκαταστήσαµε στο εξωτερικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Τώρα, παρά τη δική σας στείρα αντιπολίτευση και τις απαράδεκτες πρακτικές που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ εφαρµόζουµε όλες
εκείνες τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές, για να µπορέσουµε
να αποκαταστήσουµε την αυτοπεποίθηση και την ελπίδα µέσα
στη χώρα, να αποκαταστήσουµε την αξιοπρέπεια στον ελληνικό
λαό, να επανακτήσουµε την εθνική µας αξιοπρέπεια αλλά να
ανοίξουµε πάνω απ’ όλα την πόρτα της προοπτικής και της ανάπτυξης, για να µπορέσουµε να οδηγήσουµε τη χώρα µας πολύ
πιο µπροστά, πολύ πιο ψηλά, εκεί που πραγµατικά την ονειρευόµαστε και της αξίζει. Είναι µια µάχη που θα κερδίσουµε, γιατί
οφείλουµε να τη δώσουµε, όχι για τους εαυτούς µας αλλά και
για τις γενιές που έρχονται και για τα παιδιά µας, παραδίδοντάς
τους µια χώρα που δε θα τα κάνει να ντρέπονται, όπως πολλές
φορές µας έχει κάνει να νιώθουµε ντροπή η δική µας χώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε
παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ: Εσάς δε σας αφήνουµε να τσαλαβουτάτε στο θολά νερά του λαϊκισµού, επενδύοντας στη φτώχια, στην εξαθλίωση και στην απόγνωση του ελληνικού λαού,
επιδιώκοντας και προτρέποντας σε κοινωνικές εκρήξεις που θα
φέρουν το χάος, ελπίζοντας ότι αυτό το χάος θα το κυβερνήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ: Μετά λόγου γνώσεως σάς διαβεβαιώ ότι το χάος δεν κυβερνάται και δεν θα σας το επιτρέ-
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ψουµε ποτέ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Μιχελογιαννάκη, έχετε κάποιο προσωπικό θέµα; Δεν υπάρχει προσωπικό θέµα νοµίζω. Δεν ακούστηκε το όνοµά σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητάω το
λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Για ένα λεπτό
µόνο, σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Για ένα λεπτό.
Κατ’ αρχας, ευχαριστώ το Σώµα για την ανοχή του ενός λεπτού. Δεν θα είναι παραπάνω. Λόγω, όµως, της συσχέτισης του
νοµοσχεδίου και της παρουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών,
ήθελα να διαβεβαιώσω το Σώµα ότι πριν από µία ώρα έστειλα µία
επιστολή στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, στον Πρωθυπουργό,
στον Πρόεδρο της Βουλής - σε εσάς κυρία µου- και στους τρεις
πολιτικούς Αρχηγούς όπου λέω τα εξής:
Είναι ήδη 18.30’ η ώρα. Σε δέκα ώρες θα ψηφίσουµε τις επτά
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Επί έξι ώρες ήµουν στο
Εθνικό Τυπογραφείο όπου πήρα το ΦΕΚ 240. Και θα ήθελα να
ενηµερώσω το Σώµα, γιατί το θεωρώ µείζον θέµα.
«Το Κράτος της Ελλάδος, η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΕΤΧΣ
παραιτούνται αµετάκλητα και από κάθε δικαίωµα ασυλίας που
ήδη έχουν ή µπορούν να δικαιούνται σε σχέση µε τους ίδιους και
τα περιουσιακά τους στοιχεία…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Είναι προσωπικό αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Κύριε Μιχελογιαννάκη, θα τα πούµε αυτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Αφήστε µε ένα λεπτό.
…έναντι δικαστικών ενεργειών, άσκησης αγωγής και έναντι
αναγκαστικού µέτρου». Το ένα είναι αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Από αύριο θα
τα λέµε, κύριε Μιχελογιαννάκη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Μισό λεπτό. Τελειώνω σε
δευτερόλεπτα.
Δεύτερον: «Καθώς το Σύνταγµα (αναγκαστικός νόµος) και
αφήνει περιθώρια βάσει του 17 και 18 για παρανοήσεις, η κατάσχεση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Καταθέστε το
στο Προεδρείο για να διανεµηθεί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: …της εθνικής περιουσίας
είναι δεδοµένη».
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Γιατί συµβαίνει αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Καταθέστε
το, για να το έχουµε στα Πρακτικά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Και τελευταίο, δέκα δευτερόλεπτα: «Η δανειακή σύµβαση, επειδή διέπεται από το Αγγλικό
Δίκαιο και το Αγγλικό Δίκαιο δεν έχει την ετεροδικία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Μην κάνετε
τοποθέτηση τώρα. Σας παρακαλώ!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Είναι προσωπικό αυτό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: …αυτό σηµαίνει αναγκαστικά
ότι η µη τήρηση των υπεσχηµένων, που είναι πολύ λογικό, οδηγούν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Από αύριο θα
έχουµε να λέµε πολλά για τόσες µέρες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: …την εθνική και την ιδιωτική
περιουσία σε κατάσχεση».
Είναι µείζον θέµα. Σε δέκα ώρες συζητείται. Θεωρώ, ως Βουλευτής, ότι πρέπει να ενηµερωθεί και ο Πρωθυπουργός και ο
Πρόεδρος της Δηµοκρατίας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε Μιχελογιαννάκη.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου –Χρυσή Αυγή έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσής Αυγής: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καλούµεθα σήµερα να ψηφίσουµε ένα νοµο-
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σχέδιο φορολογικό. Είναι γνωστό ότι στη διάρκεια της νεοτέρας
ιστορίας του ελληνικού Έθνους οι σχέσεις µεταξύ λαού και κράτους εις ό,τι αφορά τους φόρους, δεν ήταν η καλύτερη, µάλλον
ήταν η χειρότερη. Κάποιοι ιστορικοί λένε ότι αυτό προέρχεται
από την περίοδο της τουρκοκρατίας, όπου το κράτος ήτο εχθρός
του λαού και ως εκ τούτου, ο λαός δεν ανταποκρίνετο.
Θα ήθελα να αρχίσω την τοποθέτησή µου στο νοµοσχέδιο
αυτό µε ένα άρθρο, το οποίο εγράφη τη Δευτέρα από έναν δηµοσιογράφο ο οποίος ήτο από τους πλέον ένθερµους υποστηρικτές της πολιτικής του µνηµονίου, του κ. Πρετεντέρη στα ΝΕΑ,
άρθρο που είχε τίτλο «Η πικρή αλήθεια» και από το οποίο σας
διαβάζω: «Τώρα που τελείωσαν οι γιορτές και οι χαρές για τη
δόση, ας πούµε την πικρή αλήθεια ή καλύτερα, να αφήσουµε να
την πει ο Νικολά Μπαβερέζ, ένας από τους κορυφαίους Γάλλους
οικονοµολόγους: «Η Ελλάδα έχει καταστραφεί. Παραµένει στο
ευρώ µόνο χάρη στο πιο δαπανηρό και πιο αναποτελεσµατικό
σχέδιο αναδιάρθρωσης στην ιστορία του καπιταλισµού». Αυτό
εγράφη στην εφηµερίδα «Le Monde».
Και συνεχίζει: «Αµφιβάλλω αν µπορεί κανείς να αµφισβητήσει
σοβαρά τη διαπίστωση: Έως τα τέλη Μαρτίου η Ελλάδα θα έχει
πάρει 200 δισεκατοµµύρια ευρώ από δάνεια µέσα σε τρία χρόνια,
θα έχει κάνει δύο διαδοχικές αναδιαρθρώσεις του χρέους. Θα
έχει φτωχύνει περισσότερο από όσο φτώχυνε η Μεγάλη Βρετανία στον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο».
Όσο φτώχυνε η Μεγάλη Βρετανία στον Α’ Παγκόσµιο πόλεµο,
φτώχυνε η Ελλάδα σε αυτά τα τρία χρόνια µε το µνηµόνιο! Η Μεγάλη Βρετανία ξόδεψε τα κεφάλαιά της στα χαρακώµατα του
Βερντέν, του Ιπρ, στο Βαλκανικό µέτωπο. Εµείς, φαίνεται, µιας
κι έχουµε τη λίστα Λαγκάρντ υπόψη µας, σε άλλα µέτωπα! Γιατί
δεν είναι µόνο η λίστα Λαγκάρντ, µιας µόνο τράπεζας της Ελβετίας. Υπάρχει το Λιχτενστάιν, το Λουξεµβούργο, υπάρχει η Μύκονος, υπάρχει το Χρηµατιστήριο, που κάποιοι µας έλεγαν ότι θα
περάσει τις επτά χιλιάδες µονάδες.
Ποια Μέρκελ και ποια Γερµανία; Εµείς είχαµε γίνει παγκόσµια
οικονοµική δύναµη και δεν το ξέραµε. Θα περνούσε τις 7.000 µονάδες, δηλαδή, ο δείκτης του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών θα
ήταν υψηλότερος του δείκτη του Χρηµατιστηρίου της Φραγκφούρτης. Αυτά µας έλεγαν και µάζευαν τα λεφτά και µετά τα
λεφτά, όπως ξέρετε, έφυγαν.
Στη συνέχεια του άρθρου του, όµως, ο κ. Πρετεντέρης, -και
εδώ έρχοµαι στο ζήτηµα του φορολογικού νοµοσχεδίου- γράφει
χαρακτηριστικά: «Η φοροκαταιγίδα που ξέσπασε την τελευταία
τριετία και συνεχίζεται, οι αυξήσεις των συντελεστών, οι έκτακτες
εισφορές, τα νέα χαράτσια και το κυνήγι της φοροδιαφυγής
είχαν ως αποτέλεσµα τη σταθερή µείωση των εσόδων. Η πικρή
αλήθεια, λοιπόν, είναι ότι πήραµε λάθος δρόµο». Σας το λέει ο
κ. Πρετεντέρης, κύριοι της τρικοµµατικής συγκυβέρνησης, ο
πλέον ένθερµος υπέρµαχος του µνηµονίου, έχετε πάρει λάθος
δρόµο, αλλάξτε τον!
Έρχοµαι τώρα -γιατί τα επιµέρους ζητήµατα τα ανέλυσαν και
τοποθετήθηκαν οι αγορητές της Χρυσής Αυγής- σε κάποια επιµέρους θέµατα. Δεν υπάρχει πιο υγιής και πατριωτική επένδυση
από το να επενδύεις στην πατρίδα σου, στα ακίνητα. Γνωρίζουµε
όλοι µας ότι ένα συντριπτικό µέρος του ελληνικού λαού, οι µικροµεσαίοι, οι µεσαίοι είτε µε το εφάπαξ τους είτε µε τις οικονοµίες τους αγόραζαν δύο – τρία διαµερίσµατα, για να έχουν
κάποια ενοίκια και να έχουν κάποια έσοδα. Αυτοί, λοιπόν, που
έκαναν το λάθος να επενδύσουν στην πατρίδα, σήµερα τιµωρούνται. Υπάρχουν δέκα διαφορετικοί φόροι για τα ακίνητα.
Εκεί που µπορούν εύκολα να βρουν τα χρήµατα, γιατί βέβαια
για την περίφηµη φοροδιαφυγή και για όλα αυτά τα οποία έχουν
γίνει όλα αυτά τα χρόνια δεν βλέπουµε να υπάρχει και καµµία
σοβαρή µέριµνα, καµµία σοβαρή έρευνα και καµµία πραγµατική
διάθεση για τιµωρία και κάθαρση, την κάθαρση να γυρίσουν πίσω
τα κλεµµένα, να τιµωρηθούν οι κλέφτες που λέει ο λαός. Όχι ο
λαός να είναι καλός µόνο όποτε σας συµφέρει. Αυτό πιστεύει ο
λαός. Ας βγούµε στις ρούγες, στα καφενεία να ακούσουµε το
λαό. Αυτό λέει ο λαός.
Έρχοµαι σ’ ένα άλλο θέµα, στο θέµα του εξοντωτικού φόρου,
ο οποίος υπάρχει στο πετρέλαιο θέρµανσης. Πριν λίγα χρόνια δεν ενθυµούµαι πόσα- βλέποντας ότι το πετρέλαιο θέρµανσης
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τελικά κατέληγε πετρέλαιο κίνησης είχαµε φτάσει στο κωµικό σηµείο να είµαστε ίσως η µοναδική χώρα στον κόσµο, που είχε δύο
χρώµατα πετρέλαιο, ένα για την θέρµανση και άλλο για την κίνηση. Τελικά ούτε αυτό έπιασε. Ερχόµαστε τώρα και βάζουµε
έναν εξοντωτικό φόρο.
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να κάνω µια παρένθεση, να πω ότι
για το κίνηµα µου, γι’ αυτά που εµείς πιστεύουµε για µια εθνική
οικονοµία, δεν υπάρχει πιο άδικος φόρος από τον έµµεσο φόρο.
Είναι άδικο να πληρώνει τον ίδιο φόρο ο φτωχός συνταξιούχος
µε την σύνταξη των 400 ευρώ για το πετρέλαιο µε τον µεγαλοεπιχειρηµατία ή µε τον εφοπλιστή. Είδαµε ότι µε την αύξηση αυτή,
η οποία έγινε στο πετρέλαιο θέρµανσης, αντί να κερδίσει το κράτος έχασε.
Ταυτόχρονα, έχουµε και ένα άλλο φαινόµενο, που είχαµε να
το δούµε δεκαετίες στην Ελλάδα. Πηγαίνετε σε µια λαϊκή αγορά
και θα δείτε λαθραία τσιγάρα, όπως στην δεκαετία του ’50. Επίσης και κάτι άλλο, το οποίο ίσως να το έχετε ακούσει στο περιβάλλον σας. Γίνεται εµπόριο και της φορολογικής ταινίας από τα
πακέτα από τα περίπτερα, για να κολληθούν σε άλλα πακέτα λαθραία και να πωληθούν νόµιµα. Εκεί έχει καταντήσει η Ελλάδα.
Ποιοι ωφελούνται από αυτό; Άθελά του το κράτος µ’ αυτήν τη
φορολογική πολιτική, µ’ αυτήν την εξοντωτική αύξηση των έµµεσων φόρων είναι αβανταδόρος των λαθρεµπόρων. Οργιάζει το
λαθρεµπόριο σε κάθε γωνιά της χώρας.
Είπα και προηγουµένως ότι δεν ήταν ποτέ φιλική η σχέση του
λαού µε το κράτος σ’ ό,τι αφορά τη φορολόγησή του, γιατί θεωρούσε -και δικαίως εν πολλοίς- ότι οι φόροι τους οποίους πληρώνει δεν πηγαίνουν επ’ αγαθώ του λαού, αλλά πηγαίνουν
πολλές φορές σε κάποιους από τους σπουδαίους της πολιτείας,
οι οποίοι και θησαυρίζουν. Σήµερα που η οικονοµική κατάσταση
είναι κρίσιµη, αυτό καθίσταται πλέον επιτακτικό, να αποδείξει δηλαδή το κράτος και η πολιτεία ότι είναι έντιµη να κάνει κάθαρση.
Αλλιώς, θα δείτε στο τέλος του 2013 ότι θα υπάρχει µικρότερη
είσπραξη των φόρων για έναν απλό λόγο, διότι ο λαός δεν εµπιστεύεται αυτό το κράτος, για να πληρώσει τους φόρους. Πόσους
θα βάλετε φυλακή; Έχετε διαβάσει ιστορία και τι έγινε το 1932
µε το Βενιζέλο, που προσπάθησε µε ανάλογο τρόπο να κάνει
συλλογή φόρων; Γέµισαν οι φυλακές, έγιναν επεισόδια σε όλες
τις πόλεις και τελικά δεν έγινε τίποτα.
Εάν δεν υπάρξει κάθαρση, λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να
ανταποκριθεί ο λαός σε αυτά τα ούτως ή άλλως άδικα και αναποτελεσµατικά φορολογικά µέτρα.
Οι ξένοι δεν θα µας σώσουν. Οι ξένοι ποτέ δεν µας έσωσαν.
Οι ξένοι µας έδιναν όλα αυτά τα χρόνια αυτά τα λεφτά από τη
µία τσέπη και τα έπαιρναν από την άλλη µε την κατανάλωση. Επίκαιρος είναι ο Διονύσιος Σολωµός: «Μοναχή το δρόµο επήρες
και ξανάρθες µοναχή, δεν είναι εύκολες οι θύρες, όταν η χρεία
τες κουρταλεί». Είδαµε, λοιπόν, µε πόσο σκληρούς όρους µας
δίνουν αυτά τα χρήµατα, υποτάσσοντας την Ελλάδα.
Πιστεύω, όµως, ότι όλα αυτά τα οποία σχεδιάζει η Κυβέρνηση
θα αποτύχουν. Μακάρι να επιτύχουν, αλλά εγώ βλέπω και την
ανεργία να αυξάνεται και την οικονοµία, την ήδη κατεστραµµένη,
να καταστρέφεται περισσότερο.
Για όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίζουµε το φορολογικό
νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο, το οποίο τάσσεται στη λογική του
µνηµονίου και καλούµε έκαστον και εκάστην να αναλάβει τις ευθύνες του. Καταστρέφεται η χώρα. Καθείς ας διαλέξει το δρόµο
που πρέπει να πάρει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
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 ένας µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί από το 3ο Γυµνάσιο Άρτας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Σας ευχόµαστε καλή πρόοδο και καλή χρονιά.
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Το λόγο έχει η κ. Καφαντάρη.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτές τις µέρες, χθες και σήµερα,
ακούσαµε πάρα πολλά για τη βία. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό
Μέτωπο δέχθηκε επιθέσεις, σε σχέση µε το ότι υποθάλπει τη βία
κ.λπ.. Εγώ θα θέσω ένα ερώτηµα: Για τη βία που επιβάλλετε τα
τελευταία χρόνια στην ελληνική κοινωνία, γι’ αυτήν δεν έχετε να
µας πείτε τίποτα; Και µη µου πείτε ότι δεν ασκείτε µία ιδιαίτερη
βία µε αυτές τις µνηµονιακές πολιτικές, οι οποίες ακολουθούνται.
Τολµώ να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι σταδιακά η
Ελλάδα σήµερα γυρίζει πίσω και µας θυµίζει την Αγγλία του Όλιβερ Τουιστ. Πλήρης απελευθέρωση εργασιακών σχέσεων, ανεργία η οποία πλησιάζει στο 30%, διάλυση του κοινωνικού κράτους,
άστεγοι άνθρωποι, που στην Αττική µόνο είναι γύρω στις είκοσι
χιλιάδες, άνθρωποι που καίνε ό,τι βρίσκουν µπροστά τους για να
ζεσταθούν και ένα νέφος που πλανιέται παντού.
Βεβαίως, υπάρχει και διάλυση των µεσοστρωµάτων υπέρ των
µονοπωλιακών και συγκεντρωτικών µορφών παραγωγής και εµπορίου.
Ο κοινωνικός αποκλεισµός και µέσω της έλλειψης κατοικίας
είναι ένα φαινόµενο που αναδεικνύεται, ιδιαίτερα τα τελευταία
χρόνια. Τα µέτρα λιτότητας δηµιουργούν άνεργους και άστεγους, ανθρώπους που µέχρι πρότινος υποτίθεται ότι ζούσαν µία
ασφαλή ζωή.
Οι µνηµονιακές πολιτικές σας, κατ’ επιλογή της τρόικας, που
πιστά εφαρµόζετε ως Ελληνική Κυβέρνηση, οδηγούν σε αυτήν
την πλήρη φτωχοποίηση της κοινωνίας. Αποτύχατε, όµως, κύριοι
της Κυβέρνησης, διότι ούτε τους στόχους για το δηµόσιο χρέος
που είχατε βάλει δεν µπορέσατε να πιάσετε και ήταν η αιτία
τόσων θυσιών επί τέσσερα χρόνια του ελληνικού λαού µε τις µνηµονιακές πολιτικές. Δεν µειώθηκε ούτε και οι προβλέψεις δείχνουν ότι κάτι τέτοιο θα συµβεί και µετά το 2020.
Αποτύχατε, γιατί βάλατε φόρο στο πετρέλαιο θέρµανσης, εξισώνοντας το φόρο µε αυτόν του πετρελαίου κίνησης. Το αποτέλεσµα είναι να µην έχετε τόσα έσοδα όσα προϋπολογίζατε ούτε
βέβαια να παταχθεί η λαθρεµπορία. Ενώ οι µεγάλες πόλεις πνίγονται στην αιθαλοµίχλη και υπάρχει κίνδυνος για τη δηµόσια
υγεία, ένα νέο νέφος προστίθεται στην ήδη επιβεβαρηµένη ατµόσφαιρα των πόλεων. Άνθρωποι κρυώνουν, δάση λαθροϋλοτοµούνται και εσείς επιµένετε σε αυτήν την αδιέξοδη πολιτική σας.
Πετύχατε, όµως και κάτι, όπως είναι η µείωση των µισθών και
των συντάξεων, η οποία ήταν µεγαλύτερη από την προϋπολογιζόµενη. Το αναγνώρισε µάλιστα και ο ίδιος ο κ. Όλι Ρεν και εσείς,
η τρικοµµατική κυβέρνηση, πανηγυρίζετε γι’ αυτό, γιατί πετύχατε
περισσότερα εις βάρος των µισθωτών και των συνταξιούχων.
Το δε Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο αναφέρει ότι και οι πολιτικές λιτότητας έχουν κάποια όρια, ειδικά σε περιόδους κρίσης.
Στην Ελλάδα την περίοδο του 2009-2013 συντελείται η µεγαλύτερη δηµοσιονοµική προσαρµογή µεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ.
Η Ελλάδα έχει βυθιστεί σε ύφεση παρόµοια µε εκείνη που βίωσαν
οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Γερµανία τη δεκαετία του ’30. Πρόκειται για τη µεγαλύτερη αθροιστική συρρίκνωση ΑΕΠ ανεπτυγµένης χώρας κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, αντίστοιχη µε
την ύφεση που γνώρισε η ελληνική οικονοµία, κατά τη διάρκεια
του Β’ Παγκόσµιου πολέµου. Αυτό το λέει ο Bloomberg.
Εδώ θα πω, όµως, ότι και η ίδια η έκθεση της «ALPHA BANK»
προβλέπει µείωση εσόδων και λόγω του ΦΠΑ, λόγω της µειωµένης κατανάλωσης. Αδιέξοδη αυτή η πολιτική σας!
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, έρχεστε τώρα για να πάρουµε την άλλη δόση και να εξοικονοµήσετε 2,4 δισεκατοµµύρια
ευρώ και φέρνετε αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο το ονοµάζετε
φορολογικό, αλλά δεν πρόκειται για φορολογικό νοµοσχέδιο.
Πρόκειται για άλλο ένα υφεσιακό νοµοσχέδιο, όταν η ύφεση για
το 2013 προβλέπεται να φτάσει και το 6,5%.
Πλήττει ιδιαίτερα τους ήδη δοκιµαζόµενους από την κρίση µικροµεσαίους εµπόρους, ελεύθερους επαγγελµατίες, προσωπικές επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ, που θα βρεθούν αντιµέτωποι µε
τεράστια επιβάρυνση. Θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ µε
µόλις δύο κλίµακες, καταργώντας οποιουσδήποτε κανόνες φορολογικής δικαιοσύνης και ισονοµίας, ενώ την ίδια στιγµή σε µεγάλες πολυεθνικές, ανώνυµες εταιρείες, οι συντελεστές φορο-
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λόγησης, µειώνονται.
Δίνετε την ευκαιρία στις ανώνυµες εταιρείες να µοιράσουν τα
µερίσµατα παλαιότερων ετών, που δεν είχαν αποδώσει στους µετόχους µε φόρο 25% που προβλεπόταν, και να τα µοιράσουν
τώρα µε 10%. Το φορολογικό νοµοσχέδιο βέβαια δεν µπορεί να
µην περιλαµβάνει και ρυθµίσεις για τις τράπεζες.
Κεφαλαιακή ένεση της τάξης των 4,9 δισεκατοµµυρίων ευρώ
θα πάρουν οι µεγάλες τράπεζες από τον συµψηφισµό της γενιάς
του PSI µε φόρο µελλοντικών κερδών. Αυτήν τη στιγµή, όµως,
αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει κατάληψη στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα αυτό. Όταν οι τράπεζες απαλλάσσονται από φόρους, την ίδια στιγµή διαλύεται το
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και είναι µεγάλη η ευθύνη σας να διαλύσετε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Θα είµαστε η µόνη χώρα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν θα έχει Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και ακολουθείτε το παράδειγµα που ήδη είδαµε και ζήσαµε και στην Αγροτική, της καλής και της κακής τράπεζας, ενώ
τόσοι εργαζόµενοι θα µείνουν στους δρόµους.
Θα ήθελα τώρα να πω ότι οι µικροµεσαίοι θα κληθούν να καταβάλλουν δυόµισι φορές περισσότερους φόρους, χωρίς να
υπολογίζουµε την επιβάρυνση λόγω αυξηµένης προκαταβολής.
Η νέα αυτή φορολόγηση θα αποτελέσει χαριστική βολή στις επιχειρήσεις και θα αυξηθούν τα λουκέτα. Θα οδηγήσουν σε περαιτέρω κάθετη πτώση κατανάλωσης. Σύµφωνα µε τον ΕΛΣΤΑΤ, ο
δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων σηµείωσε ήδη 12,1% µείωση
το Σεπτέµβρη του ’12, έναντι του ’11. Και εδώ θα ήθελα να πω:
πώς µπορούµε να καλλιεργήσουµε φορολογική συνείδηση στους
Έλληνες, όταν εκ προοιµίου θεωρούµε όλους τους ελεύθερους
επαγγελµατίες και τους µικροµεσαίους φοροφυγάδες; Πώς θα
ανταποκριθούν οι µικροµεσαίοι; Γνωρίζετε ότι, µε βάση στοιχεία
του συνδικαλιστικού τους οργάνου, των εµπόρων, την τριετία
2008-2011 δεν ανταποκρίνονται διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες
φυσικά πρόσωπα στα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα στον ΟΑΕΕ;
Και από τον Σεπτέµβριο που θα λήξουν και τα βιβλιάρια, θα µείνει
ανασφάλιστος και χωρίς ιατροφαρµακευτική περίθαλψη τόσος
κόσµος.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι θεωρούµε πρόχειρο και αποσπασµατικό αυτό το νοµοσχέδιο, που ουσιαστικά παρέχει φοροασυλία. Και άλλωστε, η υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, τι άλλο είναι;
Είναι η κορυφή του παγόβουνου, που δείχνει όλη αυτή τη διαπλοκή χρόνων και τη φορολογική ασυλία, από την οποία το µεγάλο κεφάλαιο στην πατρίδα µας ευνοείται και απολαµβάνει
χρόνια.
Είναι αντιαναπτυξιακό αυτό το νοµοσχέδιο, είναι αντίθετο στις
αρχές της απλότητας, στις αρχές της σταθερότητας -γιατί κάθε
λίγο και λιγάκι έχουµε και καινούργια φορολογικά νοµοσχέδιακαι κυρίως είναι βαθιά ταξικό, πλήττει τα χαµηλά εισοδήµατα κι
έχει φοροελαφρύνσεις για το µεγάλο κεφάλαιο.
Εµείς θα το καταψηφίσουµε σαφώς, θα αντισταθούµε µαζί µε
τον ελληνικό λαό για µία δίκαιη φορολογική µεταρρύθµιση κι
όταν θα γίνουµε Κυβέρνηση η Αριστερά, µία στιγµή που πλησιάζει, θα καταθέσουµε ένα άλλο φορολογικό νοµοσχέδιο και µία
πρόταση πραγµατικά αναπτυξιακή για την πορεία της χώρας µε
πρωταγωνιστή τον Έλληνα πολίτη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Στέφανος Σαµοΐλης.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ο συνάδελφος κ. Αυγενάκης προηγουµένως έδωσε συγχαρητήρια στην Κυβέρνηση για τις καλές διατάξεις που περνάει και
αναφέρθηκε στην παράγραφο 13 του άρθρου 3. Να τον ενηµερώσω ότι τη συγκεκριµένη παράγραφο, που αφορά τον Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος, σύµφωνα µε προσθήκη-αναδιατύπωση που έφερε ο κ. Στουρνάρας, την καταργεί.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Διαγράφεται. Εντάξει, κατανοώ ότι είναι πολλές οι διατάξεις
κ.λπ., αλλά υπάρχει µία φούρια να βγάλετε το ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ως
ένα κόµµα το οποίο περίπου κινείται στα όρια της ανοµίας.
Κάπως έτσι µας το παρουσιάζετε τελευταίως. Δεν λέτε καθαρά
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ότι είναι παράνοµο. Θα επιθυµούσατε να το πείτε κι αυτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Στηρίζει την παράνοµη…
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Θα επιθυµούσατε. Όµως λέτε ότι
κινείται στα όρια της ανοµίας. Εγώ θα έλεγα ότι δεν δικαιούστε
δια να οµιλείτε, διότι έχετε κάνει και το Σύνταγµα κουρελόχαρτο
και τους νόµους τους πετάτε στο χαντάκι και στο περιθώριο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριοι συνάδελφοι. Μιλάει συνάδελφός σας.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Αυτό είναι λοιπόν που πρέπει να
σκεφθείτε. Πρέπει να σκεφθείτε και κάτι άλλο, ότι µιλάτε στην
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, τη µελλοντική κυβέρνηση αυτού του
τόπου, που θα τα αποκαταστήσει αυτά, αν θέλετε. Διότι εµείς ως
αριστεροί -υπάρχει βεβαίως µία αντίφαση, αλλά την έχουµε
ξεκαθαρισµένη εµείς- υπερασπιζόµαστε το αστικό Σύνταγµα -το
Σύνταγµα που εσείς ψηφίσατε εµείς δεν το ψηφίσαµε- και τους
αστικούς νόµους, διότι βλέπουµε ότι αν δεν τους υπερασπιστούµε, πάµε σε µαύρες ηµέρες.
Όταν σας κατηγορούµε, κύριοι της Κυβέρνησης, για βία, το
εννοούµε. Είναι βία όταν απολύετε τις καθαρίστριες, είναι βία
όταν η Αστυνοµία κάνει επιχειρήσεις–«σκούπα». Είναι βία να
παρεµβαίνετε µε τρόπο που να καταργείτε το αστικό Σύνταγµα.
Είναι βία να κυβερνάτε µε νοµοθετικά διατάγµατα κι ακόµα δεν
έχω δει πόσες σελίδες θα είναι αυτά τα επτά νοµοθετικά διατάγµατα. Κάποιος µου έδειξε πόσο θα είναι. Ως µέλος της
Οικονοµικής Επιτροπής δεν τα έχω δει ακόµα. Υποτίθεται ότι αύριο θα τα συζητήσουµε;
Πραγµατικά, θα πρέπει να µαζευτείτε λίγο, κύριοι της Κυβέρνησης, όταν µιλάτε σε ένα κόµµα το οποίο και σχέδιο έχει και
προτάσεις έχει για όλα τα θέµατα και για το φορολογικό νοµοσχέδιο. Θα σας διαβάσω επικεφαλίδες από τους σχεδιασµούς
µας για να καταλάβετε.
Και αυτό που λέγατε χθες για τη διεύρυνση της φορολογικής
βάσης, πάντα σε βάρος των µισθωτών, των συνταξιούχων, των
εργαζοµένων, των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, των τρίτεκνων,
των πολύτεκνων, των αγροτών, εµείς το απορρίπτουµε και το
απορρίπτουµε µε υπερηφάνεια και έχοντας το γνώθι σ’ αυτόν.
Διότι λέµε ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι η τελική καταστροφή, αν
θέλετε, της χώρας και του ελληνικού λαού. «Κυριακή κοντή
γιορτή» λένε όµως στο χωριό µου. Εχθές άκουγα στις ειδήσεις
ότι ο κ. Γιούνκερ, Πρόεδρος του Εurogroup, παρενέβαινε και
έλεγε: «Μα, δεν καταλαβαίνω γιατί στην Ελλάδα δεν φορολογούν
τους πλουσίους». Ο Γιούνκερ τα έλεγε, δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο
Γιούνκερ τα έλεγε, ο Πρόεδρος του Εurogroup. Δεν τα λέω εγώ,
δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, θα πρέπει να τα σκεφθείτε αυτά, διότι
πραγµατικά θα δείτε άλλη µία φορά ένα φορολογικό νοµοσχέδιο
να πέφτει εντελώς εκτός, 100% εκτός, να µην µπορείτε να εισπράξετε, για τον απλούστατο λόγο ότι ο κόσµος εκεί που απευθύνεστε, η φορολογική βάση που λέτε, δεν υπάρχει, δεν έχει
χρήµατα.
Εγώ θα σας διαβάσω, λοιπόν, από το δικό µας πρόγραµµα,
διότι µας κατηγορείτε ότι δεν έχουµε θέσεις κ.λπ.. Επιγραµµατικά, λοιπόν, λόγω χρόνου, διότι βλέπω ότι έχω µόνο δύο λεπτά.
Πρώτον, δηµιουργία περιουσιολογίου. Πλήρης εικόνα κάθε περιουσιακού στοιχείου.
Δεύτερον, αλλαγή του θεσµικού πλαισίου του «πόθεν έσχες».
Τρίτον, διαρκής ελεγκτική διαδικασία του «πόθεν έσχες». Δηµιουργία ειδικής υπηρεσίας ελέγχου του «πόθεν έσχες». Σας διαβάζω εντελώς επιγραµµατικά. Υπάρχει άλλη µία τέτοια εισήγηση,
διακόσιες σελίδες, που αφορά το φορολογικό νοµοσχέδιο, φορολογικό νοµοσχέδιο όµως, όχι εισπρακτικό σχέδιο. Αυτό που
κάνετε είναι ότι βάζετε ένα νούµερο µπροστά «2 δισεκατοµµύρια
είσπραξη» και από εκεί και πέρα «όποιον πάρει ο χάρος». Φωτοβολταϊκά, αγρότες, µικρούς, µεγάλους, «όποιον πάρει ο χάρος».
Τέταρτον, κλίµακα φορολογίας φυσικών προσώπων µε περισσότερα κλιµάκια. Ενίσχυση του προοδευτικού χαρακτήρα της
φορολογίας, ώστε να ελαφρυνθούν τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα κ.λπ..
Φορολογία νοµικών προσώπων. Μεγαλύτερη φορολογία στα
νοµικά πρόσωπα για να φτάσουµε στο µέσο ύψος της Ευρωζώ-
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νης -είµαστε πολύ πιο χαµηλά- και προοδευτική αύξηση του συντελεστή φορολογίας για τις πολύ µεγάλες επιχειρήσεις.
Έµµεση φορολογία, άλλο κεφάλαιο. Αλλαγή της σχέσης άµεσων και έµµεσων φόρων -το λέµε εδώ και πάρα πολλά χρόνιαµέσω της ενίσχυσης των εσόδων από δίκαιους άµεσους φόρους
κ.λπ.. Μείωση του ανώτατου συντελεστή ΦΠΑ. Χαµηλό συντελεστή ΦΠΑ για τα βασικά είδη διατροφής. Αυτά πρέπει να προβλέπει ένα φορολογικό νοµοσχέδιο και όχι αρλούµπες, ένα νούµερο
µπροστά, το κάρο µπροστά και το άλογο πίσω. Το άλογο ήδη
έχει ψοφήσει και έχει µείνει µόνο το κάρο.
Ειδική φορολογία για πολυτελή διαβίωση - κατανάλωση. Φορολογία περιουσίας. Φόρος µεγάλης περιουσίας. Φόρος µεταβίβασης ακινήτων κληρονοµιάς – δωρεάς, ο οποίος θα έχει επίσης
υψηλά αφορολόγητα όρια, προοδευτική κλίµακα κ.λπ..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Επίσης, πολύ µιλάτε για τις αγορές
κ.λπ., αλλά δεν έχετε αντιληφθεί ότι πραγµατικά ζούµε σε ένα
περιβάλλον διεθνοποιηµένο και απαιτούνται ενέργειες, όσον
αφορά τις offshore, για απαγόρευση αυτών των εταιρειών στην
ευρωπαϊκή ήπειρο. Χρειάζεται πολιτική, χρειάζεται πυγµή, για να
αγωνιστούµε γι’ αυτά τα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, κύριε
συνάδελφε, για να µιλήσουν και άλλοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ πολύ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστώ
και εγώ.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα, πρώτα
απ’ όλα, να ευχηθώ καλή χρονιά, µε υγεία και δύναµη για να αντιµετωπίσουµε τις δυσκολίες.
Η χρονιά αυτή θα είναι µια διαφορετική χρονιά, θα είναι µια
χρονιά ορόσηµο για την ανασυγκρότηση της χώρας. Οι απαιτήσεις των πιο ριζοσπαστικών µεταρρυθµίσεων των τελευταίων δεκαετιών είναι πάρα πολύ µεγάλες. Είναι σηµαντικό να συνειδητοποιήσουµε ότι λίγοι είναι εκείνοι που τις έχουν αντιληφθεί και
ακόµα λιγότεροι είναι εκείνοι που πιστεύουν στην αναγκαιότητά
τους. Αυτό καταλαβαίνω από τις συζητήσεις που γίνονται σ’
αυτήν εδώ την Αίθουσα. Και δεν αναφέροµαι βεβαίως σε όσους
τις επικρίνουν για να υπεκφεύγουν ούτε και σε εκείνους που επισωρεύουν ένταση για να τις εµποδίσουν.
Ο Υπουργός Οικονοµικών είπε πολύ σωστά στην οµιλία του ότι
οι µεταρρυθµίσεις δεν επέρχονται αυτοµάτως µε την ψήφιση
ενός νόµου. Θα προσέθετα ότι δεν είναι ούτε θέµα ψήφισης ενός
νόµου, ούτε και θέµα κάποιας οικονοµικής εξίσωσης. Είναι τελείως διαφορετικό. Πρόκειται για µια αλλαγή αντιλήψεων και
συµπεριφορών µέσα από την οποία θα αποκτήσουµε ως χώρα
µια νέα ταυτότητα γιατί αυτή που έχουµε έληξε. Και αυτό βεβαίως έχει κόστος και αυτό το κόστος δεν είναι µόνο οικονοµικό.
Θα σας δώσω ένα παράδειγµα.
Ο έλεγχος της νοµιµότητας και της οικονοµικότητας µιας δαπάνης ενός έργου, µιας προµήθειας, από µόνος του δεν αρκεί.
Ο έλεγχος της σκοπιµότητας του έργου, της δαπάνης, της προµήθειας, υπό στρατηγικό σχεδιασµό είναι αυτό που όπως σας
είπα προηγουµένως, σηµατοδοτεί την αλλαγή αντίληψης. Γίνεται; Δεν γίνεται εύκολα. Γιατί, µε την έννοια του στρατηγικού σχεδιασµού, ποτέ µα ποτέ, δεν τα πήγαµε καλά σε αυτήν εδώ τη
χώρα.
Με άλλα λόγια, αυτό που µέχρι σήµερα υπήρξε ανάθεµα, από
εδώ και µπρος πρέπει να είναι ευαγγέλιο. Πιστέψτε µε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, προετοιµάζοντας το στρατηγικό σχεδιασµό για την ανάπτυξη της λιµενικής υποδοµής της χώρας έχω
πραγµατικά εκπλαγεί από τις απόψεις που κατατίθενται από θεσµικούς φορείς, σε σχέση µε το πώς βλέπουν το λιµάνι τους σε
µια ευρωπαϊκή χώρα, η οποία διεκδικεί µερίδιο αγοράς σε κάθε
πτυχή µιας λιµενικής δραστηριότητας. Τα κρατώ και κάποια
στιγµή θα γράψω βιβλίο.
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Θέλω να σταθώ εδώ και να αναφερθώ –και αυτό σχετίζεται µε
αυτά που είπα µέχρι τώρα- σε µια δήλωση που έκανε, αγαπητοί
συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γραµµατέας της Κεντρικής Πολιτικής
Επιτροπής του κόµµατός σας, ο οποίος δήλωσε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ
θα αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα, προκειµένου να ανακτηθεί η
περιουσία που απώλεσε ο ελληνικός λαός αυτά τα χρόνια» και
όταν ρωτήθηκε «αν στην περιουσία του ελληνικού λαού περιλαµβάνεται και το λιµάνι της «COSCO»;» απάντησε: τότε ναι, θα το
πάρουµε και αυτό πίσω, πέρα από τον ΟΤΕ και τη ΔΕΗ όπως
είπε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το λιµάνι της «COSCO», είπατε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Έτσι είπε εκείνος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το λιµάνι της Cosco,..;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Το λιµάνι που παραχωρήθηκε στην «COSCO». Διαβάζω ακριβώς τη δήλωση του Γραµµατέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Το λιµάνι που έχει παραχωρηθεί στην «COSCO»,
κυρία Κωνσταντοπούλου είναι το σωστό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εκ παραδροµής..
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Διαβάζω τη δήλωσή του και προσέχω πολύ καλά τι
διαβάζω και το τι λέω.
Κοιτάξτε, το άλµα στο παρελθόν είναι πάρα πολύ εύκολο και
ακούγεται ευχάριστα και φέρνει και ψήφους. Εγώ πιστεύω ότι η
Μεταπολίτευση µας έχει τελειώσει, άσχετα αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το
έχει καταλάβει. Κατά τη γνώµη µας, το λιµάνι του Πειραιά και
οποιοδήποτε λιµάνι θα ανήκει σε όλους τους Έλληνες, όταν αναδειχθεί το πλήρες οικονοµικό δυναµικό του. Αυτό δεν έχει συµβεί. Και αυτό είναι αλλαγή αντίληψης.
Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στο άρθρο 26 του σχεδίου
νόµου µε το οποίο διευρύνεται η συµβολή της ναυτιλιακής βιοµηχανίας στην προσπάθεια στήριξης των δηµοσιονοµικών εσόδων.
Θεσπίζεται µε τη ρύθµιση αυτή για πρώτη φορά η υποχρέωση
καταβολής φόρου και για τα υπό ξένη σηµαία πλοία, τα οποία
διαχειρίζονται αλλοδαπές ή ηµεδαπές εταιρείες, που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα. Για λόγους ίσης µεταχείρισης ο φόρος
αυτός θα είναι ανάλογος του φόρου χωρητικότητας που καταβάλλουν ήδη τα πλοία υπό ελληνική σηµαία και θα υπολογίζεται
µε τα ίδια ακριβώς κριτήρια και µε τους ίδιους συντελεστές, που
ισχύουν και για τα πλοία υπό ελληνική σηµαία.
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό.
Δηµιουργείται και ενισχύεται ο φορολογικός δεσµός των εγκατεστηµένων στην Ελλάδα διαχειριστικών εταιρειών µε τη φορολογική διοίκηση.
Πρόκειται για µία ρύθµιση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απολύτως συµβατή µε τους ευρωπαϊκούς κανόνες, η οποία πιστεύουµε ότι θα συµβάλει ακόµα περισσότερο στην εγκατάσταση ναυτιλιακών εταιρειών στη χώρα µας, αλλά και στην ενίσχυση
όλου του ναυτιλιακού πλέγµατος.
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να αναφερθώ επιγραµµατικά σε
ορισµένα στοιχεία οικονοµικού χαρακτήρα που έχουν να κάνουν
µε την ελληνόκτητη ναυτιλία. Η ελληνόκτητη ναυτιλία, όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι, κατέχει την πρώτη θέση διεθνώς µε τις
δραστηριότητες να επικεντρώνονται κατά 97%-98% σχεδόν στο
διεθνές θαλάσσιο εµπόριο και µ’ ένα εντυπωσιακό συντελεστή
µέσης ηλικίας των πλοίων στα 10,5 χρόνια.
Ο ελληνόκτητος στόλος αριθµεί τρεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε πλοία αντιπροσωπεύοντας περίπου το 15% της παγκόσµιας χωρητικότητας. Επιπρόσθετα, µε την αρνητική εξέλιξη
του µεταφερόµενου έργου διεθνώς -και αυτό το γνωρίζουν όλοι
όσοι ασχολούνται µε τον κλάδο- βρισκόµαστε στα χαµηλά του
κύκλου της παγκόσµιας ναυτιλίας. Στο ελληνικό νηολόγιο είναι
καταγεγραµµένα περίπου δύο χιλιάδες πλοία. Ο δε αριθµός των
ναυτιλιακών εταιρειών που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα
φτάνει τις χίλιες τριακόσιες.
Γιατί τα λέω όλα αυτά; Για να αντιληφθούµε όλοι την πολύτιµη
συνεισφορά της ναυτιλίας στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή
της χώρας, αλλά και στο ότι η επιβολή του φόρου αυτού αντανακλά την ανάγκη συµµετοχής όλων ανεξαιρέτως των οικονοµι-
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κών φορέων στην προσπάθεια ανάκαµψης. Ενισχύουµε, δηλαδή,
την ήδη µεγάλη συνεισφορά του κλάδου της ναυτιλίας σ’ αυτήν
την προσπάθεια.
Είναι µάλλον βέβαιο ότι αν ρωτήσω συναδέλφους πώς θεωρούν ότι µπορούν να επιτύχουµε ένα απολύτως δίκαιο φορολογικό σύστηµα, χωρίς να θίξουν καµµία κοινωνική οµάδα, χωρίς
να δηµιουργήσουν πρόβληµα σε κανέναν πολίτη ή σε καµµία επιχείρηση, θα δυσκολευθούν να το πράξουν.
Εδώ θα µπορούσα κάλλιστα να απευθυνθώ στο ΣΥΡΙΖΑ και να
πω ότι µε πολλή χαρά θα µπορούσαµε να συζητήσουµε σ’ αυτήν
εδώ την Αίθουσα µια πρόταση ενός δικού σας φορολογικού νοµοσχεδίου. Να δούµε και τα νούµερα, να δούµε και τις προοπτικές, να δούµε και τη χρηµατοδότηση. Ας τα δούµε λοιπόν αυτά
και θα απαντηθούν πολλά.
Φορολογικό σχέδιο –και εδώ έχει µεγάλη σηµασία- σε ορθολογική βάση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτυγχάνεται µόνο
όταν υπάρχει σταθερότητα και ένα λειτουργικό και αποδοτικό
παραγωγικό σύστηµα. Τότε µόνο µε τη φορολογία επέρχεται µία
δίκαιη ανακατανοµή του πλούτου. Στη φάση αυτή που βρισκόµαστε, δηλαδή στη φάση αναδιαµόρφωσης του παραγωγικού
µοντέλου της χώρας, είναι βέβαιο ότι δεν µπορούµε να πετύχουµε ένα απολύτως ορθολογικό και δίκαιο φορολογικό µοντέλο.
Όµως, οι αδικίες, που έγιναν θα αποκατασταθούν και αυτό
αποτελεί διαβεβαίωση της Κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού.
Παρά τις αντίξοες και τις πολλές ιδιόµορφες συνθήκες, τώρα
έχουµε δύο µεγάλες ευκαιρίες. Η πρώτη µεγάλη ευκαιρία είναι
η αναµόρφωση των φορολογικών µηχανισµών. Η δεύτερη –ακούστηκε και προηγουµένως- είναι να αποκτήσει ο Έλληνας φορολογική συνείδηση και να το αποδείξει εµπράκτως, κυρίως εκείνοι
που έχουν τη µεγαλύτερη δυνατότητα εισφορών, γιατί στις πολιτισµένες κοινωνίες η συνείδηση είναι πιο ισχυρή από την αστυνόµευση και τον έλεγχο.
Γι’ αυτό, λοιπόν, ας κρίνουµε το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου,
έχοντας πάντα κατά νου αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη αυτήν τη δεδοµένη
στιγµή και µε το χέρι στην καρδιά ας αναλογιστούµε το µερίδιο
ευθύνης και συνεισφοράς του καθενός από εµάς στην εργώδη
προσπάθεια αναµόρφωσης και ανασυγκρότησης της χώρας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κύριε Υπουργέ.
Ο κ. Δηµήτριος Γάκης έχει το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω µε δύο παρατηρήσεις από την οµιλία του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας που µόλις κατέβηκε από το Βήµα.
Είναι αλήθεια όλοι έχουµε ένα πολύ µεγάλο προβληµατισµό
για το πού και για το πώς σχεδιάζουµε. Εγώ θα προσέθετα και
για το τι περιµένουµε και τι στόχους βάζουµε από αυτόν το σχεδιασµό.
Η Κυβέρνησή σας, όµως, κύριε Μουσουρούλη, έχει επιλέξει
το πού και το πώς σχεδιάζει. Δεν σχεδιάζει αυτή και σχεδιάζει
εκτός της χώρας.
Εµείς θεωρούµε ότι τα λιµάνια είναι ένας στρατηγικός παράγοντας, ο οποίος θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της χώρας, ενταγµένος στο δικό µας αναπτυξιακό πρόγραµµα. Γι’ αυτό το λόγο
θεωρούµε ότι το ξεπούληµα των λιµανιών είναι µια πράξη –για
να µην πω βαριά κουβέντα- τουλάχιστον αντεθνική.
Φορολογείτε τους εργαζόµενους µε µεγαλύτερο ποσό και ποσοστό απ’ ό,τι φορολογείτε τις ναυτιλιακές εταιρείες. Με αυτόν
τον τρόπο πετυχαίνετε ουσιαστικά να οδηγήσετε τους Έλληνες
ναυτικούς να αναζητήσουν δουλειά σε ξένες εταιρείες, σε καράβια µε ξένες σηµαίες.
Θα ήθελα να κάνω επίσης µια παρατήρηση, επίσης, για τον κ.
Στουρνάρα: Ο κύριος Υπουργός χθες, συζήτησε και τοποθετήθηκε σε όλες τις τροπολογίες που έχουν καταθέσει τα κόµµατα
της συγκυβέρνησης. Απαξίωσε τις τοποθετήσεις και τις τροπολογίες, που έχει καταθέσει το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Μας ακούν, όµως, όλα τα νησιά και όλη η κοινωνία και περιµέ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΓ’- 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

νουν µια συγκεκριµένη τοποθέτηση από τον Υπουργό Οικονοµικών για το τι θα γίνει µε την αναπτυξιακή πορεία των νησιών. Κι
ένα εργαλείο -εκτός από τα λιµάνια- για την αναπτυξιακή πορεία
των νησιών είναι και οι ΔΟΥ.
Με την κατάργηση των ΔΟΥ αναστατώσατε, κύριοι της Κυβέρνησης, τις τοπικές κοινωνίες των νησιών. Γιατί το κάνατε αυτό;
Αφού δεν ήσασταν έτοιµοι, γιατί προχωρήσατε σε αυτό το µέτρο;
Η απόφαση σας για δίµηνη παράταση στη λειτουργία τους,
επιδεινώνει το πρόβληµα, παρά το λύνει. Ενισχύει την αβεβαιότητα και θέλει να καλύψει ουσιαστικά τη σκόνη που σήκωσε η
αντίδραση της τοπικής κοινωνίας στην απόφασή σας. Με τις πολιτικές σας στρέφετε το ένα νησί απέναντι στο άλλο: Λέρος εναντίον Καλύµνου, Τήνος εναντίον Πάρου κ.ο.κ..
Έγινε καθαρό πια ότι η αναχωρητικότητα του κράτους από τα
νησιά µας αποτελεί στοιχείο του µείγµατος της πολιτικής που
προεκλογικά είχατε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό, ένα µείγµα πολιτικής που κυριαρχείται από κοινωνική αναλγησία και λαϊκή
αδιαφορία.
Στην κατάργηση των ΔΟΥ προσθέστε και την ενοποίηση των
νοσοκοµείων της Ρόδου, της Κω και της Καλύµνου µε την ταυτόχρονη µείωση των κλινών, των γιατρών και των κλινικών, για
να διαπιστώσετε το µέγεθος της εγκατάλειψης του κράτους της
κοινωνίας απέναντι στα νησιά.
Έντονες αντιδράσεις από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους δήµους και τις περιφέρειες και από φορείς και κατοίκους της νησιωτικής Ελλάδας έχει προκαλέσει η απόφαση της
Κυβέρνησής σας, στα πλαίσια της συµφωνίας µε την τρόικα να
καταργήσετε τις εφορίες και τις ΔΟΥ.
Η απόφαση αυτή θα έχει άµεσες αρνητικές επιπτώσεις στη
ζωή των κατοίκων των νησιών, αφού χιλιάδες νησιώτες θα είναι
υποχρεωµένοι να ταλαιπωρούνται µε πολυέξοδες µετακινήσεις
προς τις µητροπολιτικές ΔΟΥ για τη διεκπεραίωση των οικονοµικών τους υποθέσεων.
Είναι δεδοµένο ότι: Πρώτον, µια τέτοια απόφαση καταργεί
στην πράξη κάθε έννοια αποκέντρωσης, εντείνει την αποµόνωση
των νησιωτικών περιοχών, πολύ περισσότερο όταν κεντρικές
υπηρεσίες δηλώνουν αδυναµία οµαλής µηχανογραφικής µετάβασης των υπό συγχώνευση υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα την
πλήρη αποδιοργάνωση των φορολογικών υπηρεσιών. Δεύτερον,
στον ελληνικό χώρο, πέραν των νησιών µε έντονο το πρόβληµα
της αποµόνωσης, υπάρχουν και νησιά µε έντονη τουριστική κίνηση και οικονοµική δραστηριότητα. Μια τέτοια απόφαση καταργεί στην ουσία το φορολογικό έλεγχο και δηµιουργεί µια ειδική
οικονοµική ζώνη φοροαπαλλαγής και ασυδοσίας.
Επιπλέον, η πρόσβαση των ελεγκτικών µηχανισµών στα νησιά
είναι δύσκολη. Εποµένως, θα µπορούσαν οι υπάλληλοι να µη µετακινηθούν στο µέσο της σχολικής χρονιάς και να λειτουργήσουν
τις υπηρεσίες προς όφελος του κράτους και να ενταχθούν σ’ ένα
πλαίσιο-όργανο ελεγκτικού µηχανισµού, έτσι ώστε να µπορέσουν
να στηρίξουν την κρατική παρουσία στα νησιά, αλλά και να ελέγξουν τη φοροδιαφυγή.
Τρίτον, το άρθρο 101 του Ελληνικού Συντάγµατος και το
άρθρο 174 της Συνθήκης της Λισαβόνας αναγνωρίζουν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι οικονοµίες των νησιωτικών περιοχών και επιβάλλουν στην πολιτεία να νοµοθετεί µε ιδιαίτερη
µέριµνα για τις νησιωτικές και ορεινές περιοχές µε στόχο τη γεωγραφική, οικονοµική και εδαφική συνοχή.
Στη βάση όλων των ανωτέρω καταθέσαµε µια τροπολογίαπροσθήκη στο άρθρο 17, το οποίο βέβαια το αποσύρατε, αλλά
µπορεί να ενταχθεί και σε κάποιο άλλο άρθρο, για την αναβολή
τουλάχιστον για ένα έτος του κλεισίµατος των ΔΟΥ, δηλαδή την
παράταση λειτουργίας τους µέχρι τις 14-1-2014.
Θέλω να τονίσω ότι η βασική µας θέση είναι να µην καταργηθεί
καµµία ΔΟΥ που λειτουργεί στα νησιά µας. Επικροτούµε την απόφασή σας, κύριε Υπουργέ, να εξαιρέσετε από το κλείσιµο των
ΔΥΟ, τις ΔΟΥ της Μυκόνου, της Θήρας, της Πάρου, και σας καλούµε βέβαια αυτό να το επεκτείνετε και σε άλλες ΔΟΥ των νησιών. Αναρωτιόµαστε, όµως, ποια είναι η σκοπιµότητα να
βγάλετε από τις υπό κατάργηση ΔΟΥ, τη ΔΟΥ της Κύµης και τη
ΔΟΥ του Αιγίου; Κι εκεί δεν µπορέσατε να µας πείσετε ότι δεν
υπάρχουν πολιτικές σκοπιµότητες για τις οποίες το κάνετε.
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Η Κάλυµνος, παραδείγµατος χάριν, εξυπηρετεί είκοσι µία χιλιάδες κατοίκους και έχει έσοδα 31 εκατοµµύρια ευρώ. Αν προσθέσει κανείς σε αυτό το δυναµικό και της Λέρου που βρίσκεται
γεωγραφικά, σχετικά κοντά, τότε θα εξυπηρετεί τριάντα µία χιλιάδες κατοίκους µε έσοδα περίπου 38,5 εκατοµµύρια ευρώ.
Ταυτόχρονα, η Κάλυµνος αποτελεί ένα συγκοινωνιακό κόµβο και
µπορεί να εξυπηρετήσει µε τις καλύτερες προϋποθέσεις την
Αστυπάλαια, την Πάτµο, τη Λέρο, τους Λειψούς, όλα τα νησιά,
δηλαδή, του βόρειου συγκροτήµατος, µε µια καθηµερινή συγκοινωνιακή ανταπόκριση που έχει µε τα παραπάνω νησιά µε το
πλοίο «ΚΑΛΥΜΝΟΣ», που διαθέτει η ναυτιλιακή εταιρεία της Καλύµνου. Επιπλέον, είναι ο τρίτος αναπτυξιακός πόλος µετά τη
Ρόδο και την Κω µε βάση το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, σας
παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Πρέπει άµεσα και ανεξάρτητα από τη σηµερινή συνολική απόφαση, κύριε Υπουργέ, να συµπεριλάβετε στην απόφασή σας για
τις µη καταργούµενες ΔΟΥ, τη ΔΟΥ της Καλύµνου.
Ξέρετε κάτι, κύριε Υπουργέ; Οι νησιώτες είµαστε περήφανοι.
Δεν ζητάµε ελεηµοσύνη δικαιοσύνη, ισότητα και σεβασµό ζητάµε. Απαιτούµε από εσάς να νοµοθετήσετε µε κλειστά τα αυτιά
σε όλες τις σειρήνες, ντόπιες και ξένες, αλλά µε ορθάνοικτα τα
µάτια προς τον πολίτη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εγώ, κύριε
συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας πω ότι υπολείπονται ακόµη δεκατρείς συνάδελφοι, που είναι εγγεγραµµένοι
για να µιλήσουν, κάποιοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και φαντάζοµαι και ο κύριος Υπουργός.
Θα πρότεινα στο Σώµα, επειδή πολλοί συνάδελφοι θα ήθελαν
να φύγουν στις περιφέρειές τους σήµερα το βράδυ, ιδιαίτερα
αυτοί της Βόρειας Ελλάδας και της Μακεδονίας, να µειώσουµε
λίγο το χρόνο. Θα ήθελα να συµφωνήσετε.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Όχι, αγαπητή Πρόεδρε.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να συµφωνήσουµε στα πέντε λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν συµφωνούµε όλοι;
Θα παρακαλούσα, λοιπόν, ο καθένας µε δική του ευθύνη να
προσπαθήσει να είναι πολύ κάτω από τα επτά λεπτά, για να µπορέσουν να µιλήσουν όλοι, να εξαντληθεί ο κατάλογος, να γίνουν
και οι τοποθετήσεις των Κοινοβουλευτικών, δηλαδή, µέχρι τις
21.00’ να έχουµε τελειώσει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μπορείτε να µας πείτε περίπου
πότε προβλέπεται να γίνει η ονοµαστική;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Λαφαζάνη, αν δεν τελειώσει ο κατάλογος, υπάρχει απόφαση του Προεδρείου να µην ανακοινώσει κάτι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πότε περίπου την υπολογίζετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αυτό σας λέω
τώρα. Θέλω τη συναίνεσή σας να µειωθεί λίγο ο χρόνος των οµιλητών. Έκανα µια πρόβλεψη…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Περίπου πότε πάει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τι να σας πω
τώρα;
Παρακαλώ να µειώσουµε το χρόνο για να µπορέσουν να φύγουν κάποιοι συνάδελφοι που βιάζονται για τις περιφέρειές τους.
Εν πάση περιπτώσει, θα επανέλθουµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Την ανάγνωση του καταλόγου
πότε θα την κάνετε; Πριν την ψηφοφορία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Προφανώς
όπως γίνεται πάντα, κύριε Λαφαζάνη.
Το λόγο έχει η κ. Ασηµίνα Σκόνδρα.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προηγουµένως
άκουσα µε προσοχή έναν συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ και µας είπε
εδώ ότι υπήρχε και πρόγραµµα και σχέδιο και όραµα και εύλογα
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γεννιέται η απορία στον κάθε καλόπιστο που σας άκουσε και σε
µένα εδώ, αν θέλετε, γιατί δεν µπαίνατε στη συγκυβέρνηση;
Αξιωµατική Αντιπολίτευση ήσασταν. Θα είχαµε γλιτώσει όλα
αυτά τα δεινά αν είχατε µπει και αν είχατε αναλάβει και το Υπουργείο Οικονοµικών. Ρητορικό το ερώτηµα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σήµερα ολοκληρώνεται η συζήτηση επί
του φορολογικού σχεδίου νόµου, ενός σχεδίου νόµου, το οποίο
πολύ πριν φτάσει εδώ κακοποιήθηκε βάναυσα, σκορπίζοντας τον
πανικό και τον τρόµο στις περισσότερες ελληνικές οικογένειες
λέγοντας ότι τα εισοδήµατα πάνω από 25.000 ευρώ θα φορολογηθούν µε 45%.
Αυτοί, λοιπόν, οι τροµολάγνοι που διασκόρπιζαν όλες αυτές
τις πληροφορίες, καλό θα ήταν, αν όχι τίποτα άλλο, τουλάχιστον
να οµολογήσουν σήµερα εδώ ότι έκαναν λάθος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λαός γνωρίζει πλέον ότι όλα
πρέπει να ξεκινήσουν από την αρχή και ζητά ο ίδιος να αλλάξουν
όλα. Να αλλάξει το σπάταλο κράτος, να αλλάξει η παντοδύναµη
γραφειοκρατία, οι αδικίες του φορολογικού συστήµατος, να αλλάξει η ανεργία, τα λουκέτα, η φτώχεια. Τι χρειάζεται για να αλλάξουν αυτά; Κατ’ αρχάς χρειάζεται ένα σταθερό πολιτικό σύστηµα. Χρειάζεται η παραµονή µας στο ευρώ. Χρειάζονται ισχυρές συµµαχίες για την Ελλάδα. Αυτά επιτεύχθηκαν χάρη στην
προσωπική και επίµονη προσπάθεια του Πρωθυπουργού Αντώνη
Σαµαρά, χάρη στην προσπάθεια όλων των µελών της Κυβέρνησης, χάρη στη στήριξη των Βουλευτών της συγκυβέρνησης, κυρίως, όµως χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού.
Οι προτεραιότητες τώρα της Κυβέρνησης εστιάζουν στην αναπτυξιακή διαδικασία και στην ολοκλήρωση των µεταρρυθµίσεων.
Το φορολογικό αποτελεί το πρώτο στάδιο των αναγκαίων αλλαγών για τη δηµοσιονοµική εξυγίανση που θα συµπληρωθεί την
άνοιξη. Γιατί στόχος µας παραµένει πάντα η ολοκληρωµένη αναδιοργάνωση του φορολογικού καθεστώτος στην πατρίδα µας.
Θέλουµε ένα σταθερό φορολογικό σύστηµα για τις επόµενες δεκαετίες.
Τι επιδιώκουµε; Θα επιδιώξουµε να αναπτυχθεί η φορολογική
βάση και να πληρώνουν όλοι όσοι σήµερα φοροδιαφεύγουν. Να
µειωθεί το κόστος εκείνων που πραγµατικά πληρώνουν µε συνέπεια. Η φορολογία να µην αποτελεί τροχοπέδη της ανταγωνιστικότητας και της οικονοµίας. Να µειωθεί η επιβάρυνση των
επιχειρήσεων και όχι απλώς να µπορούν να επιβιώσουν, αλλά να
παραµείνουν στη χώρα και να υπάρξουν και νέες επενδύσεις που
θα φέρουν τις πολυπόθητες θέσεις εργασίας.
Εξάλλου η στρατηγική µας πάνω σε αυτό, η οποία έχει χαραχθεί και έχει ειπωθεί σε όλους τους τόνους, είναι χαµηλότεροι φορολογικοί συντελεστές, για να έχουν τη δυνατότητα οι φορολογούµενοι να πληρώνουν, απλούστερο φορολογικό σύστηµα για
να παρακολουθείται πιο εύκολα και να µειωθεί η επαφή έφορου
µε φορολογούµενο, πλήρη εφαρµογή και χρήση της τεχνολογίας
για να µειωθούν οι τρύπες της φοροδιαφυγής, να εκλείψουν οι
εστίες της διαφθοράς, να γίνονται αυτόµατα οι υπολογισµοί και
οι επαληθεύσεις και κυρίως, άµεση και σκληρή τιµωρία σε όσους
φοροδιαφεύγουν εις βάρος του κράτους και των συµπολιτών.
Τα προβλήµατα της φορολόγησης και της φοροδιαφυγής δεν
δηµιουργήθηκαν σήµερα, µας ταλανίζουν χρόνια. Το πολιτικό κόστος αντιµετώπισής τους ίσως ήταν µεγαλύτερο από την ευθύνη
της επίλυσής τους, καθώς επίσης και οι ελεγκτικοί µηχανισµοί,
οι οποίοι δυστυχώς δεν αντέδρασαν και δεν ενήργησαν όπως θα
έπρεπε αλλά και η ατιµωρησία. Μέχρι χθες αυτοί που σήκωναν
το βάρος ήταν αυτοί που δεν µπορούσαν να κρύψουν τα εισοδήµατά τους δηλαδή οι συνταξιούχοι και οι µισθωτοί.
Εδώ, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω ότι εγώ βλέπω τα
πράγµατα µε το µάτι της πολιτικού και βάζω πρώτα τον άνθρωπο.
Όµως πραγµατικά οι αριθµοί βοηθούν για να δούµε τα δεδοµένα.
Τι λένε τα δεδοµένα; Ότι στην Ελλάδα από τα πεντέµισι εκατοµµύρια φορολογικές δηλώσεις, τα τρεισήµισι υποβάλλονται από
µισθωτούς και συνταξιούχους. Από τις υπόλοιπες δύο εκατοµµύρια φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται από ελεύθερους επαγγελµατίες, από νοµικά πρόσωπα, εισοδηµατίες κ.λπ.,
το ένα εκατοµµύριο τριακόσιες χιλιάδες δήλωσαν εισοδήµατα
των 5.000 ευρώ. Και όταν το αφορολόγητο ήταν στα 12.000
ευρώ, δήλωναν 12.000 ευρώ. Συµπέρασµα; Στην Ελλάδα δεν
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υπάρχει αναπτυγµένη φορολογική συνείδηση, αλλά υπάρχει τεράστια φοροδιαφυγή µε αποτέλεσµα να πληρώνουν το µάρµαρο
οι ίδιοι και οι ίδιοι. Κατ’ αρχάς αυτό είναι άδικο. Χρειαζόµαστε,
λοιπόν, απαραίτητα µια φορολογική διαπαιδαγώγηση που να ξεκινάει από το νηπιαγωγείο. Κλέβοντας το κράτος είναι σαν να
κλέβει το παιδί από την τσέπη του γονέα.
Η Κυβέρνηση σήµερα προσπαθεί να αντιµετωπίσει αυτές τις
στρεβλώσεις ή µέρος απ’ αυτές. Προχωράει σε απλοποίηση της
φορολογικής κλίµακας, διευρύνει τη φορολογική βάση, διαχωρίζει τα εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες και επιχειρηµατική
δραστηριότητα και εισάγει έναν πλήρη εξορθολογισµό των φοροαπαλλαγών και των εκπτώσεων.
Μας λέτε ότι πλήττονται τα χαµηλά εισοδήµατα. Αυτό είναι
ψέµα. Τα ατοµικά εισοδήµατα έως 9.500 ευρώ προκύπτει ότι δεν
θα καταβάλουν φόρους. Με τη νέα φορολογική κλίµακα, επίσης,
υπάρχει σηµαντική ελάφρυνση στα εισοδήµατα µέχρι 25.000
ευρώ. Έχουµε µείωση του συντελεστή κατά 50% στους ελεύθερους επαγγελµατίες. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο γιατί πιέζει
ο χρόνος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ, τελειώνετε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Θα πω, όµως, ότι χαίροµαι ιδιαίτερα για
τη φοροαπαλλαγή του 50% των νέων επιχειρηµατιών, διότι ήµουν
από αυτούς που πραγµατικά επιδίωκα διακαώς ένα τέτοιο µέτρο.
Επίσης, λίγο πριν κλείσω θα πω για τα παιδιά, γιατί αυτό το
φορολογικό ονοµάστηκε και παιδοκτόνο. Και αυτό είναι ψέµα.
Για πρώτη φορά υπάρχει ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων 40
ευρώ το µήνα ανά παιδί από το πρώτο παιδί, από το οποίο ωφελούνται οκτακόσιες εξήντα εννιά χιλιάδες οικογένειες. Για τις πολύτεκνες οικογένειες µε οικογενειακό εισόδηµα έως 45.000 ευρώ
θεσπίζεται ετήσιο επίδοµα για κάθε παιδί ύψους 500 ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τελειώνετε, παρακαλώ, κυρία συνάδελφε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Κλείνοντας, λοιπόν, θα πω ότι θα ήθελα,
κύριε Υπουργέ -και σας παρακαλώ ιδιαιτέρως- να δείτε ξανά το
θέµα των αγροτών, της φορολόγησης των αγροτών και όχι µόνο
του πετρελαίου θέρµανσης –που και αυτό σας το ζητάω- αλλά
και του αγροτικού πετρελαίου. Είναι πολύ σηµαντικό, όπως επίσης και το ότι πρέπει να µπει και ένα πλαφόν στους αγρότες που
θα τηρούν βιβλία.
Κλείνοντας, θα πω, κύριοι, ότι υπηρετούµε την πολιτική η
οποία λέγεται ότι είναι η τέχνη του εφικτού. Αυτήν τη στιγµή,
κάτω από αυτές τις συνθήκες αυτό το φορολογικό ήταν εφικτό.
Στη συνέχεια, θα προχωρήσουµε ακόµα καλύτερα για να φθάσουµε στο επιθυµητό αποτέλεσµα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Ο κ. Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα το
φορολογικό νοµοσχέδιο µέσα σε µια ιδιαίτερη συγκυρία πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής εξαιτίας µιας λίστας που κλονίζει
και µας φέρνει αντιµέτωπους αφ’ ενός µε τους κρυµµένους σκελετούς στη ντουλάπα του πολιτικού συστήµατος και αφ’ ετέρου
µε τα όρια του πολιτικού λαϊκισµού.
Στην υπόθεση της λίστας οι µάσκες πέφτουν και οι διψασµένοι
για εξουσία επενδύουν στην ψηφοθηρική ανοµία και τον λαϊκισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, κάντε ησυχία, παρακαλώ, να µιλάτε τουλάχιστον χαµηλοφώνως, για να µην ενοχλείτε τους οµιλητές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Όσοι σήµερα διακρίνουν
τη βία ανάλογα µε το θύµα και το θύτη πολύ γρήγορα θα θερίσουν θύελλες. Όµως, τότε για όλους µας θα είναι πολύ αργά,
γιατί όσο ντροπιαστική είναι η διαχρονική αδυναµία αντιµετώπισης της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής άλλο τόσο ντροπιαστική είναι η επιδοκιµασία της φοροδιαφυγής στην Ύδρα και η
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κοµπορρηµοσύνη εκείνου που λέει ότι δεν θα πληρώσει το ειδικό
τέλος ακινήτων, επειδή έτσι θέλει.
Χρειάζεται πολλή προσοχή ο τοκισµός του λαϊκισµού και η
καλλιέργεια της ανοµίας, ειδικώς για όσους αρέσκονται να λογίζονται ως οι τιµωροί της ανοµίας των άλλων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, καθίστε, παρακαλώ, στις θέσεις σας.
Με συγχωρείτε, κύριε συνάδελφε. Ειλικρινά λυπάµαι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Όσοι σήµερα επιχαίρουν
για την κριτική της «BILD» και του «SPIEGEL» σχετικά µε τη συνταγµατική διάταξη του ελληνικού Συντάγµατος για τη φορολόγηση του ναυτικού συναλλάγµατος πρέπει να πουν ξεκάθαρα την
άποψή τους για το ζήτηµα στους Έλληνες ναυτικούς.
Ως προς την ουσία τώρα του νοµοσχεδίου, θα µιλήσω µέσα
από πέντε αλήθειες, τέσσερα αυτονόητα, τρεις πολιτικούς άξονες και θα καταλήξω σε ορισµένες προτάσεις.
Συζητούµε ένα φορολογικό νοµοσχέδιο, όχι βεβαίως µια µεταρρύθµιση, ενώ το ζητούµενο είναι µια ολική αλλαγή στον
τρόπο µε τον οποίο προσεγγίζουµε τα δηµόσια έσοδα ως πολιτεία. Στην περίοδο της κρίσης σχέδιο για φορολογική µεταρρύθµιση φαίνεται ότι δεν υπάρχει αυτήν τη στιγµή. Μπορούµε, όµως,
να αναπτύξουµε ένα φορολογικό σύστηµα που θα είναι πολύ πιο
απλό, πιο αποτελεσµατικό και δίκαιο από το σηµερινό.
Για να αντιληφθούµε πόσο πολύπλοκο είναι το σηµερινό σύστηµα, ας δούµε πόσες εγκυκλίους εκδίδει το Υπουργείο Οικονοµικών κάθε χρόνο: πενήντα τέσσερις το 2009, εκατόν ενενήντα
έξι το 2010, διακόσιες πενήντα µία το 2011, ογδόντα µία ως τον
Απρίλιο του 2012.
Πάµε να πούµε τώρα κάποιες αλήθειες. Αλήθεια πρώτη. Η πολυπλοκότητα είναι πιο ανασχετικός παράγοντας για την επιχειρηµατικότητα από ό,τι το ύψος των φορολογικών συντελεστών.
Αλήθεια δεύτερη. Μέχρι και το τέλος του 2010, όταν το µνηµόνιο βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό επί του ΑΕΠ στην Ελλάδα, συµπεριλαµβανοµένων και των
ασφαλιστικών εισφορών ήταν πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό
µέσο όρο.
Αλήθεια τρίτη. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι καλούµαστε να
µπούµε στο ευρωπαϊκό καλούπι από πλευράς φορολογίας, µόνο
που αυτό ούτε αρκεί ούτε είναι εφικτό όταν γίνεται µε εισπρακτικά και µόνο κριτήρια και όταν η οικονοµία µας διαθέτει ελάχιστα από τα χαρακτηριστικά µιας ανεπτυγµένης ευρωπαϊκής
οικονοµίας.
Αλήθεια τέταρτη. Το ελληνικό φορολογικό σύστηµα είναι από
τα πλέον άδικα στον κόσµο. Βασικό στοιχείο της αδικίας είναι η
εκτεταµένη παραβατικότητα και η ανοχή σε αυτήν, που διχάζει
την κοινωνία σε αυτούς που δεν µπορούν ή δεν θέλουν και σε
αυτούς που µπορούν και το κάνουν.
Αλήθεια πέµπτη και τελευταία, το µείζον πρόβληµα της ελληνικής φοροδιαφυγής.
Πάµε τώρα στα αυτονόητα. Αυτονόητο πρώτο. Ύστερα από
τρία προγράµµατα προσαρµογής και τέσσερα χρόνια βαθιάς
ύφεσης τα φορολογικά έσοδα ακουµπούν το ναδίρ, ενώ η κάνουλα στερεύει και πλέον βρισκόµαστε στο σηµείο µηδέν της φοροδοτικής ικανότητας πολιτών και επιχειρήσεων.
Αυτονόητο δεύτερο. Οι συνεχείς φορολογικές αµνηστίες που
οδηγούν σε ανταµοιβή ουσιαστικά των ασυνεπών φορολογουµένων, στα τελευταία δηλαδή τριάντα χρόνια αντιστοιχεί κατά µέσο
όρο µια ρύθµιση περαίωσης σε κάθε δυόµισι χρόνια.
Αυτονόητο τρίτο. Οι παράλογα υψηλοί συντελεστές σε µια καθηµαγµένη οικονοµία δεν θα φέρουν κανένα αποτέλεσµα, όχι
γιατί είναι ιδεολογικά αβάσιµη ούτε γιατί δεν ήταν µέσα στο πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας ούτε γιατί δεν λαµβάνουν υπ’
όψιν το άρθρο 4 του Συντάγµατος που µιλάει για τα φορολογικά
βάρη των πολιτών, αλλά απλούστατα γιατί δύσκολα τα νοικοκυριά θα µπορέσουν να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους
υποχρεώσεις.
Αυτονόητο τέταρτο. Οι έµµεσοι φόροι έχουν διαβρώσει την ανταγωνιστικότητα και την ισοµερή συµβολή των πολιτών διογκώνοντας αντίστοιχα τη φοροδιαφυγή. Με βάση λοιπόν όλα τα
παραπάνω και ενώ χρειάζεται µια ουσιαστική µεταρρύθµιση στη
διοίκηση και στο ζήτηµα του φορολογικού, εµείς κάνουµε µια
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δειλή τοµή µέχρι τη µεγάλη µεταρρύθµιση στο εγγύς µέλλον.
Δέχοµαι τη σταδιακή προσαρµογή του νέου φορολογικού και
αντιλαµβάνοµαι ότι οι προθέσεις του Υπουργού και της Κυβέρνησης είναι προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής µεταρρύθµισης. Θέλω, όµως, να υπογραµµίσω ότι χάνουµε πολύτιµο χρόνο
και οι µεταρρυθµίσεις δεν µπορούν να περιµένουν άλλο. Και έτσι
φτάνουµε στις πολιτικές που πρέπει να υλοποιηθούν.
Πρέπει να ξεκινήσουµε την εκπόνηση ενός ολοκληρωµένου
σχεδίου φορολογικής αναµόρφωσης, µε βάση τους εξής τρεις
άξονες, σύνταξη ενός νέου φορολογικού νόµου που θα είναι
απλός, κατανοητός και δεν θα αλλάξει τις βασικές του διατάξεις
για πέντε ή δέκα χρόνια, ενδεχοµένως και µε ανάλογη συνταγµατική πρόβλεψη.
Δεύτερον, φορολόγηση όλων των εισοδηµάτων µε ενιαία προοδευτική κλίµακα, κατάργηση όλων σχεδόν των αυτοτελών φορολογιών και αυστηρή τιµωρία της φοροδιαφυγής, µε απλοποίηση της επίσπευσης κατάσχεσης από πλευράς ελληνικού δηµοσίου κατά των φοροφυγάδων.
Τρίτον, η µεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος αυτοµάτως θα πρέπει να συµβάλει στη διαµόρφωση συνθηκών οικονοµικής µεγέθυνσης και αύξησης της απασχόλησης και βεβαίως,
πρέπει να προχωρήσει άµεσα το εθνικό σχέδιο κατά της διαφθοράς µε το διορισµό εθνικού συντονιστή, γιατί η φοροδιαφυγή
είναι θέµα διαφθοράς και ως τέτοιο πρέπει να το αντιµετωπίζουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΠΑΣΟΚ µε πλήρη επίγνωση
και συναίσθηση των ορίων και των αντοχών της οικονοµίας, συνέβαλε στη διαµόρφωση του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου. Καταφέραµε να αποσυρθεί η πρόταση για φορολόγηση µισθωτών και
συνταξιούχων µε συντελεστή 45% άνω των 25.000 ευρώ, να βελτιωθούν σε ικανοποιητικό βαθµό οι προβλέψεις για τα επιδόµατα
που χορηγούνται στις οικογένειες µε παιδιά, ιδιαίτερα µάλιστα
για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.
Πετύχαµε εργαζόµενοι µε µπλοκάκια να αντιµετωπίζονται φορολογικά ως µισθωτοί. Παλέψαµε ώστε οι νέοι και οι άνεργοι,
που ξεκινούν για πρώτη φορά την επαγγελµατική δραστηριότητα, να φορολογούνται από 1-1-2013 και για τρία χρόνια µε το
50% της φορολογικής κλίµακας επιχειρηµατικής δραστηριότητας για το µέρος του εισοδήµατός τους έως 10.000 ευρώ. Προφανώς αυτό είναι ελάχιστο µπροστά σε όσα πρέπει να γίνουν για
µια γενιά που δοκιµάζεται µε ανεργία που ξεπερνά το 50%.
Θα κλείσω, κύριε Υπουργέ, µε µία τελευταία πρόταση. Πιστεύω ότι στην κατεύθυνση της σύνταξης ενός ολοκληρωµένου,
µεταρρυθµιστικού φορολογικού νοµοσχεδίου θα βοηθούσε και
η σύσταση ειδικής επιτροπής µε επικεφαλής πρόσωπο αντικειµενικού και αδιαµφισβήτητου κύρους από το χώρο της οικονοµίας, που θα οργανώσει το διάλογο και το πλαίσιο για την
πραγµατική φορολογική µεταρρύθµιση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ και
εγώ, κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Ηλίας Βλαχογιάννης έχει το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουµε ότι ανειληµµένη υποχρέωση της χώρας είναι το παρόν
σχέδιο νόµου. Είναι προαπαιτούµενο για να πάρουµε τη δόση.
Γι’ αυτό δεν είναι αυτό το οποίο θα θέλαµε. Είµαστε ειλικρινείς
απέναντι στους πολίτες.
Δεσµευόµαστε, όµως, πολύ σύντοµα να φέρουµε ένα άλλο
σχέδιο νόµου το οποίο θα προσπαθήσει πραγµατικά να αποκαταστήσει τη φορολογική δικαιοσύνη στη χώρα µας. Πρέπει,
όµως, να οµολογήσουµε ότι αυτό το σχέδιο νόµου είναι δικαιότερο από αυτά που προϋπήρχαν. Σε τρία χρόνια είχαµε δεκατρείς φορολογικούς νόµους. Το ότι αυτοί οι φορολογικοί νόµοι
δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα προφανώς οφείλεται και σε αυτούς, οφείλεται όµως και σε αντικειµενικούς λόγους που έχουν
σχέση µε την πολιτική βούληση να εφαρµοστούν και µε την
ύπαρξη αποτελεσµατικού φοροεισπρακτικού µηχανισµού.
Γι’ αυτό, η Κυβέρνηση που στηρίζεται από τρία κόµµατα µε
διαφορετικές αντιλήψεις, αλλά µε βούληση να σώσουν τη χώρα,
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κατέληξε σε αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο, που πιστεύουµε
ότι θα δώσει τα ποθούµενα αποτελέσµατα µέχρι να µπορέσουµε
όλοι µαζί να προχωρήσουµε στο επόµενο βήµα.
Κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, βλέπετε ότι ο λαός µάς
έχει όλους ξεπεράσει. Δείχνει µία πρωτόγνωρη ωριµότητα, πάντως πολύ πιο προχωρηµένη από ό,τι δείχνει ο πολιτικός κόσµος.
Μας δείχνει το βήµα. Πιάστε τα µηνύµατα των καιρών. Πιάστε
αυτό το οποίο απαιτούν οι πολίτες, να οµονοήσουµε επιτέλους
σαν πολιτικός κόσµος, να βγάλουµε τη χώρα από τα αδιέξοδα.
Έχουµε καιρό να βρούµε τις κοµµατικές διαφορές. Τώρα, όµως,
που το καράβι χρειάζεται στιβαρό καπετάνιο, βάλτε χέρι. Βάλτε
χέρι να σώσουµε τη χώρα. Δεν θα σώσετε εµάς.
Όπως είδατε, ο λαός ακόµα µας εµπιστεύεται και αισθανόµαστε πραγµατικά µεγάλη ευγνωµοσύνη, γιατί εξακολουθεί και µας
περιβάλλει µε την εµπιστοσύνη του.
Ξέρουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι για τα έσοδα του
κράτους δεν συµβάλλουν όλοι οι πολίτες το ίδιο. Δεν πληρούται
η βασική αρχή του Συντάγµατος «έκαστος να συνεισφέρει ανάλογα στα φορολογικά βάρη». Δεν συνεισφέρει.
Υπήρχαν µεγάλες κατηγορίες που δεν πλήρωσαν τόσα χρόνια
αυτό που τους αναλογούσε. Γιατί δεν πλήρωσαν; Λόγω του πολιτικού κόστους το πολιτικό σύστηµα τους άφηνε στην άκρη.
Έρχεται τώρα µία Κυβέρνηση που λέει: «Δεν υπολογίζω το πολιτικό κόστος. Πρέπει να κάνω ένα σύστηµα το οποίο να είναι δικαιότερο». Διευρύνουµε τη φορολογική βάση και λέτε ότι
είµαστε φοροµπήχτες, ότι είµαστε δυνάστες του λαού, ότι πίνουµε το αίµα των φτωχών λαϊκών στρωµάτων.
Υπάρχει κανείς σε αυτήν την Αίθουσα που να µη γνωρίζει ότι
περίπου ενάµισι εκατοµµύριο συµπολίτες µας -ελεύθεροι επαγγελµατίες, έµποροι, βιοτέχνες- δήλωσαν ετήσιο εισόδηµα κάτω
από 5.000 ευρώ; Όλοι το γνωρίζετε. Θα αντιλέξει κανείς: «Μα,
δεν έχουν να δηλώσουν παραπάνω». Αυτό είναι αληθές, εν µέρει.
Από την άλλη πλευρά, είναι αληθές ότι πάρα πολλοί έχουν και
δεν τα δηλώνουν. Επίσης, στους καιρούς που είχαν περισσότερο
εισόδηµα και τότε δεν το δήλωναν. Και πάλι, το πολιτικό σύστηµα
δεν είχε τη βούληση να εισπράξει αυτά τα οποία έπρεπε να εισπράξει.
Υπάρχει ένα θέµα µε τη φορολογία των αγροτών. Πιστεύω ότι
ο κύριος Υπουργός θα το δει, όπως και η Κυβέρνηση. Όλοι πρέπει να πληρώσουν, και οι αγρότες. Υπάρχουν, όµως, αγρότες µε
µικρούς κλήρους που προφανώς δεν έχουν τη δυνατότητα να
πληρώσουν και θα πρέπει να ληφθεί ειδική µέριµνα γι’ αυτές τις
κατηγορίες των αγροτών που είναι και η µεγάλη πλειοψηφία.
Υπάρχει ένα θέµα µε τους στόχους που δεν πετύχαµε, όσον
αφορά το πετρέλαιο και πιστεύω ότι η Κυβέρνηση, επειδή τα µηνύµατα τα πιάνουµε γιατί ζούµε µέσα στην κοινωνία, θα προβεί
σε διορθωτικές κινήσεις, έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι αδικίες εκεί που πραγµατικά όλοι τις έχουµε διαπιστώσει.
Υπάρχει ένα θέµα µε την επιχειρηµατικότητα. Όλοι κατηγορείτε την Κυβέρνηση, γιατί µειώνει το φόρο στις επιχειρήσεις.
Μα, δεν βλέπουµε σε τι επενδυτικό περιβάλλον ζούµε; Δεν βλέπουµε σε ποιο γεωγραφικό µέρος του κόσµου ζούµε; Δεν βλέπουµε ότι στην Κύπρο, στη Βουλγαρία, στις γειτονικές χώρες, οι
επιχειρήσεις πληρώνουν 10% φόρο και έχουν και πενταετή περίοδο χάριτος; Γιατί ένας επιχειρηµατίας να έρθει να επενδύσει
στην Ελλάδα; Για να πάνε να του κάνουν κατάληψη και επαναστατική γυµναστική κάποια παληκάρια, κάποιες νεολαίες πολιτικών κοµµάτων; Προφανώς, αυτός που θα έρθει να επενδύσει, να
επιχειρήσει στη χώρα µας, θα το κάνει για το κέρδος. Γιατί πρέπει να ενοχοποιείται το κέρδος σ’ αυτήν τη δηµοκρατία; Πώς θα
παραχθεί πλούτος, αν δεν υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα διαθέσουν τα δικά τους κεφάλαια, για να παραχθεί ο πλούτος;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ιδιαίτερα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ελάτε µαζί µας. Πάρτε τα µηνύµατα του λαού και
βάλτε χέρι να σωθεί ο τόπος. Καταδικάστε τη βία απ’ όπου και
αν προέρχεται, γιατί η βία είναι βία. Δεν υπάρχει αριστερή και
δεξιά βία. Υπάρχει µόνο βία. Βοηθείστε να βγει η χώρα, αν θέλετε
να έχετε ελπίδες να γίνετε κάποτε η δεσπόζουσα δύναµη στο πολιτικό σύστηµα. Αν δεν το κάνετε αυτό, να είστε σίγουροι ότι ο
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λαός θα ψαλιδίσει τις φιλοδοξίες σας για να γίνετε η επόµενη κυβέρνηση, «σύριζα»...
Να είστε καλά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε Βλαχογιάννη.
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 δύο µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 3ο Γυµνάσιο Άρτας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει. Καλή πρόοδο και καλή χρονιά!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Ιωάννης Αµανατίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, απ’ αυτό εδώ το Βήµα έχει γίνει
κριτική από τον κ. Μουσουρούλη προς τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν έρχεται να συζητήσει. Η απεύθυνση µάλλον του κ. Μουσουρούλη
έπρεπε να είναι προς τον Πρωθυπουργό, τον κ. Σαµαρά, στον
Αρχηγό της Νέας Δηµοκρατίας. Έπρεπε να είναι προς τα εκεί,
γιατί το σχέδιο νόµου ήρθε µε τη διαδικασία του έκτακτου και
του κατεπείγοντος, όπως γράφει στην τελευταία σελίδα του σχεδίου νόµου.
Ποιο είναι, όµως, το έκτακτο και κατεπείγον; Είναι έκτακτο και
κατεπείγον ένα νοµοσχέδιο, το οποίο είχατε υποσχεθεί προεκλογικά σαν Νέα Δηµοκρατία ότι µέσα σε έξι ή επτά εβδοµάδες από
την ανάληψη της εξουσίας –ανοίξτε το site της Νέας Δηµοκρατίας να δείτε- θα φέρετε φορολογικό νοµοσχέδιο; Ήταν η προεκλογική σας υπόσχεση. Είναι ένα αργοπορηµένο νοµοσχέδιο,
ένα νοµοσχέδιο το οποίο δεν το έχετε συζητήσει µε την ελληνική
κοινωνία, παρά µόνο µε την τρόικα. Ένα τέτοιο νοµοσχέδιο φέρνετε, χωρίς διαβούλευση και µε έκτακτες διατάξεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιλέξατε το δρόµο της κοινωνικής αναλγησίας, της βαρβαρότητας πάνω στο κουφάρι της ελληνικής κοινωνίας. Επιλέξατε τη λύση της αποµύζησης των
γνωστών θυµάτων των φιλελεύθερων πολιτικών, της ήδη δηλαδή
από πολύ καιρό εξουθενωµένης µικροµεσαίας τάξης, των µισθωτών, των συνταξιούχων και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Εισπρακτική αρπαχτή κάνετε, κύριε Υπουργέ! Δεν κάνετε καµµία τοµή στα φορολογικά δεδοµένα της χώρας. Και το ξέρετε!
Τα φορολογικά πλαίσια, βέβαια, που ισχύουν στη χώρα µας από
τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας είναι το
κατεξοχήν πεδίο άσκησης ταξικών, κοµµατικών και πελατειακών
πολιτικών, µε κύριο χαρακτηριστικό το ξεζούµισµα των µικροµεσαίων και τη δηµιουργία φορολογικής όασης για το µεγάλο κεφάλαιο, µε χαριστικές εξαιρέσεις και µε ένα πλέγµα ευρύτατων
απαλλαγών.
Βέβαια, τώρα έρχεται να προστεθεί και το µνηµονιακό άλλοθι.
Σας βολεύει να επικαλείστε την κρίση και τα µνηµόνια, για να διαιωνίζετε παθογένειες δεκαετιών και να εφαρµόζετε την άγρια
ταξική νεοφιλελεύθερη πολιτική.
Κύριε Υπουργέ, όταν ένα σύστηµα Δηµόσιας Διοίκησης δεν
βασίζεται στις αρχές της δικαιοσύνης, της ισονοµίας και της ίσης
µεταχείρισης, δεν χαίρει καµµιάς ηθικής και κοινωνικής νοµιµοποίησης. Όταν το φορολογικό σύστηµα που προτείνεται από τις
εκάστοτε κυβερνήσεις, είναι λειψό, άδικο, µονοµερές και µεροληπτικό τότε απαξιώνεται στη λαϊκή συνείδηση µαζί µε τους εισηγητές του.
Ας έρθουµε, όµως, στο παρόν. Θα «κοµίσω γλαύκας εις Αθήνας» λέγοντας ότι η Ελλάδα ανάµεσα στις χώρες το ΟΟΣΑ κατέχει την πρωτιά ως προς τη δηµοσιονοµική προσαρµογή την
περίοδο της κρίσης. Τα στοιχεία της ανεργίας βρίσκονται περίπου στο 30%, που συνιστά πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
ανεργία στους νέους βρίσκεται στο 53% µε 54%. Το 30% του
πληθυσµού βρίσκεται στα όρια της φτώχειας, ενώ οι αυτοκτονίες
πλησιάζουν τις τρεισήµισι χιλιάδες. Και έρχεστε µέσα σ’ αυτό το
περιβάλλον να αποτελειώσετε τα µικροµεσαία νοικοκυριά, το
κόµµα που θέλει να λέγεστε «κόµµα των νοικοκυραίων», µε τις
πραγµατικά απίθανες διατάξεις, όπως αυτές που επιβαρύνουν
τον οικογενειάρχη, αφού το να έχεις παιδιά αποτελεί πλέον τεκ-
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µήριο και συνεπάγεται αυξηµένους φόρους. Άλλωστε, δεν είναι
καθόλου τυχαίος ο χαρακτηρισµός του νέου φορολογικού νοµοσχεδίου σαν «Ηρώδης» από τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους της χώρας.
Καταργείτε τις φοροαπαλλαγές που ανακούφιζαν τα επιβαρυµένα νοικοκυριά. Κόβετε, δηλαδή, το αφορολόγητο για τα παιδιά,
το ενοίκιο της κύριας κατοικίας, το ενοίκιο του παιδιού που σπουδάζει σε άλλη πόλη κ.λπ.. Επίσης, καταργείτε διατάξεις που καταργούν την προοδευτικότητα της φορολογικής κλίµακας και
καθιερώνετε ειδική κλίµακα για εµπόρους και ελεύθερους επαγγελµατίες, γεγονός που οδηγεί σε υπέρογκες επιβαρύνσεις των
νοικοκυριών µε χαµηλά εισοδήµατα και των επιχειρήσεων µε ελάχιστα κέρδη. Πρόκειται για πρωτοφανείς διατάξεις που πλήττουν
βάναυσα τους µικρούς αγρότες.
Είναι ένα σχέδιο νόµου της ανισότητας, της κοινωνικής αδικίας
και της αναλγησίας, των «ηµετέρων», των συµφερόντων, αντισυνταγµατικό στις λοιπές διατάξεις, όπως αποφάνθηκε η Νοµική
Υπηρεσία της Βουλής, την οποία αγνοείτε προκλητικά. Είναι υπηρεσία της Βουλής και εσείς και εµείς είµαστε Βουλευτές του ελληνικού λαού και όχι Βουλευτές της Κυβέρνησης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να αναφέρω δύο-τρία
πράγµατα σε σχέση πάλι µε την υποκρισία, η οποία περισσεύει.
Περισσεύει η υποκρισία για τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους, γιατί λέτε «θα δούµε, δεν µπορούµε τώρα, δεν είναι εφικτό και θα πάµε αργότερα σε ένα δικαιότερο σύστηµα». Το ίδιο
έργο το είχαµε ζήσει και στο µεσοπρόθεσµο. Προκειµένου οι
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσουν το µεσοπρόθεσµο, περάσατε τη διάταξη που δεν έκοβε από συντάξεις των ευπαθών οµάδων και έτσι, ξεγελάσατε –δεν ξέρω αν το κάνατε σε συνεργασία
µε τους Βουλευτές- τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι και το
ψήφισαν. Και βέβαια, οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, όταν µία βδοµάδα µετά ο κ. Στουρνάρας πήρε πίσω αυτήν τη διάταξη, δεν
είδα να χύνουν κανένα δάκρυ γι’ αυτές τις κατηγορίες. Άρα, τα
δάκρυά σας ήταν ψεύτικα και κροκοδείλια.
Συνάδελφοι της ΔΗΜΑΡ, έχετε καταθέσει ένα σωρό τροπολογίες. Σας εκφράζει το νοµοσχέδιο ή όχι; Αν όλες αυτές οι τροπολογίες γίνουν δεκτές, θα αλλάξει η φύση του νοµοσχεδίου ή όχι;
Είναι δυνατόν να το ψηφίσετε αυτό;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο «διυλίζει
τον κώνωπα και καταπίνει την κάµηλο». Είναι ένα δίχτυ που πιάνει
τα µικρά ψάρια, αλλά µε ευκολία ανοίγει διάπλατα για να περάσουν οι µεγαλοκαρχαρίες.
Το νοµοσχέδιο αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι και αναποτελεσµατικό. Χθες, δόθηκε η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κατά την οποία έχετε υστέρηση 6,5 δισεκατοµµύρια σε
σχέση µε τα έσοδα, τα οποία περιµένετε να εισπράξετε και το
2012. Και περιµένετε το 2013 µε παραπάνω ύφεση, να πάρετε
αυτά τα λεφτά; Νοµίζω ότι δεν είναι στραβός ο γιαλός, αλλά ότι
στραβά αρµενίζετε.
Και επειδή εδώ µας κατηγορείτε για έλλειψη θέσεων, σας λέω
ότι απέναντι σ’ αυτές τις ισοπεδωτικές πολιτικές, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει
να παραβάλλει ένα πλήρες φορολογικό σύστηµα εδραιωµένο
στις αρχές της κοινωνικής και φορολογικής δικαιοσύνης, δηλαδή
ένα σύστηµα δίκαιο, απλό και αποτελεσµατικό. Δηλαδή, θα
έχουµε δίκαιη κατανοµή των φορολογικών βαρών βασισµένη
στην αρχή της αναλογικότητας. Θα είναι ένα σύστηµα απλό, εύκολο και κατανοητό από τον πολίτη µε λίγους νόµους, ένα για
κάθε φορολογία, αλλά ταυτόχρονα και αποτελεσµατικό.
Και για να µην καταχραστώ το χρόνο, θα κλείσω λέγοντας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι η φορολογία µπορεί και πρέπει να
είναι ένας πραγµατικός µηχανισµός αναδιανοµής του πλούτου
προς τα κάτω.
Αυτά δεν είναι ευχολόγια. Οι στόχοι µας αυτοί είναι εφικτοί,
γιατί έχουµε την πολιτική βούληση για την ανατροπή των παθογενειών που ταλανίζουν για δεκαετίες στη χώρα µας, πολιτική
βούληση που οι κυβερνήσεις που είχαµε µέχρι τώρα δεν την
είχαν και που έχουν θυσιάσει στο βωµό της εξυπηρέτησης των
συµφερόντων του µεγάλου κεφαλαίου τα συµφέροντα του κόσµου της εργασίας, επιβάλλοντας τη βίαιη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός όµως, θα σας σταµατήσει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Έχει ζητήσει το λόγο ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαµάνης.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
δεν είχε χρόνο ο συνάδελφος Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που κατέβηκε τώρα µόλις από το Βήµα, για το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ,
το φορολογικό του νοµοσχέδιο, γιατί εκτός από τα επίθετα που
είπε ότι θα ήταν καλό, αποτελεσµατικό και τα λοιπά, θα ήθελα
να ακούσω και ουσιαστικά. Και αν πραγµατικά υπάρχουν τέτοιες
προτάσεις του κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, διερωτώµαι γιατί µαζί µε τη Νέα Δηµοκρατία απεχώρησαν –δυστυχώς- και τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης τον Φεβρουάριο
του ’12 από την επιτροπή που είχε συγκροτηθεί από την τότε κυβέρνηση και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης τον Υπουργό Οικονοµικών τον κ. Ευάγγελο Βενιζέλο για ένα φορολογικό σύστηµα µακράς πνοής, που θα έβγαινε µέσα από το διάλογο όλων
των πλευρών. Διότι προφανώς, το αν θα πρέπει το κράτος να έχει
έσοδα, το αν θα πρέπει η έµµεση φορολογία να περιοριστεί όσο
γίνεται περισσότερο και να υπάρξει η άµεση φορολογία -κατεξοχήν προοδευτική αντίληψη- νοµίζω ότι εκεί θα έπρεπε µε συγκεκριµένες προτάσεις, να παρουσιαστεί.
Και σήµερα γιατί αυτή είναι η τραγωδία τον ελληνικό λαό που
την ζει επί τρία ολόκληρα χρόνια ότι ακούει κουβέντες, προτάσεις, κλαυθµούς και οδυρµούς από αυτούς που δεν πεινούν.
Διότι παρακολουθώντας µια επερώτηση προχθές της Αντιπολίτευσης σε θέµατα του Υπουργείου Εργασίας, άκουγα τους αγορητές να µιλούν µε πολλή οργή και σκεφτόµουν: Άραγε αυτοί οι
συνάδελφοι που µιλούν µε τόση οργή, πεινούν, στερούνται το
ψωµί, τον επιούσιο; Γιατί υπάρχουν –και το ξέρουµε όλοι- οικογένειες που στερούνται και αυτό και δεν κραυγάζουν στους δρόµους. Στους δρόµους κραυγάζουν και άνθρωποι που υποφέρουν, αλλά δεν είναι αυτοί που πήγαιναν στα λιµάνια και εµπόδισαν τους τουρίστες να βγουν και να πάνε στην Ακρόπολη. Δεν
είναι αυτοί που κατέκαιαν τα κεντρικά ξενοδοχεία της Πλατείας
Συντάγµατος, που είναι άδεια τα περισσότερα.
Θα µου πείτε -δεν θα µου το πείτε, ελπίζω-καλά, τώρα για το
«King George» και τη «Μεγάλη Βρετανία» θα σκάσουµε; Όχι,
σκάµε γιατί η πρώτη βιοµηχανία της χώρας, ο τουρισµός, δυναµιτίζεται επί τρία ολόκληρα χρόνια, µας είπε Βουλευτής Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ήρθε αντιπροσωπεία εδώ.
Εµείς, επαινούσαµε τη χώρα µας, γιατί πράγµατι είναι ένας ειρηνικός λαός, είναι ειρηνική η χώρα µας, έχει πληρώσει τη βία
όλων των µορφών και όλων των πλευρών. Κάποιοι εδώ στην Αίθουσα, λόγω ηλικίας την έχουµε ζήσει και στο τοµάρι µας και
επέπρωτο να τη ζήσουµε ατοµικώς, αγαπητοί συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ.
Καλώς επί µία εβδοµάδα τα κανάλια και οι πάντες καταδικάζαµε την επίθεση εναντίον του συναδέλφου του κ. Στρατούλη.
Δεν άκουσα όµως, πλην του Μανώλη του Γλέζου που πήγε στο
Κρατικό Νοσοκοµείο, ούτε µία κουβέντα, παρά µια ειρωνεία, ότι
ο Πρόεδρος κ. Κακλαµάνης είναι ευπρόσδεκτος στα µπλοκ του
ΣΥΡΙΖΑ, όταν κακοποιήθηκα βάναυσα µέσα στη Λεωφόρο Πανεπιστηµίου µόνος, χωρίς φρουρές, µετά τη συγκέντρωση της
ΓΣΕΕ στην Πλατεία Κλαυθµώνος την Πρωτοµαγιά του ’10.
Όλες τις µορφές βίας τις καταδικάζουµε όσοι αγαπούµε τη
δηµοκρατία. Σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα εγώ πρέπει να έχω αποδείξεις για να αµφισβητήσω την πίστη του οποιουδήποτε στη δηµοκρατία. Αυτό, όµως, που µπορώ να αµφισβητήσω είναι το εάν
κάνουµε όλοι ό,τι µπορούµε. Επί τρία ολόκληρα χρόνια η χώρα
είναι σε κατάσταση πολέµου. Το λέω και το εννοώ και το ξέρουν
όλοι ότι ο οικονοµικός πόλεµος, το ενδεχόµενο κατάρρευσης της
οικονοµίας της χώρας θα σηµαίνει και συγκρούσεις στο εξωτερικό µέτωπο της χώρας. Θα σας το πω για άλλη µια φορά. Με
ποιες Ένοπλες Δυνάµεις θα υπερασπιστούµε τη Θράκη, εάν
υπάρξει κίνδυνος; Ποιοι νέοι θα πάνε στο Αιγαίο να το υπερασπιστούν; Αυτοί που κάποιοι τους λένε ότι το Αιγαίο ανήκει στα
ψάρια του;
Πρέπει, νοµίζω, να αρθούµε στο επίπεδο των ευθυνών που
πρέπει να έχουν τριακόσιοι προνοµιούχοι της µεγάλης τιµής να
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είναι εδώ αντιπρόσωποι του Έθνους. Δεν είµαστε εδώ τα µέλη
του οποιουδήποτε κόµµατος, δεν είµαστε οι όποιοι µε τις όποιες
πολιτικές, ιδεολογικές ή προσωπικές ιδιαιτερότητες. Έχουµε κάποιο καθήκον να επιτελέσουµε.
Ο κύριος Υπουργός κακώς, κάκιστα, υπερηφανεύεται. Δεν αισθάνοµαι ιδιαίτερη ικανοποίηση όταν ψηφίζω και στηρίζω µία κυβέρνηση η οποία υπερηφανεύεται διότι πήρε 500 δισεκατοµµύρια ευρώ, την τελευταία δόση. Και ακούω και από τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας ότι εσώθη η χώρα. Μα, το µισό από
τα 50 δισεκατοµµύρια, κύριε Στουρνάρα, ήταν οι δόσεις που θα
τις παίρναµε -τον Ιούνιο ήταν η καθυστερούµενη δόση- εάν δεν
κάναµε δύο αλλεπάλληλες εκλογικές αναµετρήσεις, εάν συνεχίζαµε. Αλλά, βέβαια, εάν συνεχίζαµε όχι µόνο µετά τον Φλεβάρη
του ’12, αλλά από την άνοιξη του ’10, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα δώσουµε λόγο όλοι όσοι σταθήκαµε όρθιοι την άνοιξη
του ’10 και όλοι όσοι αρχίσαµε µε άσφαιρα πυρά να πυροβολούµε στον αέρα.
Θα θυµηθεί ο ελληνικός λαός τι προέβλεπε η συµφωνία. Αυτόν
τον συµβολισµό περί µνηµονιακών και αντιµνηµονιακών -εγώ δεν
θέλω να ανήκω σε καµµιά οµάδα- είναι µόνο η Ελλάδα που τον
εφηύρε, προκειµένου να αρχίσει ένας νέος διχασµός. Ούτε στην
Ισπανία, ούτε στην Πορτογαλία ούτε στην Ιρλανδία υπάρχουν
µνηµονιακοί και αντιµνηµονιακοί. Υπάρχουν πατριώτες Ισπανοί,
Πορτογάλοι, Ιρλανδοί.
Εδώ, επειδή πιστεύω ότι όλοι αγαπούµε αυτήν την πατρίδα,
πρέπει να σταµατήσουµε αυτήν την κοροϊδία που έχει καταντήσει
ανέκδοτο στα καφενεία: «είσαι µνηµονιακός ή αντιµνηµονιακός».
Είναι κρίµα. Συµβάλλουµε µ’ αυτόν τον τρόπο στη υποβάθµιση
του πνευµατικού πλέον επιπέδου του λαού, πόσω µάλλον όταν
υπάρχει ένα µεγάλο κοµµάτι αυτού του λαού που πεινά. Όποιος
έχει διαβάσει το βιβλίο «Η πείνα» του Κνουτ Χάµσουν θα µάθει τι
σηµαίνει άνθρωπος που πεινά. Δεν ισχύει για τον άνθρωπο που
πεινά καµµία δυνατότητα σκέψης, προβληµατισµού. Αυτό διπλασιάζει την ευθύνη για όσους δεν πεινούν.
Οφείλουν να σκεφθούν, αντί να εξωθούν τον δυστυχή να έρχεται στην Πλατεία Συντάγµατος και να φωνάζει «να καεί το
µπορντέλο η Βουλή» µαζί µε ελληνικές σηµαίες, µαζί µε τις σηµαίες µε τον αγκυλωτό σταυρό. Τις είδαµε έξω από τη Βουλή των
Ελλήνων αλλά τις έβλεπε και όλος ο κόσµος.
Σας είπα πριν για αντιπροσωπεία ξένων Βουλευτών. Εγώ έλεγα
«µα ξέρετε, µη βλέπετε την τηλεόραση γιατί για εντυπωσιασµό…
». Μου είπε ένας Αυστριακός Βουλευτής «Μα τι µου λέτε; Θα
έρθω εγώ µε την εγγονή µου, να πάω σε ένα νησί των Κυκλάδων
και θα έρθει ένας Πακιστανός και θα τη βιάσει και ενδεχοµένως
θα την αφήσει στον τόπο;». Τα κανάλια, αυτοί οι επιχειρηµατίες
που λυµαίνονται εκβιάζοντας και συναλλασσόµενοι µε όλες τις
κυβερνήσεις.
Και αυτή εδώ η κυβέρνηση τι κάνει; Περιµένουµε να φέρει το
νόµο για την κατανοµή των συχνοτήτων. Από το 1989 πηγαίνει
από παράταση σε παράταση. Παρά τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, που τις κρίνει αντισυνταγµατικές, παρατείνονται συνεχώς οι άδειες λειτουργίας αυτών που χειραγωγούν
τον λαό, υποτίθεται ότι ψυχαγωγούν -χυδαία βέβαια- το λαό, υποτίθεται ότι επιµορφώνουν το λαό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ πιστεύω ότι είµαστε στα
όρια και ο καθένας µας πλέον, όχι τα κόµµατα τα ανύπαρκτα. Η
Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία προϋποθέτει κοινοβουλευτικά κόµµατα, κόµµατα που έχουν δηµοκρατική λειτουργία, κόµµατα που
δεν υπακούουν στην ενός ανδρός αρχή. Και αυτή είναι η µεγάλη
πληγή της δηµοκρατίας από το ’74 µέχρι σήµερα. Έµµεση δηµοκρατία της κακιάς ώρας. Θα µας πει ο Μανώλης για την άµεση
δηµοκρατία. Σωστά. Τα κενά ανάµεσα σε τέτοιου τύπου ηγεσίες
τα καταλαµβάνουν συµφέροντα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές.
Αυτό συµβαίνει και υποφέρει σήµερα η Ελλάδα.
Γιατί επί τόσα χρόνια οργιάζει η φοροδιαφυγή; Φταίνε οι πολιτικοί, ακούµε. Ποιοι πολιτικοί; Οι Υπουργοί Υγείας, οι Υπουργοί
Παιδείας, οι Βουλευτές ή οι Υπουργοί Οικονοµικών και ειδικότερα αυτοί που είχαν την ευθύνη των φοροεισπρακτικών µηχανισµών;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ακόµη και τώρα βλέπω ότι λέτε πως κόβουµε κάποιες εφορίες,
θα ενωθούν κάποια κέντρα. Τελικώς µε διαλυµένους φοροεισπρακτικούς µηχανισµούς έχουµε και τέτοια νοµοσχέδια που
είναι καθαρά ταµιευτικών σκοπών. Έχει περάσει ένας χρόνος
από το Φλεβάρη του ’12. Θα µπορούσαµε να έχουµε νοµοσχέδιο
θεσµικό µε προοπτική δεκαετιών.
Από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χωρίς να µέµφοµαι κανέναν, θέλω να σηµειώσω το εξής. Είχα µία επίσκεψη
στο γραφείο µου το πρωί. «Μα τι λένε τόσοι άνθρωποι εκεί
πέρα;». Λέω: «εκφράζουν το λαό». «Μα δεν καταλαβαίνω», λέει.
Λέµε για τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους, για το πετρέλαιο
θέρµανσης και δεν έχουµε σκεφθεί πώς µπορούσαµε να µη φτάσουµε ως εδώ.
Ξέρετε ότι την άνοιξη του 2010…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε,
εάν έχετε την καλοσύνη, ολοκληρώστε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τελείωσα, αγαπητέ Πρόεδρε,
µε την ανοχή όλων την οποία µου δίνετε αν και κάνω συχνά κατάχρηση. Όµως µιλάω µόνο µία φορά σε ένα νοµοσχέδιο, αν µιλήσω.
Φίλες και φίλοι, την άνοιξη του 2010 ελήφθησαν µέτρα για να
πάρουµε 110 δισεκατοµµύρια για µία Ευρωζώνη που δεν είχε καν
σκεφθεί ότι µετά το Μάαστριχ κάποια «στραβή» µπορεί να έρθει.
Αντί να πούµε στο λαό να βάλουµε όλοι πλάτη και να ανασκουµπωθούµε, περνάγαµε στην εθνική οδό µε τις κουρσάρες και λέγαµε «δεν πληρώνω, δεν πληρώνω». Και είναι κρίµα που άκουσα
τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης προ ηµερών να
επαίρεται ότι δεν ψήφισε το χαράτσι της ΔΕΗ. Δηλαδή τι λέµε
στο λαό; Να µην πάει να πληρώσει και αυτός που έχει;
Δεν νοµίζω ότι ο κ. Τσίπρας στερείται αυτού του ποσού για να
πληρώσει. Γιατί λοιπόν επαίρεται; Είναι αυτό υπευθυνότητα;
Άκουσα το πρωί ότι η Ελλάδα είναι ένας κρίκος σε δεκαεπτά
κρίκους της Ευρωζώνης και ότι, αν σπάσει, δεν λειτουργεί η αλυσίδα. Λάθος. Ο κρίκος σπάει, καταστρέφεται, η αλυσίδα ενώνεται
και µένει απέξω ο κρίκος και είµαστε εµείς απέξω, Αλβανία πια
του 21ου αιώνα, να λέµε στους Ευρωπαίους «σας τη σκάσαµε».
Λάθος, αγαπητοί φίλοι. Εύχοµαι να µην είναι το λάθος που έκαναν παραµονές της καταστροφής και της κατάρρευσης του µικρασιατικού µετώπου εκείνοι που, αντί να παρηγορούν το λαό,
του έλεγαν: «Ακόµα τα παιδιά σου είναι στο µέτωπο; Τι σου λέει
ο Βενιζέλος ότι µεγάλωσε την Ελλάδα; Το χωράφι σου µεγάλωσε;». Έτσι έλεγαν στο λαό και όταν ήλθε η καταστροφή, τότε
ως εξιλασµός υπήρξαν έξι νεκροί. Τι νόηµα είχε όµως αυτό; Η
καταστροφή είχε επέλθει.
Φίλες και φίλοι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ώρα
να σκεφθούµε τι κάνει ένας λαός όταν δηµιουργεί πόλεµο. Στην
Αλβανία ο λαός δεν πήγε για να µη φύγει ο Μεταξάς. Στα µετόπισθεν δεν υπήρχε πέµπτη φάλαγγα να του λέει «όλοι οι ηγήτορές σου εκεί στο µέτωπο είναι πράκτορες του Μουσολίνι και
έχουν πουλήσει την Ελλάδα σ’ αυτούς».
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανακοινώνεται προς το Σώµα
ότι οι Υπουργοί Οικονοµικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Τουρισµού και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις,
τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
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Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της ΤτΕ µε τίτλο «Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε
τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή
εξουσιοδοτήσεων για την Υπογραφή Συµβάσεων» και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις».
Το ως άνω σχέδιο νόµου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως κατεπείγον.
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μιχελάκης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα µιλήσετε
µετά τον κ. Μιχελάκη.
Ορίστε, κύριε Μιχελάκη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών που συζητάµε
αποτελεί το πρώτο βήµα µιας ευρύτερης φορολογικής µεταρρύθµισης. Είναι αλήθεια ότι έχει έντονο εισπρακτικό χαρακτήρα.
Πρωταρχικός στόχος του είναι η κάλυψη των άµεσων υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η χώρα µας προκειµένου να µη διασαλευθεί η οµαλή συνέχιση του προγράµµατος σταθερότητας, να
περιοριστούν τα ελλείµµατα, να συνεχιστεί η χρηµατοδότησή
της, να διασφαλιστεί η παρουσία της χώρας µας στο ευρώ, να
παραµεριστεί η παραλυτική οικονοµική αβεβαιότητα.
Είναι αλήθεια ότι κάτω από τις δεδοµένες υποχρεώσεις της
χώρας µας το νοµοσχέδιο αυτό δίνει αναγκαστικά µεγαλύτερη
έµφαση στο εισπρακτικό και όχι στο αναπτυξιακό κοµµάτι που
θα πρέπει να διέπει τη φορολογική µεταρρύθµιση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι στο χέρι µας να πετύχουµε
τους δηµοσιονοµικούς στόχους ώστε αύριο να ελαφρύνουµε τα
βάρη σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Είναι στο χέρι µας να διευρύνουµε τα φορολογικά έσοδα καλύπτοντας χρόνιες αδυναµίες, χτυπώντας νοσηρά φαινόµενα,
αντιµετωπίζοντας προκλητικά αντικοινωνικές συµπεριφορές.
Αυτό σηµαίνει πόλεµος στη φοροδιαφυγή, στο λαθρεµπόριο, στο
παρεµπόριο, στη µαύρη εργασία. Είναι κοινή και επιτακτική υποχρέωση, είναι ταυτόχρονα βασική προϋπόθεση για να καταλήξουµε στο φορολογικό σύστηµα που θέλουµε.
Μέχρι σήµερα η πολυνοµία και η ανασφάλεια δικαίου που χαρακτήριζαν τη φορολογική µας νοµοθεσία, σε συνδυασµό µε την
υπερβολική γραφειοκρατία και την εκτεταµένη διαφθορά των
ελεγκτικών και εισπρακτικών µηχανισµών, λειτουργούσαν ως αντικίνητρο για κάθε σοβαρή επιχειρηµατική προσπάθεια. Μόνο
κατά την περίοδο 2010-2011 ψηφίστηκαν συνολικά δεκαπέντε
φορολογικά νοµοσχέδια. Αυτό όµως δεν µπορεί να συνεχιστεί
άλλο.
Χρειαζόµαστε ένα απλό, δίκαιο και αναπτυξιακό φορολογικό
σύστηµα που θα προσελκύει επενδύσεις και θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας. Χρειαζόµαστε ένα
υγιές επιχειρηµατικό περιβάλλον βασικό συστατικό του οποίου
είναι ένα σταθερό, αξιόπιστο και αναπτυξιακό φορολογικό σύστηµα. Πάνω απ’ όλα όµως η επικείµενη φορολογική µεταρρύθµιση οφείλει να αποκαταστήσει τη φορολογική δικαιοσύνη και να
διορθώσει τις οφθαλµοφανείς και προκλητικές στρεβλώσεις που
αποτελούν χρόνιες παθογένειες της ελληνικής οικονοµίας.
Υπάρχει, ναι ή όχι, σοβαρότατη στρέβλωση όταν το 70% του
δηλωθέντος εθνικού εισοδήµατος προέρχεται από µισθωτούς
και συνταξιούχους και µόλις το 30% από ελεύθερους επαγγελµατίες; Είναι δυνατό ένα εκατοµµύριο εκατόν εξήντα χιλιάδες
ελεύθεροι επαγγελµατίες και διακόσιες δεκαέξι χιλιάδες έµποροι
και βιοµήχανοι να δηλώνουν ετήσιο εισόδηµα κάτω από 5.000
ευρώ; Μήπως στην Ελλάδα έπαψαν να υπάρχουν πλούσιοι, δεδοµένου ότι µόλις το 1% των φυσικών προσώπων δηλώνει εισοδήµατα άνω των 70.000; Έτσι φτάσαµε στο σηµείο η παραοικονοµία στη χώρα µας να αγγίζει το 1/3 της πραγµατικής οικονοµίας. Έτσι εξηγείται η µόνιµη υστέρηση κρατικών εσόδων
αφού η φοροδιαφυγή πλησιάζει ετησίως περίπου τα 60 δισεκα-
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τοµµύρια ευρώ.
Γι’ αυτό, λοιπόν, κοµβικό σηµείο της φορολογικής µεταρρύθµισης θα πρέπει να αποτελεί η διεύρυνση της φορολογικής
βάσης, για να αρχίσουν επιτέλους να πληρώνουν και εκείνοι που
µέχρι σήµερα συστηµατικά φοροδιαφεύγουν και να µειωθεί το
βάρος εκείνων που ήδη πληρώνουν.
Στο νοµοσχέδιο που συζητάµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
υπάρχουν αρκετές ρυθµίσεις προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως
η απλοποίηση του συστήµατος µε τη θέσπιση τριών φορολογικών κλιµακίων, η ελάφρυνση µισθωτών και συνταξιούχων µε εισόδηµα ως 25.000 ευρώ, η αντιµετώπιση των εργαζοµένων µε
µπλοκάκι ως οιονεί µισθωτών, εφόσον βέβαια το 70% του εισοδήµατός τους προέρχεται από τον ίδιο εργοδότη και η ενίσχυση
της επιχειρηµατικότητας µέσα από τη µείωση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης για τις εταιρείες από το 40% στο 32%.
Όµως, κύριε Υπουργέ -θα ήθελα να το προσέξετε αυτό- υπάρχουν και σηµεία που χρειάζονται προσοχή, όπως για παράδειγµα, ο περιορισµός του κινήτρου των αποδείξεων σε µια χώρα
µε νοοτροπία να µην κόβονται αποδείξεις ή η πρόσθετη επιβάρυνση χιλιάδων νοικοκυριών εξαιτίας της κατάργησης ή µείωσης
των µέχρι σήµερα ισχυουσών εκπτώσεων φόρου από δαπάνες
υγείας, ενοίκια και τόκους στεγαστικών δανείων.
Θεωρώ, επίσης, ότι οφείλουµε να κάνουµε ακόµα περισσότερα για τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες και ιδίως για τα άτοµα
µε αναπηρία και τις πολύτεκνες οικογένειες. Ένα ακόµα σηµείο
που θα ήθελα να τονίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε ξεχωριστή έµφαση είναι η επιτακτική ανάγκη στήριξης των νέων επαγγελµατιών που προσπαθούν να επιβιώσουν µέσα σε ένα εξαιρετικά δυσµενές κοινωνικο-οικονοµικό περιβάλλον. Εδώ και τρία
χρόνια ακούµε για το µαζικό κύµα µετανάστευσης του πιο άξιου
και δηµιουργικού τµήµατος της νεολαίας µας. Είναι φαινόµενο
που έχει προκληθεί από τη µάστιγα της ανεργίας και τη δραµατική έλλειψη επαγγελµατικών προοπτικών στη χώρα µας.
Η πολιτεία έχει χρέος να ξαναδώσει στους νέους τη χαµένη
τους ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο και να ανακόψει τη φυγή
του πιο ικανού και ελπιδοφόρου δυναµικού της χώρας µας προς
το εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η θέσπιση ενός αφορολόγητου ορίου υπέρ των νέων επαγγελµατιών και µιας προοδευτικής φορολογικής κλίµακας µε χαµηλούς συντελεστές για
το λοιπό φορολογητέο ποσό. Επιπρόσθετα, οι νέοι επαγγελµατίες θα πρέπει να εξαιρούνται πλήρως από την υποχρέωση προκαταβολής φόρου.
Μια ακόµα ευνοϊκή ρύθµιση υπέρ των νέων επαγγελµατιών θα
µπορούσε να είναι η έκπτωση των κατά τεκµήριο παραγωγικών
δαπανών και των εξόδων σύστασης και λειτουργίας κάθε νέας
επιχείρησης από το φορολογητέο εισόδηµα.
Περνάω σε ένα άλλο ζήτηµα, σχετικά µε τη φορολόγηση της
υπεραξίας από την αγοραπωλησία των µετοχών: Πιστεύω πως
αποτελεί ένα σωστό µέτρο. Σε µία χρονική συγκυρία, όµως, κατά
την οποία η ελληνική κεφαλαιαγορά έχει ανάγκη της προσέλκυσης κεφαλαίων, προκειµένου να ανακάµψει από τα χαµηλά εικοσιπενταετίας που γνώρισε το περασµένο καλοκαίρι, φοβούµαι
ότι ο φόρος υπεραξίας θα λειτουργήσει ως αντικίνητρο, έστω και
µε την ολιγόµηνη παράταση που σχεδιάζεται να δοθεί.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω για µία ακόµη φορά ότι
έχουµε ανάγκη από ένα δίκαιο φορολογικό σύστηµα, για να σταµατήσουν να πληρώνουν µόνο οι ειλικρινείς φορολογούµενοι,
σταθερό, που δεν θα αλλάζει κάθε δύο, τρεις µήνες, απλό, για
να ελαχιστοποιηθεί η επαφή εφόρου – φορολογούµενου, σύγχρονο, για να αξιοποιεί την τεχνολογία µε σκοπό την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και αυστηρό, για να τιµωρούνται
παραδειγµατικά αυτοί που συστηµατικά φοροδιαφεύγουν.
Εάν πετύχουµε αυτό το στρατηγικό στόχο, όχι µόνο θα πιάσουν τόπο οι θυσίες του ελληνικού λαού, αλλά και θα καταστεί
σύντοµα δυνατή η αποκατάσταση των αδικιών και η ανακούφιση
των αδυνάτων.
Αυτό θα πρέπει να είναι το πρωταρχικό µας µέληµα την ώρα
που χιλιάδες συνάνθρωποί µας υποφέρουν, πληρώνοντας τις συνέπειες µιας κρίσης για την οποία είναι οι µόνοι που δεν φταίνε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Μιχελάκη.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Εµµανουήλ Γλέζος.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα, πριν ξεκινήσω, να
πω ειδικά –ας µου επιτραπεί- στο διακονεύσαντα µαζί µου επί
χρόνια στα κοινοβουλευτικά έδρανα και στους αγώνες του ελληνικού λαού, Απόστολο Κακλαµάνη, ότι θα συµφωνήσουµε οπωσδήποτε πως η κατάσταση είναι τραγική. Το ερώτηµα είναι:
Ευθύνεται ο λαός γι’ αυτήν την κατάσταση…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: …ή τα κόµµατα τα οποία κυβέρνησαν
όλο αυτό το διάστηµα; Αυτό είναι το πρώτο.
Το δεύτερο το ταυτίζω µε πρόταση µιας Βουλευτίνας της Νέας
Δηµοκρατίας που ρώτησε, «γιατί δεν µπαίνετε στην Κυβέρνηση;».
Ωραία, να µπούµε στην Κυβέρνηση. Για να εφαρµόσουµε ποια
πολιτική; Την πολιτική η οποία καταπιέζει το λαό, ο οποίος δεν
ευθύνεται για τίποτα απολύτως για την κατάστασή του και πληρώνει –να το πω απλά- τα σπασµένα; Μήπως να ακολουθήσουµε
άλλη πολιτική;
Και επειδή χθες ο εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας παρουσίασε ένα σχέδιο, κάνοντας αναγωγές και δηµιουργώντας ένα
πλαίσιο πολιτικών αντιλήψεων πάνω στα θέµατα τα οποία σχετίζονται µε το πρόβληµα, θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά είναι –κατά
τη δική µου γνώµη, στην κρίση σας- εκτοπλασµατικά. Δεν έχουν
καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα. Διότι τα πράγµατα είναι
καθαρά: Υπάρχει µία διαχωριστική γραµµή: Ή είσαι µε το λαό ή
είσαι µε τις τράπεζες. Ή είσαι µε το λαό ή είσαι µε τους πλούσιους. Ή είσαι µε το λαό ή είσαι µε την τρόικα. Ή είσαι µε το λαό
ή είσαι µε αυτούς που σήµερα κυβερνούν κατ’ εντολήν της τρόικας. Αυτό είναι το θέµα. Πώς θα συγκυβερνήσουµε όταν υπάρχει
αυτή η τεράστια διαχωριστική γραµµή;
Κι αν θέλει να κάνουµε αναγωγές, το πρόβληµα έγκειται στο
εξής: Στο ρόλο του χρήµατος. Επειδή άκουσα και κάποιον άλλο
Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας να λέει, «είσαστε εναντίον των
κερδών;». Φυσικά είµαστε εναντίον της κερδοφορίας. Αλίµονο!
Αλίµονο! Όλη µας τη ζωή την αναλώσαµε για να σταµατήσει η
εκµετάλλευση αυτή του εργαζόµενου από τον εκµεταλλευτή του.
Και τώρα θα αλλάξουµε άποψη; Αν είναι δυνατόν!
Ποιος είναι ο ρόλος του χρήµατος;
Αγαπητοί φίλοι –και θα ήθελα να απευθυνθώ και στους Υπουργούς- άλλο ρόλο του χρήµατος παρουσιάζετε εσείς κι’ άλλο
εµείς. Θέλετε το χρήµα να παράγει αξίες. Το χρήµα δεν παράγει
ποτέ του αξίες. Το χρήµα είναι µέσον ανταλλαγής αξιών. Το ίδιο
δεν παράγει αξίες. Αξίες παράγει µόνον ο εργαζόµενος. Μόνον
ο εργαζόµενος παράγει αξίες. Και γι’ αυτό δηµιουργούνται οι κρίσεις στο χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο ενδογενώς. Όταν µία µετοχή, σήµερα στο Χρηµατιστήριο, έχει αξία χιλίων µονάδων και
ύστερα από λίγο καταγράφονται χίλιες εκατό, σηµαίνει ότι, δηµιουργήθηκαν εκατό µονάδες αξίες παραπάνω αγαθών; Όχι. Να,
έτσι ενδογενώς δηµιουργείται η κρίση.
Ποιο είναι το διαχωριστικό; Ο ρόλος που εσείς θεωρείτε ότι
παίζει το χρήµα και ο ρόλος τον οποίο θεωρούµε εµείς. Μου
κάνει εντύπωση πως ένα κόµµα της Αριστεράς ως τώρα άλλαξε
αντίληψη και πάει να υπερασπιστεί ότι το χρήµα τώρα µπορεί να
παράγει αξίες. Εκεί είναι η ουσία του προβλήµατος.
Μας ρωτάτε συνέχεια ποιο είναι το πρόγραµµά µας. Εµείς
λέµε ότι το πρόγραµµά µας είναι: Πρώτον, µε τα µέτρα υπέρ του
λαού υπάρχει η δυνατότητα κίνησης της αγοράς. Εάν δεν πάρει
χρήµατα ο εργαζόµενος, πως θα πάει να αγοράσει, πως θα πάει
να φάει, πως θα πάει να πάρει ένα κουστούµι; Γι’ αυτό νέκρωσε
η αγορά. Δεν το βλέπετε αυτό; Ας µου επιτραπεί να πω: «Τυφλοί
τα τ’ ώτα, τον τε νουν, τα τ’ οµατα ει»; Δεν το βλέπετε; Είναι ολοκάθαρο το πράγµα. Λέτε και θεωρίες ανύπαρκτες γύρω από το
θέµα. Πως θα υπάρξει ρευστότητα όταν ο εργαζόµενος δεν µπορεί να πάει να αγοράσει τίποτα; Η οικονοµία µας στηρίζεται στο
µεταπρατικό κεφάλαιο και ακριβώς αυτό το ίδιο το χτυπάτε.
Προχωρούµε παρακάτω. Κινητοποίηση του ενεργού δυναµικού του λαού. Ο λαός ο ίδιος όταν µπει σε κινητοποίηση αυτός,
θα δηµιουργήσει αγαθά και αυτός θα βγάλει την οικονοµία από
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την κρίση. Στην συνέχεια, ανάπτυξη βαριάς οικονοµίας, που δεν
µας αφήνουν οι τροϊκανοί να κάνουµε, αξιοποίηση των ήπιων και
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και αξιοποίηση της αγροτικής οικονοµίας.
Και το περίφηµο: που θα βρούµε άµεσα τα λεφτά; Το δηµοσιονοµικό πρόβληµα θα λυθεί µε σωστή φορολόγηση και όχι µ’
αυτό το απαράδεκτο φορολογικό νοµοσχέδιο –κατά τη γνώµη
µου- που έχει έρθει. Θα λυθεί µε την αξιοποίηση του τραπεζικού
δυναµικού.
Έχουµε δώσει τόσα δισεκατοµµύρια στις τράπεζες, για να σωθούν οι τράπεζες. Τελικά οι τράπεζες δεν θα δώσουν κάτι για το
καλό του λαού µια φορά στη ζωή τους;
Επίσης οι οφειλές της Γερµανίας, τα εξοπλιστικά προγράµµατα και ένα εσωτερικό δάνειο. Δεν θέλω πάλι εδώ διαστρέβλωση των όσων λέω.
Εάν δεν βρούµε τη λύση από τα άλλα κι έχουµε ανάγκη άµεση
να πάρουµε ένα εσωτερικό δάνειο. Θα κανονίσουµε µαζί, θα σας
πούµε εσάς: Πέστε µας το όριο. Διπλής µορφής, εθελοντικό ως
εκεί και από εκεί και πέρα υποχρεωτικό δάνειο, όχι αρπαγή που
κάνετε τώρα.
Γι’ άλλη µια φορά θα ήθελα να τονίσω το µεγάλο γεγονός που
έχει προκύψει αυτές τις ηµέρες. Καλούµε τον ελληνικό λαό να
µην υποταχθεί σε καµµία περίπτωση, ούτε µοιρολατρικά να αντιµετωπίζει την κατάσταση, αλλά να κάνει αντίσταση. Σηµασία
έχει η µορφή της αντίστασης. Ποτέ χρήση της βίας, αλλά πολιτικές πράξεις που θα οδηγήσουν στην πτώση της Κυβέρνησης
ώστε να έρθει η πραγµατική εξουσία του λαού, την οποία ονειρευόµαστε. Ξέρεις πολύ καλά Αποστόλη, τι εννοώ. Το κύριο και
ουσιαστικό είναι όλες οι εξουσίες να πηγάζουν από το λαό, να
ανήκουν στο λαό και να ασκούνται από τον ίδιο το λαό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι
εγώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε,
έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Λαφαζάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μια φράση µόνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε,
έχω ζητήσει το λόγο από πριν.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι, αγαπητέ Παναγιώτη, µην
φοβάσαι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν φοβάµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε,
ορίστε έχετε το λόγο για πολύ λίγο για να µη δηµιουργηθεί πρόβληµα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ προς
Θεού -ή προς Μαρξ, για τον Παναγιώτη- δεν είπα ότι φταίει ο
λαός. Ο σεβαστός µου και αγαπητός µου -όχι σεβαστός γιατί
είναι ακόµα πολύ νέος- κ. Μανώλης Γλέζος, µε ρώτησε εάν φταίει
ο λαός.
Φυσικά, δεν φταίει ο λαός. Όµως, να µην του το πολυλέµε και
γυρίζει από άλλον πλευρό.
Για τις τράπεζες επωφελούµαι να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό
Οικονοµικών το εξής: Με εκείνο το 10% της συµµετοχής του κ.
Λάτση, του κ. Σάλλα, του κ. Κωστόπουλου, τι γίνεται; Έχετε καµµιά είδηση;
Δεύτερον, για το θέµα του ορισµού Επιτρόπου στις τράπεζες,
σωστά είπε ο κ. Γλέζος ότι είναι 155 δισεκατοµµύρια που έως
τώρα έχουν διαχειριστεί. Με 1%, όπως είπε ο κ. Λαφαζάνης
έπαιρναν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και 6% έδιναν
στο κράτος. Όπως είχα πει και στον κ. Παπαδήµο, εµείς θέλουµε
από εσάς, τους γνώστες του τραπεζικού συστήµατος, αυτοί οι
Επίτροποι που δεν θα οριστούν από την Κυβέρνηση, αλλά ευτυχώς, αγαπητέ Μανώλη, από την τρόικα, να µας πουν πού δίνονταν. Γιατί βλέπω ορισµένους εκδότες που πήραν δανεικά και δεν
ξέρω εάν τα επέστρεψαν, να κόπτονται πολύ µήπως αφελληνιστούν οι ελληνικές τράπεζες. Θα ήθελα να µας πείτε για αυτά.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, θα δευτερολογήσετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε δικαίωµα
τρεις φορές να πάρετε το λόγο. Μπορείτε να πρωτολογήσετε,
να δευτερολογήσετε, να τριτολογήσετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν θέλω να δευτερολογήσω
αυτήν τη στιγµή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Προφανώς, θα
αναφερθείτε στο νοµοσχέδιο το οποίο κατετέθη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα ήθελα να
σας πω ότι για το εάν θα είναι κατεπείγον ή δεν θα είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει αύριο η αρµόδια επιτροπή. Εµείς εδώ δεν
έχουµε καµµία δουλειά να αποφασίσουµε. Απλώς, ανακοινώνεται, δεν συζητείται.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτά τα οποία ανακοινώνετε
είναι πρωτοφανή και ξέρετε και τις διαδικασίες που έχουν προαποφασισθεί από την κυβερνητική πτέρυγα. Εποµένως, όσα εδώ
λέτε ότι δεν θα συµβούν και εν πάση περιπτώσει, ποιος θα τα
αποφασίσει, το ξέρετε πολύ καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εγώ δεν είπα
εάν θα συµβούν ή δεν θα συµβούν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ξέρετε πολύ καλά και επειδή
είστε ευφυέστατος άνθρωπος, µη λέτε πράγµατα που σας εκθέτουν. Αυτό είναι το πρώτο.
Αυτά που ανακοινώσατε εδώ είναι πρωτοφανή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μα, δεν τα ανακοίνωσα εγώ, κύριε Λαφαζάνη!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν λέω ότι
εσείς φταίτε που τα ανακοινώσατε. Εσείς ανακοινώσατε κάποια
πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ούτε εσείς
έχετε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα µε αφήσετε να µιλήσω;
Έλεος πια! Αφήστε µε να µιλήσω και θα δείτε ότι δεν βάλλω
εναντίον σας. Αλίµονο! Εγώ µε την Κυβέρνηση τα έχω. Βεβαίως,
όµως, υπάρχει και µια ευθύνη του Προεδρείου. Θα την αναφέρω
και αυτήν, αλλά η Κυβέρνηση είναι ο αντίπαλός µας, ο κ. Στουρνάρας, ο κύριος Πρωθυπουργός, οι συµπαίκτες του, αυτοί είναι
οι υπεύθυνοι.
Εδώ γίνεται το εξής πρωτοφανές. Αυτό το οποίο εσείς ανακοινώσατε, όχι µε ευθύνη σας, ότι δηλαδή µας εµφανίζετε επτά νοµοσχέδια στη συσκευασία του ενός και µάλιστα αυτά τα νοµοσχέδια δεν είναι απλά νοµοσχέδια, αλλά πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, οι οποίες έχουν βγει και αυτές, παρά το Σύνταγµα,
τις οποίες πάτε να βάλετε µέσα στο Σαββατοκύριακο για να ψηφισθούν κατεπειγόντως, αυτό δεν συνιστά απλώς κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα, αυτό είναι κατάλυση της Κοινοβουλευτικής
Δηµοκρατίας.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αποικία να ήταν Ελλάδα, κύριε Στουρνάρα, δεν θα το κάνατε
αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τα υπόλοιπα
αύριο το πρωί στην επιτροπή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αποικία να ήταν, λοιπόν, δεν θα
το κάνατε. Θα δείχνατε µεγαλύτερο σεβασµό στη Δηµοκρατία
και στη Βουλή.
Καλώ και εσάς, κύριε Πρόεδρε, και τον παριστάµενο κύριο
Υπουργό και τους συναδέλφους να ενώσουµε όλοι µαζί τις
φωνές µας και εσείς να έχετε την ευαισθησία να αποσύρετε αυτό
το έκτρωµα που καταθέσατε. Δεν είναι δυνατόν να διαβαστούν
διακόσιες πενήντα σελίδες από τις 11 ή 12 το βράδυ που θα τελειώσουµε από εδώ µέχρι τις 8 το πρωί που βάζετε την επιτροπή.
Ούτε για ανάγνωση δεν φτάνει. Κοροϊδεύετε τον κόσµο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εποµένως, σας ζητώ να το αποσύρετε, να δείξετε ευαισθησία. Η Ελλάδα είναι πάνω από την
τρόικα. Η Δηµοκρατία είναι πάνω από το Διεθνές Νοµισµατικό
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Ταµείο και η Βουλή είναι πάνω από το Eurogroup. Απλά πράγµατα. Κάντε το, γιατί εκτίθεστε και θα έχετε συνέπειες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει η
Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτα Δριτσέλη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το φορολογικό νοµοσχέδιο που επιβάλλεται από την τρόικα κατά κοινή
οµολογία όλων και που µε ιδιαίτερη προθυµία για άλλη µία φορά
εφαρµόζουν οι εγχώριοι λογιστές, εντάσσεται ακριβώς στην ίδια
λογική µε όλες τις προηγούµενες νοµοθετικές αυθαιρεσίες που
έχει φέρει αυτή η Κυβέρνηση ενώπιον της Βουλής, διότι έχει ως
στόχο την αναδιανοµή του πλούτου προς όφελος της οικονοµικής ολιγαρχίας, µέσω της άσκησης µιας άνευ προηγουµένου πολιτικής φορολογικής βίας, που έρχεται να συµπληρώσει το παζλ,
δίπλα στα δύσκολα οικονοµικά µέτρα εσωτερικής υποτίµησης
και ύφεσης που επιβάλλονται τα τελευταία χρόνια και που έχουν
δηµιουργήσει την κατάσταση ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνουµε σήµερα.
Άκουσα µε µεγάλη προσοχή τις τοποθετήσεις όλων των συναδέλφων Βουλευτών που απαρτίζουν τη συγκυβέρνηση, ωστόσο
έκπληξη µου προκάλεσε η παραδοχή του συντοπίτη µου Βουλευτή του Νοµού Τρικάλων του κ. Βλαχογιάννη, ότι πρόκειται για
ένα όντως άδικο φορολογικό σύστηµα, παρ’ όλα αυτά δικαιότερο
από όλα τα προηγούµενα.
Άραγε, αναρωτιέµαι και εγώ -και φαντάζοµαι κάθε έλλογο οναν εξακολουθεί να είναι δικαιότερο ένα σύστηµα που επιβάλλει
την εξοικονόµηση 2,5 περίπου δισεκατοµµυρίων ευρώ από χαµηλοσυνταξιούχους, χαµηλόµισθους ή µεσαίες επιχειρήσεις που
ήδη αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο του λουκέτου, ενώ την ίδια
στιγµή προβλέπονται φοροαπαλλαγές για τους εφοπλιστές που
για ακόµη µία φορά µένουν στο απυρόβλητο.
Και θέλω να πω το εξής, διότι γυρνώντας ο κ. Βλαχογιάννης
και εγώ και όλοι οι άλλοι Βουλευτές στα Τρίκαλα προφανώς δεν
θα συναντήσουµε κανέναν εφοπλιστή για να στηρίξουµε αυτό το
επιχείρηµα, αλλά θα δούµε εργαζοµένους και ανέργους που
µόλις και µετά βίας βγάζουν τα προς το ζην, θα δούµε νέους ανθρώπους να µαστίζονται από την ανεργία και την κατάθλιψη και
να οδηγούνται στη µετανάστευση, θα δούµε καταργηµένες και
συγχωνευµένες υπηρεσίες και ΔΟΥ και θα δούµε και έναν χειµαζόµενο αγροτικό κόσµο που µε τις πολιτικές σας, κύριοι της Κυβέρνησης, οδηγείτε στο αδιέξοδο.
Διότι στο στόχαστρο, µεταξύ άλλων, έχει µπει και ο αγροτικός
κόσµος της χώρας και αυτή η Κυβέρνηση διαλύει την αγροτική
οικονοµία. Γιατί; Τι προβλέπει αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο
για τους αγρότες; Φορολογικές επιβαρύνσεις σε όλα τα επίπεδα.
Οι αγρότες για το 2013 θα δουν τη φορολόγησή τους να αυξάνεται, καθώς υπάγονται στις νέες φορολογικές κατηγορίες, ενώ
από το µεθεπόµενο έτος θα λογίζονται έως ελεύθεροι επαγγελµατίες, θα αναγκαστούν να κρατούν βιβλία εσόδων και εξόδων,
θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ και παρά τα αντιθέτως
ειωθότα από τον Υπουργό Οικονοµικών, δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη για τις µικρές και µεσαίες αγροτικές παραγωγές, οι
οποίες αν εφαρµοστούν οι νέες ρυθµίσεις, θα οδηγηθούν σε φορολογικό στραγγαλισµό.
Την ίδια στιγµή που η φορολογική επίθεση στον αγροτικό
κόσµο εντείνεται, βλέπουµε το κόστος παραγωγής να αυξάνεται
µε ευθύνη της Κυβέρνησης. Η επιστροφή του ΦΠΑ, καθώς και
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο που καταναλώνεται για την αγροτική παραγωγή, θα εξαρτάται πλέον από τα
έσοδα-έξοδα των αγροτών.
Να θυµίσουµε στο σηµείο αυτό ότι έχει αυξηθεί ο συντελεστής
ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης
κινητήρων που χρησιµοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, ενώ
συγχρόνως µειώθηκε το ποσοστό µε το οποίο υπολογίζονται οι
επιστροφές ΦΠΑ στους αγρότες ειδικού καθεστώτος.
Έτσι το Υπουργείο Οικονοµικών επιτίθεται στη µικρή και µεσαία αγροτική παραγωγή, ενώ η µνηµονιακή Κυβέρνηση έχει
φροντίσει όλο το προηγούµενο διάστηµα να εξανεµίσει το εισόδηµα της αγροτικής οικογένειας, αυξάνοντας τις εισφορές
ασφάλισης και περίθαλψης στον ΟΓΑ, αποδοµώντας παράλληλα
τις πενιχρές προνοιακές πολιτικές, καθώς η κυβερνητική αναλ-
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γησία δεν σταµατά ούτε στις συντάξεις των 230 ευρώ των αγροτών, ούτε στα πολυτεκνικά επιδόµατα του ΟΓΑ, αλλά ούτε στις
συντάξεις απορίας, καθώς και σε πολλά άλλα που θα µπορούσε
κανένας να απαριθµεί ώρες.
Τι θα µπορούσε, λοιπόν, κανείς να αναγνώσει ανάµεσα από τις
γραµµές αυτού του φορολογικού νοµοσχεδίου και ποιο είναι το
πραγµατικό διακύβευµα της πρωτόγονης αυτής φορολογικής
πίεσης στην αγροτική παραγωγή; Διεθνώς, η όξυνση της φοροεισπρακτικής λαίλαπας στην αγροτική δραστηριότητα, όπου
αυτή εφαρµόστηκε, επέφερε σηµαντικές ανακατατάξεις σε
βάρος των µικρών και µεσαίων παραγωγών. Πολλοί µικροί και
µεσαίοι αγρότες οδηγήθηκαν εκτός επαγγέλµατος και η αγροτική γη συσσωρεύτηκε σε µεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις, ερηµώνοντας την ύπαιθρο και πλήττοντας καίρια τη διατροφική
ποιότητα και τη βιοποικιλότητα σε διάφορες περιοχές στον πλανήτη.
Θα πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι η ελληνική αγροτική οικονοµία έχει ως πυλώνες της τη µικρή και µεσαία αγροτική ιδιοκτησία.
Ωστόσο, το γεγονός αυτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε την αντίληψη των διεθνών οργανισµών που µας δανείζουν σε σχέση µε
το θέµα. Να υπογραµµίσουµε την επιµονή της κ. Λαγκάρντ και
του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για την επιβολή του ίδιου
εξουθενωτικού φορολογικού µοντέλου σε όλους τους παραγωγούς, ανεξάρτητα από το µέγεθος της παραγωγής τους.
Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ η διασφάλιση της αγροτικής παραγωγής
και η στήριξή της αποτελούν θέµατα µείζονος οικονοµικής και
κοινωνικής σηµασίας. Η θέση αυτή είναι εκ διαµέτρου αντίθετη
µε την καταστροφική πολιτική της Κυβέρνησης η οποία δεν διστάζει να ξεπουλήσει έναντι πινακίου φακής τους πνεύµονες της
αγροτικής οικονοµίας, όπως η Αγροτική Τράπεζα αλλά και της
ατµοµηχανές της αγροτικής δραστηριότητας όπως η Ελληνική
Βιοµηχανία Ζάχαρης.
Σε ό,τι αφορά το φορολογικό πλαίσιο για την αγροτική παραγωγή στη δική µας οπτική για τη φορολογική µεταρρύθµιση το
αγροτικό εισόδηµα και ιδιαίτερα το µικρό και µεσαίο πρέπει να
προστατεύεται. Η προκλητική φορολογική πολιτική που επιθυµεί
να εγκαθιδρύσει αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο για τους αγρότες και την αγροτική οικονοµία, είναι µία πολιτική κοινωνικά επικίνδυνη και οικονοµικά επιζήµια. Καταρρακώνει το ελληνικό
αγροτικό προϊόν και καταστρέφει την αγροτική παραγωγή.
Εµείς υποστηρίζουµε ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό
µοντέλο, στη βάση της οικονοµίας των κοινωνικών αγαθών. Σε
ένα γενικότερο επίπεδο το ζητούµενο για εµάς είναι η εφαρµογή
ενός πραγµατικά δίκαιου φορολογικού πλαισίου κι όσο κι αν φαίνεται κλισέ η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ στον κ. Βoρίδη, η οποία ειρήσθω
εν παρόδω, συνάδει και µε τη διάταξη του Συντάγµατος που
προβλέπει ότι οι Έλληνες πολίτες συµµετέχουν στα δηµόσια
βάρη χωρίς διακρίσεις ανάλογα µε τη δυνατότητά τους κι όσο κι
αν έχει την αίσθηση ότι η χώρα µας µετατράπηκε ή θα
µετατραπεί σε µαγαζί και µαγαζί γωνία για λίγους, θα προσθέσω
εγώ -να είναι σίγουροι οι κύριοι της συγκυβέρνησης- ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ µαζί µε την κοινωνία θα βάλει λουκέτο σε ένα
µοναδικό µαγαζί που θα είναι αυτό, δεν θα µεταβάλει τους
εργαζόµενους, τους αγρότες, την οικογένεια, τα παιδιά σε
φορολογικούς στόχους, αλλά αυτοί που θα πρέπει να
πληρώσουν επιτέλους θα είναι η προστατευόµενη ολιγαρχία του
πλούτου, η πραγµατική ταυτότητα της οποίας κυκλοφορεί σε
ξεχασµένες στα συρτάρια λίστες και σε φορολογικούς παραδείσους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίας Βουλευτού)
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
την κυρία συνάδελφο.
Το λόγο έχει η Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ακούσαµε από τους εκπροσώπους των κοµµάτων
της συγκυβέρνησης να δηλώνουν, δήθεν µε βαριά καρδιά ότι
αναγκάζονται να ψηφίσουν τον κατάφορο αντισυνταγµατικό φο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρονοµοσχέδιο του κ. Μαυραγάνη. Ακούσαµε τον Υπουργό κ.
Στουρνάρα να µιλάει για αδήριτη δηµοσιονοµική ανάγκη και για
µέτρα πικρά αλλά απαραίτητα.
Είδαµε συναδέλφους των τριών µνηµονιακών κοµµάτων να
διαδέχονται ο ένας τον άλλο στο Βήµα της Βουλής για να εκφράσουν συναισθήµατα, ιδέες, προθέσεις αλλά τελικά να δηλώνουν
ότι θα ψηφίσουν χωρίς εξαίρεση όλα τα φοροµπηχτικά µέτρα
ύψους δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Όλοι τους εµφανίζονται να συµπονούν τον ελληνικό λαό, να
συλλυπούνται τις ελληνικές οικογένειες για τις νέες οικονοµικές
απώλειες που οι ίδιοι τους επιβάλλουν. Λένε όµως πως αµάρτησαν για τη δόση και ότι το µόνο που δεν κάνουν είναι να ζητήσουν
συγχώρεση γι’ αυτό.
Πρόκειται βέβαια για πολιτικό θέατρο, για µία κακή ελληνική
ταινία, όπου οι πολιτικοί υποκριτές χύνουν τα κροκοδείλια δάκρυά τους για τους Έλληνες πριν τους αποτελειώσουν.
Όλα αυτά βέβαια γίνονται, υποτίθεται για το καλό µας, απλά
εµείς φαίνεται ότι δεν έχουµε το µυαλό και τη δυνατότητα να το
καταλάβουµε.
Ο κ. Στουρνάρας ισχυρίζεται πως τελικά η δική του λογική
είναι ένας µονόδροµος. Ποια είναι, λοιπόν, αυτή η παράλογη λογική της συγκυβέρνησης; Μετατρέπετε τα παιδιά σε τεκµήρια,
ξεκινώντας από το πρώτο παιδί και κλιµακώνετε την τιµωρία για
τους τριτέκνους και τους πολύτεκνους. Επιβάλλετε αυξηµένο
πρόστιµο, το βαφτίζετε «ειδικό τέλος επιτηδεύµατος» σε κάποιον, απλώς επειδή τολµά να είναι ελεύθερος επαγγελµατίας.
Αφαιρείτε από τις αποδείξεις απόλυτα δικαιολογηµένες δαπάνες, όπως είναι τα κοινόχρηστα ή η πανάκριβη πλέον αγορά πετρελαίου θέρµανσης, απλά και µόνο για να στριµώξετε ακόµα
περισσότερο τον ήδη άγρια φορολογούµενο οικογενειάρχη.
Αρνείστε να κάνατε ακόµα και τα προφανή για την εξυπηρέτηση του πολίτη και αναφέροµαι ενδεικτικά στην τροπολογία που
απορρίψατε και αφορά στη διατήρηση όλων των νησιωτικών
ΔΟΥ. Επιµένετε να ταλαιπωρείτε τους φορολογούµενους των νησιών, όπως για παράδειγµα είναι οι κάτοικοι των Βορείων Σποράδων τους οποίους, στοχεύοντας στην ερήµωση και τελικά στο
ξεπούληµα των νησιών, αναγκάζετε σε διαρκείς δαπανηρές µετακινήσεις για να εξυπηρετηθούν από την εφορία.
Η πολιτική τραγωδία του µνηµονίου έχει µετατραπεί εδώ µέσα
πλέον σε φαρσοκωµωδία, σε κανονικό εµπαιγµό του ελληνικού
λαού. Επικαλούµαι συγκεκριµένα παραδείγµατα, χρησιµοποιώντας µερικές µόνο από τις πιο χαρακτηριστικές φορολογικές διατάξεις που συζητήθηκαν. Εξαφανίζετε τις φοροαπαλλαγές και
φορολογείτε ανελέητα την ακίνητη περιουσία από το πρώτο κεραµίδι. Επιµένετε να µην µειώνετε το ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης. Εξισώνετε τους φόρους πετρελαίου κίνησης και θέρµανσης.
Αποφάσισε ο κύριος Υπουργός να απορρίψει τις προτάσεις
των Ανεξάρτητων Ελλήνων αλλά και πολλών άλλων συναδέλφων
για µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ποιο ήταν το αντεπιχείρηµά του; Ο κ. Στουρνάρας, λοιπόν, δεν βρίσκει να υπάρχει
πρόβληµα µε την εξωφρενικά αυξηµένη τιµή του πετρελαίου
θέρµανσης, το αντίθετο µάλιστα, καθώς ισχυρίζεται -προκλητικά
θα έλεγα- ότι η µειωµένη κατανάλωση του πετρελαίου θέρµανσης δεν οφείλεται στην αδυναµία των νοικοκυριών να το αγοράσουν, αλλά στην υψηλή αποθεµατοποίηση του πετρελαίου πριν
την άνοδο της τιµής του. Δηλαδή, σύµφωνα µε τη συγκυβέρνηση, ο κόσµος δεν αγοράζει πετρέλαιο, γιατί ήδη έχει αποθηκεύσει πολύ από πέρυσι. Αν αυτή η δήλωση δεν απεικονίζει µια
στρεβλωµένη αντίληψη της πραγµατικότητας, πραγµατικά δεν
µπορώ να φανταστώ σε ποιον κόσµο τελικά ζει ο κύριος Υπουργός.
Πάµε στις διατάξεις περί φοροδιαφυγής. Έχουµε τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελµατιών από το πρώτο ευρώ µε τη
δικαιολογία ότι αυτό το µέτρο θα οδηγήσει στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Έχουµε δηλαδή έναν λογικό τραγέλαφο. Επειδή
πολλοί, όπως διατείνεστε, επαγγελµατίες δεν δηλώνουν τα εισοδήµατά τους, καταδικάζετε να φορολογηθούν ακόµα περισσότερο εκείνοι που τα δηλώνουν. Όσοι όµως βρίσκονται στις διάφορες λίστες, µε πρώτη τη λίστα Λαγκάρντ, δυστυχώς παραµένουν στο απυρόβλητο. Εν µέσω ενός σκληρού µνηµονίου εδώ
και δυόµισι χρόνια από τότε που βρέθηκε στα χέρια σας η λίστα,
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πόσα χρήµατα έχετε εισπράξει από τα δισεκατοµµύρια των φοροφυγάδων της Ελβετίας; Τίποτα, µηδέν. Και από αυτούς που
φοροδιαφεύγουν µέσα στην Ελλάδα; Ελάχιστα. Αυτή είναι η πολιτική σας, να κυνηγάτε και να τιµωρείτε ανελέητα τον επαγγελµατία που βγάζει µόλις 10.000 ευρώ το χρόνο λόγω κρίσης,
θεωρώντας τον εξ ορισµού φοροφυγά και τους αποδεδειγµένα
µε βάση τα στοιχεία των ίδιων των δικών τους τραπεζικών καταθέσεων µεγαλοφοροφυγάδες τους αφήνετε ελεύθερους να κάνουν τις βόλτες τους στην Ελβετία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
αρνούµαστε να ανεχθούµε την κοροϊδία και δεν µασάµε τα λόγια
µας, ξεκαθαρίζουµε πως θα κάνουµε ό,τι χρειάζεται, ώστε η υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ να φτάσει στο τέλος τόσο για τους
φοροφυγάδες όσο και για το ξέπλυµα του µαύρου χρήµατος. Οι
ευθύνες σε όλα τα πολιτικά πρόσωπα που συµµετείχαν µε οποιονδήποτε τρόπο θα αποδοθούν. Οι συναφείς υποθέσεις µε το
Βέλγιο που έχουµε ήδη καταγγείλει στη Βουλή θα έρθουν και
αυτές στο φως της δηµοσιότητας, ιδιαίτερα οι περιπτώσεις πολιτικών που διατηρούν υπερφορτωµένους τραπεζικούς λογαριασµούς στο εξωτερικό. Οι επί χρόνια ανεξέλεγκτοι µεγαλοφοροφυγάδες θα λογοδοτήσουν, µε πρώτους τους επίορκους πολιτικούς.
Για τους Ανεξάρτητους Έλληνες η απόδοση της δικαιοσύνης
είναι αδιαπραγµάτευτο καθήκον µας έναντι του ελληνικού λαού.
Και όπως είναι γνωστό, ό,τι λέµε, ισχύει για πάντα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
την κυρία συνάδελφο.
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 την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα
επτά µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί από το
Εσπερινό Γυµνάσιο Μοσχάτου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει και τούς εύχεται καλή πρόοδο.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αγνή Καλογερή.
ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, το φορολογικό νοµοσχέδιο που σήµερα συζητάµε είναι η εφαρµογή
των µνηµονιακών σας δεσµεύσεων και κινείται στην ίδια κατεύθυνση µε τα προηγούµενα.
Μέχρι τώρα έχει γίνει εκτενέστερη αναφορά και µεγάλη ανάλυση από όλους τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ που έχουν µιλήσει έως τώρα. Όταν πάρει κάποιος το κείµενο στα χέρια του
στην αρχή του προκαλείται µία έκπληξη και σε µένα το ίδιο.
Μετά λες, δεν µπορεί αυτοί που το έγραψαν δεν έχουν επαφή
µε την πραγµατικότητα, δεν ξέρουν ότι µε την εφαρµογή όλων
αυτών των µέτρων διαλύεται η κοινωνία και η οικονοµία; Δεν ξέρουν ότι οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι; Δεν ξέρουν ότι οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα είναι πάλι στο στόχαστρο; Δεν ξέρουν
ότι οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι µικρές και οι µεσαίες οδηγούνται σε ασφυξία; Δεν ξέρουν ότι το µεγάλο κεφάλαιο, οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές είναι για άλλη µια φορά στο απυρόβλητο; Δεν
ξέρουν ότι από όλα αυτά τα µέτρα δεν θα έχουν τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα; Δεν ξέρουν τον πόνο, την αγωνία, τον εφιάλτη
του άνεργου, την ντροπή που αισθάνεται ο Έλληνας, ο νοικοκύρης, ο κιµπάρης, ο περήφανος όταν δεν µπορεί να πληρώσει τις
υποχρεώσεις του, όταν δεν έχει τα χρειώδη της καθηµερινής του
ζωής;
Όχι, κύριοι όλα αυτά τα ξέρουν. Όλα αυτά δεν γίνονται κατά
λάθος. Δεν είναι αδαείς περί των οικονοµικών οι συγγραφείς
αυτών των κειµένων. Το αντίθετο. Έχουν περγαµηνές από τα καλύτερα πανεπιστήµια. Όλα αυτά γίνονται µε σκοπό. Όλα αυτά γίνονται γιατί υπάρχουν εξαρτήσεις από συγκεκριµένα συµφέροντα, γίνονται γιατί υπάρχει σχέδιο. Και αυτό δεν είναι καινούργιο.
Δεν είναι σηµερινό. Ξεκινάει από πολύ παλιά και πάει πολύ µακριά. Διότι, η Ελλάδα είναι µαγαζί γωνία, έχει µεγάλο πλούτο και
τεράστιο ενδιαφέρον για τους πλούσιους Ευρωπαίους.
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Όταν, αγαπητοί συνάδελφοι, το 1980 η Κυβέρνηση του κ. Καραµανλή έβαλε τη χώρα µας στην ΕΟΚ τότε, ο κ. Καραµανλής
είχε πει ότι η Ελλάδα µπαίνει στην Ευρώπη έχοντας για προίκα
δύο πράγµατα, τον ορυκτό της πλούτο και τη γεωργική της παραγωγή. Σήµερα υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα για τον ήλιο,
για τη θάλασσα, για τα νησιά µας, για τη γεωστρατηγική θέση
αυτής της πατρίδας που είναι ίδια και ζηλευτή εδώ και αιώνες.
Προέρχοµαι από µια νησιωτική και ακριτική περιοχή της πατρίδας µας. Τη Σάµο, την Ικαρία, τους Φούρνους και τη Θύµαινα
που θέλετε να αδειάσετε, κύριοι Υπουργοί. Και όλο αυτό τον
καιρό αισθάνοµαι ότι περιφέρω σαν ζητιανιά, σαν µειονέκτηµα,
την επίκληση στο άρθρο 101 παράγραφος 4 του Συντάγµατος
περί της προστασίας και της φροντίδας για τη νησιωτικότητα,
λες και η νησιωτικότητα είναι το κουτσό µας πόδι που πρέπει να
το κρύβουµε και να το θεωρούµε µειονέκτηµα: «Προσέξτε µας
και εµάς, τους παραµεληµένους».
Έρχοµαι να µεταφέρω, λοιπόν, τη φωνή των ανθρώπων που
απαιτούν καλύτερες συγκοινωνίες για να υπάρξει ανάπτυξη και
άρα και φορολογικά έσοδα για το κράτος. Να µεταφέρω τη φωνή
των ανθρώπων που απαιτούν να µην υποβαθµιστεί το νοσοκοµείο
της Ικαρίας, να µην κλείσουν υπηρεσίες, να µην κλείσει η ΔΟΥ
στην Ικαρία, να γίνει το Σαµιώτικο κρασί και όλα τα προϊόντα µας
το µεγάλο µας όπλο.
Να σας πω το πολύ απλό ότι η συγχώνευση και το κλείσιµο
υπηρεσιών αν σε άλλες περιοχές προκαλεί µεγάλες δυσκολίες,
στα νησιά προκαλεί έµφραγµα και αυτό δεν µπορεί και δεν πρέπει να γίνει. Έχουµε καταθέσει µια σχετική τροπολογία. Έχουν
µιλήσει και άλλοι συνάδελφοι από τα νησιά και πάνω σε αυτό σας
παρακαλώ να δείξετε µια µεγάλη προσοχή.
Όχι, λοιπόν, κύριοι της Κυβέρνησης η νησιωτικότητα είναι η
δύναµή µας. Είναι τα γερά µας πόδια. Είναι το µεγάλο µας συγκριτικό µας πλεονέκτηµα και αυτό πρέπει να το κρύψετε για να
πραγµατοποιηθούν τα σχέδιά σας. Θα πρέπει, όµως, πριν και
πάνω απ’ όλα να µας κάνετε να µην είµαστε πια περήφανοι, να
χάσουµε την αξιοπρέπειά µας, να πιστέψουµε ότι αυτά που
έχουµε, αυτά που παράγουµε και αυτά που µπορούµε να κάνουµε είναι λίγα, λειψά και αδύναµα.
Χρησιµοποιείτε τη νέα φορολογική επιδροµή κατ’ εντολή της
τρόικας που εξαθλιώνει τη µεσαία τάξη, που τινάζει στον αέρα
τον πρωτογενή τοµέα και την οικονοµία ολόκληρη για να κάνετε
το φάντασµα της κρίσης να γίνει τεράστιο στα µάτια µας.
Νοµίζω, όµως, ότι κάνετε πολύ µεγάλο λάθος. Είστε µακριά
νυχτωµένοι σε αυτό. Να ξέρετε ότι ο λαός έχει τη δύναµη και θα
βρει το βηµατισµό του αργά ή γρήγορα. Όσο θα υπάρχει ένα
καΐκι που θα µπορεί να ψαρεύει στη θάλασσα, όσο θα υπάρχει
µια ελιά που θα παράγει ελιές και λάδι, όσο θα υπάρχει ένα
κλήµα, να ξέρετε ότι η πολιτική σας δεν θα έχει µέλλον.
Η ζωή µας, η αξιοπρέπειά µας, το πείσµα µας, ο πατριωτισµός
µας έρχεται από πολύ µακριά και θα πάει πολύ µακριά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κυρία συνάδελφε.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, φέρνετε σήµερα
άλλο ένα νοµοσχέδιο µέτρων, νέων µέτρων, από αυτά που πριν
από δύο µήνες λέγατε ότι θα ήταν τα τελευταία µέτρα. Κοροϊδεύατε και εµπαίζατε τους πολίτες προεκλογικά οι τρεις Αρχηγοί
των κοµµάτων που σάς στηρίζουν και εσείς µετεκλογικά µε τα
ισοδύναµα.
Κύριε Υπουργέ, από τον Ιούνιο του 2012 που αναλάβατε µέχρι
τον Οκτώβριο του 2012 πραγµατοποιήσατε δώδεκα συναντήσεις
µε τους τρεις Αρχηγούς που στηρίζουν την Κυβέρνησή σας και
εσάς και σε καµµία από αυτές τις συναντήσεις, όπως µας είπατε
στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας, δεν συζητήσατε ούτε µία
φορά τη φορολόγηση καταθέσεων στο εξωτερικό και σε καµµία
από αυτές τις συναντήσεις δεν σας είπε ο κ. Βενιζέλος το παραµικρό για το γεγονός ότι είχε στην κατοχή του τη λίστα Λαγκάρντ
µε στοιχεία καταθέσεων στην Ελβετία.
Την είχε στην κατοχή του ιδιωτικά, µυστικά, κρυφά και δεν σας
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το αποκάλυψε και εσάς δεν σας ενόχλησε. Σας συνδέουν, βέβαια, και σχέσεις φιλίας δεκαετιών, όπως µας είπατε στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας. Προφανώς, θεωρείτε αυτές τις
σχέσεις πιο σηµαντικές από τους πολίτες, που προφανώς τους
θεωρείτε κορόιδα να πληρώνουν την ολιγωρία σας. Όµως και
από τον Οκτώβριο του 2012 εσείς επιδείξατε ασύγνωστη βραδύτητα στην ανάκτηση της λίστας. Γιατί;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Εγώ την
έφερα τη λίστα Λαγκάρντ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και ο κ. Παπακωνσταντίνου λέει:
«Εγώ την έφερα», κύριε Στουρνάρα. Το ίδιο ακριβώς λέτε.
Αρχές Οκτωβρίου ανακοινώσατε ότι δεν την έχετε και χρειάστηκε έγγραφο των οικονοµικών εισαγγελέων στις 12 Οκτωβρίου που σας ζητούσαν να ενεργήσετε για να την ανακτήσετε
και τότε ενεργοποιηθήκατε. Από τότε κάνατε άλλους δυόµισι
µήνες για να τη φέρετε.
Σας ρωτώ µε πολύ ειλικρίνεια και ευθέως: Πώς τολµάτε να
φέρνετε µέτρα έστω και ενός ευρώ, όταν δεν έχετε εισπράξει
µισό ευρώ από τη χρήση και αξιοποίηση αυτού του πολύτιµου
στοιχείου και αρχείου, λίστας Λαγκάρντ;
Θα µου πείτε ενδεχοµένως: «Ποια είναι η αναλογία;». Ακούστε,
λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Σας διαβάζω απόσπασµα
από την οµιλία του Πρωθυπουργού του Αντώνη Σαµαρά στις 22
Απριλίου 2012 –προεκλογική, βεβαίως, οµιλία- στην οποία είπε
το εξής ενδιαφέρον: «Με ισοδύναµα…» –λέει- «… θα αποκαταστήσει τις αδικίες». Ακούστε ακόµη τι είπε: «Οι δανειστές µας
έχουν αποδεχθεί ότι εφόσον δεν θίγονται οι στόχοι για τη µείωση
του ελλείµµατος και του χρέους, αν υπάρξουν ισοδύναµα µέτρα,
µπορούµε να το κάνουµε. Το συνολικό κόστος αυτών των µέτρων
δεν ξεπερνά…» -είπε ο κ. Σαµαράς τότε- «…τα 550 εκατοµµύρια
και τόσα είναι τα ισοδύναµα µέτρα που απαιτούνται. Αυτό είναι
όλο», είπε ο Αντώνης Σαµαράς.
Κύριε Υπουργέ, 550 εκατοµµύρια είναι και η µεγαλύτερη κατάθεση στη λίστα Λαγκάρντ, αυτή που, σύµφωνα µε στοιχεία ότι
δεν αντιστοιχεί σε πρόσωπο που έχει δηλώσει και µπορεί να δικαιολογήσει ανάλογα εισοδήµατα, θα έπρεπε να αποτελέσει αντικείµενο δήµευσης.
Κύριε Υπουργέ, τον Αύγουστο του 2012 µας είπατε ότι πάνω
στο γραφείο σας βρήκατε ανυπόγραφη τη συµφωνία µε τη
«SIEMENS». Την υπογράψατε και χαρίσατε 2 δισεκατοµµύρια
ευρώ στην εταιρεία διαφθορέα, επικαλούµενος τη συνέχεια του
κράτους. Δεν βρήκατε ούτε πάνω στο γραφείο σας, ούτε µέσα
στο συρτάρι του γραφείου σας τη λίστα Λαγκάρντ.
Δεν τη βρήκατε ούτε και σε κανένα άλλο γραφείο του Υπουργείου και σε κανένα άλλο συρτάρι και σε κανένα αρχείο, γιατί την
είχε πάρει µαζί του ο κ. Βενιζέλος. Διότι, εκεί που παρενέβη ο κ.
Βενιζέλος σταµάτησε κάθε µέριµνα για τη συνέχεια του κράτους.
Κι ήρθε χθες ο κ. Βενιζέλος στη Βουλή για να παραδώσει από
το Βήµα της, όχι µαθήµατα συνέπειας και συνέχειας, αλλά µαθήµατα αµετροέπειας και χονδροειδούς παραποίησης της αλήθειας.
Είπε ότι –δήθεν- Βουλευτής µας κατέθεσε ερώτηση για εξακόσια ονόµατα απόκλισης στις δυο λίστες. Αυτό ήταν ψεύδος
χονδροειδές, ενδεικτικό του πανικού, ο οποίος τον έχει καταλάβει.
Είπε ότι καταθέσαµε ερώτηση µε την οποία αµφισβητούµε το
κύρος της τριµελούς επιτροπής που πήγε να παραλάβει τα στοιχεία από τη Γαλλία. Είναι ψεύδος κι αυτό. Εσείς αµφισβητείτε το
κύρος της επιτροπής. Η πρόταση των τριών κοµµάτων αµφισβητεί την ανάµειξη του πρώην πρέσβεως Κλη στην παράδοση την
αρχική, την οποία αναφέρει η τριµελής επιτροπή.
Είπε, όµως, ο κ. Βενιζέλος και κάποια άλλα ενδιαφέροντα
πράγµατα. Είπε, ας πούµε, ότι γνωρίζει ποιος είπε ψέµατα –υποθέτω, πλην του ιδίου- στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας,
αλλά και ότι γνωρίζει ότι υπάρχουν περισσότερα αντίγραφα, τα
οποία δήλωσε ότι αναπαρήχθησαν ως µαρουλόφυλλα.
Έχω να πω στον κ. Βενιζέλο, ο οποίος ξανά και ξανά µιλάει για
ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής ότι εµείς δεν ποινικοποιούµε
την πολιτική ζωή. Ο κ. Βενιζέλος επιχειρεί να πολιτικοποιήσει µια
αξιόποινη συµπεριφορά.
Τέλος, αυτό είναι ενδεικτικό και στις δηλώσεις των Βουλευτών

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του ΠΑΣΟΚ και του τελευταίου που απεχώρησε καταγγέλλοντας
µηχανισµό που δεν παράγει πολιτικές, αλλά λειτουργεί µε γνώµονα τα αρχηγικά συµφέροντα επιβίωσης.
Ο κ. Σαµαράς απηύθυνε κάποια ρητορικά ερωτήµατα όταν παρουσίασε το Ζάππειο 3. Ένα απ’ αυτά ήταν: «Μπορώ να φτιάξω
ένα ευέλικτο κράτος µαζί µε εκείνους που θέλουν το κράτος τεράστιο, ανεύθυνο, παλαιοκοµµατικό και τελικά επικίνδυνο;».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, για να ολοκληρώσω.
Άλλο ένα ήταν: «Μπορώ να µειώσω τους φόρους, όπως επιβάλλει η δική µου φιλελεύθερη ιδεολογία, µαζί µ’ εκείνους που
αύξαναν τους φόρους;». Ας απαντήσουµε στο ερώτηµα αυτό:
«Όχι, δεν µπορείτε, κύριε Σαµαρά».
Έχω και κάποια επιπλέον ερωτήµατα να απευθύνω προς την
Κυβέρνηση: Μπορείτε να φέρνετε προς ψήφιση κι άλλα µέτρα,
εσείς που τόσες φορές είπατε ότι τα προηγούµενα ήταν τα τελευταία; Προφανώς, µπορείτε. Έχετε αποδείξει ότι είστε ικανοί
για όλα.
Απευθύνοµαι προς τους Βουλευτές που στηρίζουν την Κυβέρνηση: Μπορείτε να ψηφίσετε κι άλλα µέτρα σήµερα, εσείς που
στις 5 Νοεµβρίου δηλώνατε ότι ψηφίζετε για τελευταία φορά; Θα
το δείξει αυτό η ονοµαστική ψηφοφορία που έχουµε ζητήσει.
Θα ήθελα να κάνω και µια τελευταία ερώτηση προς τον κ. Βενιζέλο µε την οποία θα κλείσω: Είστε σίγουρος, κύριε Βενιζέλο,
ότι η εκδοχή παραποίησης της λίστας στις 8 Ιουλίου 2011 σας
δικαιώνει; Η απάντηση τις επόµενες ηµέρες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πριν δώσω το
λόγο στον επόµενο οµιλητή, να παρακαλέσω κάτι.
Εννοείται ότι τώρα συζητάµε το νοµοσχέδιο επί των άρθρων.
Προεδρεύω εδώ και µια ώρα και δεν άκουσα κανένα συνάδελφο
να πει έστω και µια λέξη για ένα από τα είκοσι εννέα άρθρα, τα
οποία –εννοείται- ότι συζητάµε αυτήν τη στιγµή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Έπρεπε να ήσασταν και νωρίτερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ.
Όση ώρα προεδρεύω δεν άκουσα λέξη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Τότε να έρχεστε και να κάθεστε από κάτω και να ακούτε και τους υπόλοιπους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βασίλειος Υψηλάντης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ως νέος Βουλευτής µιας ακριτικής περιοχής που έχει εκλεγεί
χωρίς τις πλάτες χορηγών ή µέσων ενηµέρωσης, αλλά µε την καθαρή θέληση του Δωδεκανησιακού λαού, θέλω να δώσω µια
απάντηση στο σεβαστό κ. Γλέζο.
Εµείς, οι νέοι Βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αγαπητέ και σεβαστέ κύριε Γλέζο, είµαστε µε την Ελλάδα και είµαστε
µε τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού που παρά τις
δυσκολίες δεν αφήνει τη µάχη και τον πόλεµο, αλλά µε υπερηφάνεια συνεχίζει και αγωνίζεται, όπως κάποτε αγωνιζόσασταν κι
εσείς και οι δικοί µου πρόγονοι κλεισµένοι στις φυλακές των Ιταλών. Είµαστε εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν τον άνθρωπο, τον
άνθρωπο που εργάζεται, όµως, όχι τον κρατικοδίαιτο άεργο, όχι
τον κουκουλοφόρο, όχι αυτόν που εµποδίζει την ανάπτυξη και
την πρόοδο αυτού του τόπου.
Και είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτό το
διήµερο της συζήτησης από το σύνολο της αντιπολίτευσης ακούστηκαν ακραίες θέσεις που ακριβώς προσδιορίζουν και το στίγµα
της. Είναι µια αντιπολίτευση που φαίνεται ότι βρίσκεται εκτός
τόπου και χρόνου, που δεν βλέπει κατάµατα αυτήν τη στιγµή που
βρίσκεται η χώρα, που µετέρχεται ακραίας λαϊκιστικής φρασεολογίας η οποία τις περισσότερες φορές παραπέµπει στις χειρότερες στιγµές της ελληνικής και της ευρωπαϊκής ιστορίας, δίχως
προτάσεις. Ναι, δίχως προτάσεις, αλλά µε τίτλους που θυµίζουν
κινηµατογραφικό έργο το οποίο ελπίζω να µην ζήσει ποτέ ο ελληνικός λαός. Δεν επιδιώκουν να συµβάλουν θετικά στην έξοδο
της χώρας από την κρίση, αλλά αντιθέτως, πώς θα διατηρηθεί η
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κρίση, επιδιώκοντας έτσι στο τέλος τη σαλατοποίηση της πολιτικής ζωής και κατ’ επέκταση τη διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής
και της ειρήνης.
Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ότι το συζητούµενο σχέδιο νόµου αποτελεί στην παρούσα συγκυρία ένα νοµοθέτηµα δηµοσιονοµικής ανάγκης και ότι πολλές
από τις προβλέψεις του θα µπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να
ήταν διαφορετικές ή και να µην υπήρχαν καθόλου και ότι οφείλουµε άµεσα να προωθήσουµε και πιστεύω να έρθει γρήγορα
προς ψήφιση ένα σύγχρονο, εθνικό επιτέλους φορολογικό νοµοσχέδιο, που θα δίνει οριστική απάντηση στις στρεβλώσεις, στη
φοροδιαφυγή, θα καθαρίζει και θα διανοίγει τους δρόµους για
την ανάπτυξη.
Στην αναφορά µου αυτή και σε σχέση µε τους προβληµατισµούς που, όπως είπε ο Προεδρεύων, δεν αναπτύχθηκαν τελικά,
θα αναφερθώ σε µερικά σηµεία του σχεδίου νόµου, ειδικότερα,
µε τη φορολόγηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων του άρθρου
1 παράγραφος 1 περίπτωση β. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να στηριχθούν ακόµη περισσότερο. Είναι η ραχοκοκαλιά της οικονοµίας µας και ο χώρος
που µπορεί να δώσει λύσεις και να προσδώσει θετικά πρόσηµα
στην οικονοµία.
Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν σας µία πραγµατικότητα, ότι οι περισσότερες ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις που είναι διαρθρωµένες ως οικογενειακές επιχειρήσεις
υπολειτουργούν, αδυνατούν λόγω του υφιστάµενου φορολογικού και θεσµικού πλαισίου, αλλά και των συγκυριών να δραστηριοποιηθούν υγιώς.
Πρέπει, κύριε Υπουργέ, να ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση.
Μπορεί να γίνει µε το νέο φορολογικό νόµο τον οποίο θα φέρει
η Κυβέρνηση, να δοθούν τέτοια κίνητρα, ώστε να πάψουν να λειτουργούν αυτές οι οποίες δεν µπορούν να λειτουργήσουν και
αυτές οι οποίες θα µπορέσουν από τις στάχτες να αναγεννηθούν
και να προσφέρουν στην εθνική οικονοµία.
Στα θετικά που µπορούµε να αναγνωρίσουµε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, στο υπό ψήφιση σχέδιο νόµου και πρέπει να αναγνωρίσουµε είναι ότι υπάρχουν διατάξεις σχετικά µε την ελάφρυνση της φορολογίας στους µισθωτούς και στους
συνταξιούχους και πρέπει να ακουστεί και αυτό και στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Επιπλέον, αναγνωρίζονται οι δαπάνες των ελευθέρων επαγγελµατιών αντιστοίχως µε εκείνες
που αναγνωρίζονται στις επιχειρήσεις και στις εταιρείες.
Κλείνοντας όµως, κύριε Υπουργέ, θέλω να αναφερθώ σε ένα
θέµα το οποίο αγγίζει το χώρο από τον οποίο προέρχοµαι και
έχω γεννηθεί και γι’ αυτό επιθυµώ να το λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν
σας.
Είµαι αντίθετος στο κλείσιµο των νησιωτικών ΔΟΥ. Είµαι αντίθετος όχι γιατί είµαι νησιώτης που διαρκώς εργάζεται για την
απάλυνση των δυσκολιών που επιφέρει η νησιωτικότητα, αλλά
και γιατί πιστεύω ότι και ορθολογιστικά είναι και εθνικά αναγκαία
η διατήρησή τους. Δεν θα κάνω συγκρίσεις και δεν θα κατονοµάσω αδικίες, ζητώ όµως να προσέξετε ειδικότερα το κλείσιµο
στα βόρεια της Δωδεκανήσου -δεν διαχωρίζω τη Δωδεκάνησο
σε βόρεια ή νότια- και των δύο ΔΟΥ της Καλύµνου και της Λέρου.
Αποκλείουµε λοιπόν, όλη εκείνη τη συστάδα των νησιών µας από
την Κάλυµνο µέχρι το Αγαθονήσι και µέχρι την Αστυπάλαια. Αποδυναµώνεται παντελώς η διοικητική φορολογική λειτουργία στο
συγκεκριµένο τµήµα του πολυνησιακού ακριτικού νοµού µας και
δηµιουργούνται αξεπέραστα, δυσάρεστα κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα.
Τα ίδια ισχύουν και στα νότια της Δωδεκανήσου µε την υπό κατάργηση ΔΟΥ της Καρπάθου που µαζί της έχει και εξυπηρετεί
την αποµακρυσµένη Κάσο.
Άλλωστε, κύριε Υπουργέ, η Δωδεκάνησος εισφέρει πολλαπλώς –και το γνωρίζετε καλά- στον εθνικό κορβανά και το δικαιούται.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει η κ. Σταυρούλα Ξουλίδου. Απούσα. Διαγράφεται.
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Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος, Βουλευτής
των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι
συνάδελφοι, νοµίζω ότι ζούµε µεταξύ ψεύδους και ειρωνείας
όπως θα έλεγε και ο κλασσικός Ιταλός σηµειολόγος Ουµπέρτο
Έκο.
Σήµερα έλαβα µια απάντηση από το Υπουργείο Εργασίας σχετικά µε τους απολυµένους των κλωστηρίων Λαναρά. Είχαµε µια
συνάντηση στο Υπουργείο προκειµένου να προβάλουµε το αίτηµα για το τι θα γίνει µε αυτούς τους απολυµένους. Μας υποσχέθηκαν διάφορα πράγµατα και σήµερα πήρα την απάντηση
στη θυρίδα µου ότι τελικά αυτοί οι άνθρωποι ρίπτονται στον
Καιάδα και δεν συνεχίζει κανένα από τα προγράµµατα γιατί έτσι
αποφάσισε το ψεύδος ή η ειρωνεία των κυβερνώντων.
Εξάλλου σήµερα µαθαίνουµε για το νέο σκάνδαλο του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου που ξεσπά. Θα απολυθούν οι εργαζόµενοι, θα προσληφθούν ξανά µε άλλες διατάξεις, θα χωριστεί η
Τράπεζα σε good και σε bad bank και οι µικροµέτοχοι θα χάσουν
τα λεφτά τους. Ψεύδος, ειρωνεία, κυβερνητικός και πολιτικός
οπορτουνισµός. Το ευρωπαϊκό ιερατείο αποφάσισε και εσείς δεν
βρίσκετε µια λέξη άρνησης να πείτε παρά µόνο ότι φροντίζετε
τον άνθρωπο. Ποιον άνθρωπο; Αφού εσείς µας λέτε ότι αν δεν
ευηµερεύσουν οι αριθµοί δεν θα ευηµερεύσουν οι άνθρωποι.
Ακούτε τι λέτε; Όχι, κύριοι, θα ευηµερεύσουν οι άνθρωποι, θα
ευηµερεύσουν οι Έλληνες και µετά θα σκεφτούµε τι θα γίνει µε
τους αριθµούς.
Μιλάτε για µια πατρίδα όπου οι οφειλέτες του ελληνικού δηµοσίου καταστράφηκαν, θέλουν να πληρώσουν αλλά δεν µπορούν. Υπάρχουν τα χρέη τους εκεί και είναι διατεθειµένοι να
πληρώσουν. Οι άνθρωποι δεν ήταν µπαταχτσήδες, ήταν νοικοκυραίοι, είχαν τα καταστήµατά τους και παρ’ όλα αυτά θέλουν
να πληρώσουν, αλλά µε είκοσι τέσσερις δόσεις δεν µπορούν.
Σας ζητάµε σαράντα οχτώ, σας ζητάµε εκατόν είκοσι δόσεις, σας
ζητάµε να το αλλάξετε. Όχι. Για εσάς ευηµερούν οι αριθµοί. Αυτό
σας ενδιαφέρει, αυτό πρόσταξε ο τροικανός.
Εσείς συνεχίζετε να οδηγείτε την κατάσταση προς τις φυλακές, γιατί εκεί θα πάνε οι άνθρωποι. Θα χρειαστεί να κτίσετε φυλακές για τους Έλληνες και δεν το σκέφτεστε αυτό το πράγµα.
Συνεχίζετε να µετράτε αριθµούς. Συνεχίστε!
Η µέση εµπορική επιχείρηση στην Ελλάδα, αφού πλήρωσε το
ΦΠΑ της, κρατάει στα χέρια κάποιες πέτσινες επιταγές που κάποιος άλλος νοικοκύρης δεν µπόρεσε να τις πληρώσει. Και αυτό
τo ντόµινο ξεκινάει από τα Χανιά και φθάνει µέχρι την Ορεστιάδα.
Από αυτόν τον άνθρωπο ζητάτε σήµερα φόρο, γιατί υποτίθεται
ότι εξέδωσε τιµολόγια. Μα, δεν τα πληρώθηκε! Έτσι είναι η µισή
και περισσότερη εµπορική Ελλάδα που βάζει σήµερα λουκέτο.
Εσάς, όµως, δεν σας αφορά. Δεν έχετε την παραµικρή πρόβλεψη
για αυτούς τους ανθρώπους και περιµένετε να πληρώσουν φόρο.
Πώς να τον πληρώσουν; Πώς να προϋπολογίσετε εσείς, αφού η
µέση πρόβλεψη κάθε νοικοκυριού, κάθε εµπορικής επιχείρησης
έπεσε έξω; Εσείς αδιαφορείτε.
Δεν ξέρω πού θα καταλήξει εκείνη η αδίστακτη ιστορία µε τις
προβλέψεις σας για τους αγρότες. Υποτίθεται ότι όλοι µαζί πρέπει να µεριµνήσουµε για το τι θα κάνουµε µε την πρωτογενή παραγωγή, µε τους αγρότες, για να επιστρέψουν, να δηµιουργήσουν, να παράγουν, να πουλήσουν ξανά. Εσείς –εκεί!- έρχεστε
ξαφνικά και βάζετε 13% φορολογία στο αγροτικό εισόδηµα. Τους
λέτε ότι πρέπει να τηρήσουν βιβλία από το 2014. Θέλουµε να
τους κάνουµε και αυτούς επιχειρηµατίες.
Ακούστε, µάλιστα και τι άλλο κάνετε. Γιατί πρέπει να διαβάζουµε και πίσω από τα γράµµατα. Λέτε ότι οι συνεταιρισµοί –και
εννοείτε και τους αγροτικούς- θα πληρώσουν φόρο 26%. Και
όταν συζητάµε µε τους φίλους Βουλευτές της Συµπολίτευσης,
µας λένε «ξέρεις, θα περάσει τώρα, αλλά µας υποσχέθηκε ο κύριος Υπουργός» -που τώρα δεν µε προσέχει, αν έχετε την καλοσύνη, προσέξτε µε λίγο, θα µιλήσω για τους αγρότες, κύριε
Υπουργέ- «ότι τώρα θα βάλουµε 13%, αλλά θα φέρουµε µετά µια
τροπολογία…». Μα, τι λέτε; Θα µπήξετε τώρα το µαχαίρι και θα
έρθετε µετά να το επουλώσετε;
Τραβήξτε το µαχαίρι από την αγροτική παραγωγή και από το
λαιµό των αγροτών που αυτήν τη στιγµή στενάζουν! Έστω και
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την τελευταία στιγµή µην επιβάλλετε φόρο στους αγρότες! Μην
επιβάλλετε τώρα! Βρείτε άλλο τρόπο! Κάντε άλλες ρυθµίσεις!
Κάντε άλλες σκέψεις παραγωγικότερες για αυτούς που θέλετε
να παράξουν και εσείς τους εγκαταλείπετε µε το µαχαίρι στο
λαιµό! Όχι, δεν θέλουµε θεραπεία! Θέλουµε να µην προκληθεί
το έγκληµα!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Αριστοτέλης έλεγε ότι «νόµος
εστίν ο άνευ ορέξεως νους». Αυτό εστί νόµος, ο άνευ ορέξεως
νους. Τι ήθελε να πει; Νόµος είναι εκείνος που δεν έχει ιδιοτέλεια. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς δεν έχουν ιδιοτέλεια. Ποια είναι
η ιδιοτέλεια αυτού του νόµου; Η ιδιοτέλεια είναι ότι πρέπει να
αφαιµάξουµε τον Έλληνα φορολογούµενο, να του πάρουµε ό,τι
έχει και δεν έχει και να τον βάλουµε στον τραπεζικό λογαριασµό
που δηµιουργείται υπέρ των τοκογλύφων.
Δεν ακούτε καθόλου την πρόταση που φέρνουµε ως Ανεξάρτητοι Έλληνες και σας λέµε «κάντε έναν εθνικό λογαριασµό, να
σταµατήσουν σήµερα τα χρέη όλων των ανθρώπων και να τα βάλουµε σε έναν κύβο και να πούµε ότι είναι εδώ τα χρέη σας,
πάρτε φορολογική ενηµερότητα, κύριοι», «εργαστείτε, κύριοι,
πάρτε ασφαλιστική ενηµερότητα, τα χρέη σας είναι εδώ, µόλις
φροντίσετε να βγάλετε κάποια κέρδη, θα αποµειώσουµε το
χρέος σας».
Όχι, εσείς επιµένετε στην ιδιοτέλεια. Επιµένετε στον µεθ’ ορέξεως νου. Πρέπει να πληρωθεί ο τοκογλύφος. Πρέπει να πληρωθεί πρώτα ο άνθρωπος ο Γερµανός. Πρέπει να γεµίσει το
σεντούκι, πρέπει να στείλουµε τα λεφτά στο εξωτερικό, γιατί
αυτό υποσχεθήκατε στους ξένους, γιατί αυτό σας επέβαλαν. Δεν
βρίσκεται ένας άνθρωπος να σηκωθεί σήµερα και να πει…
Κύριε Βεσυρόπουλε, είστε εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας.
Τι θα πείτε αύριο στην αγροτιά της Ηµαθίας, όταν θα σας κοιτούν
και θα σας ρωτούν γιατί βάλατε φόρο 13% στους αγρότες; Τι θα
απαντήσετε; Τι θα απαντήσετε στους αγρότες της Ηµαθίας, της
Πιερίας, της Πέλλας, του Έβρου, της Πελοποννήσου, της Κρήτης; Τι θα απαντήσετε; Κοιτάξτε µε στα µάτια, κοιτάξτε στα µάτια
τον ελληνικό λαό και πείτε γιατί το κάνετε. Αγάπη; Προοδευτικότητα; Ή υποτέλεια;
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω το λόγο επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας δίνω το
λόγο για να µας εξηγήστε σε ένα λεπτό σε τι συνίσταται το προσωπικό, κύριε συνάδελφε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Συνίσταται στο ότι απευθύνθηκε σε εµένα και διαστρέβλωσε την πραγµατικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ποια πραγµατικότητα; Εξηγήστε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ισχύει έτσι για τους
αγρότες. Το 2013 οι αγρότες θα φορολογηθούν µε την κλίµακα
µισθωτών και συνταξιούχων µε αφορολόγητο...
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων
Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αυτό δεν είναι
προσωπικό, κύριε συνάδελφε. Αν θέλετε να αντικρούσετε το συνάδελφο...
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πώς δεν είναι προσωπικό;
Απευθύνθηκε σε εµένα πέντε φορές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αν θέλετε να αντικρούσετε τον συνάδελφο, θα δευτερολογήσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχω προσωπικά
µαζί σας...
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είπε πώς θα κοιτάξω τον πατέρα µου, τον αδερφό µου κ.λπ.. Πονάει περισσότερο τους αγρότες ο κ. Γιοβανόπουλος από εµένα που κατάγοµαι από αγροτική
οικογένεια, αλλά δεν είναι έτσι, κύριε Γιοβανόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είστε εισηγητής της
Νέας Δηµοκρατίας, γι’ αυτό απευθύνθηκα σε εσάς.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Με το νέο φορολογικό θα
απαλλαγούν πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστώ
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πολύ.
Συµπατριώτες είστε, πείτε τα εκτός Αιθούσης.
Το λόγο έχει η κ. Μαρία Μπόλαρη, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχω προσωπικά
µαζί σας...
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μιλάτε σε κάποιον που κατάγεται από αγροτική οικογένεια...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
κύριοι συνάδελφοι.
Ορίστε, κυρία Μπόλαρη.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας
ότι την ώρα που µιλάµε µία κατάληψη βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι
αυτή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου από τους εργαζόµενους.
Είναι ενάντια στη διάλυση και στο ξεπούληµα της µοναδικής δηµόσιας τράπεζας που είχε µείνει.
Θέλω να σας πω, εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας, ότι προτιµάµε να ταυτιζόµαστε µαζί τους, µ’ αυτό το άντρο
ανοµίας που προφανώς θα καταγγείλετε σε λίγο και όχι να κρυβόµαστε πίσω από τα άρθρα του συγκεκριµένου φορολογικού
νοµοσχεδίου τα οποία νοµότυπα, αλλά και παράνοµα εξακολουθούν να καλύπτουν τη φοροαπαλλαγή, τις offshore, τους αναβαλλόµενους φόρους, τους συµψηφισµούς που έτσι και αλλιώς
έχουν αναφέρει οι Κοινοβουλευτικοί µας Εκπρόσωποι.
Ακούσαµε διάφορα επιχειρήµατα στο σηµερινό νοµοσχέδιο.
Ένα πρώτο είναι ότι διευρύνει τη φορολογική βάση. Ένα δεύτερο ότι είναι δηµοσιονοµικής ανάγκης και ένα τρίτο ότι είναι η
τέχνη του εφικτού.
Όλα αυτά µαζί σηµαίνουν τα εξής. Είναι ένα νοµοσχέδιο που
επιβαρύνει ακόµα περισσότερο µισθωτούς, συνταξιούχους, µικρούς και µεσαίους ελεύθερους επαγγελµατίες και αγρότες.
Γιατί τελικά τη δηµοσιονοµική ανάγκη -που δεν τη δηµιούργησαν
οι µισθωτοί και τα λαϊκά στρώµατα που χρόνια ολόκληρα πληρώνουν µε εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ τα προγράµµατα λιτότητας- θα την εξυπηρετήσουν και πάλι οι ίδιοι µε µία µοναδική
ταξική µονοµέρεια που απεικονίζεται τόσο στους νόµους του
µνηµονίου όσο και στον προϋπολογισµό που µας φέρατε.
Η τέχνη τελικά του εφικτού εξαντλείται στο να εφορµούν τα
ΜΑΤ στην Ύδρα για µία ταβερνιάρισσα που φοροδιέφευγε –
κακώς, θα πούµε εµείς, που φοροδιέφευγε- ενώ, αντίθετα, ο κ.
Ρέστης, ο γνωστός εφοπλιστής, την ίδια εποχή έλεγε «ας έρθουν
να µε βρουν λόγω των offshore εταιρειών µου και ας έρθουν να
µε πιάσουν». Εκεί, όµως, εφικτό από την πλευρά της συγκυβέρνησης δεν υπήρχε.
Και επειδή, όντως, ο κύριος Πρόεδρος είχε δίκιο όταν έλεγε
ότι πρέπει να µιλήσουµε για άρθρα, ας δούµε το σηµείο 8 του
άρθρου 1, για τη φορολόγηση των κατώτερων πληρωµάτων των
πλοίων µας σε αντιπαράθεση µε το άρθρο 26 για τις φοροαπαλλαγές τόσο των πλοίων µε ελληνική σηµαία, όσο και άλλων.
Ας δούµε τις φοροαπαλλαγές, ας δούµε τη µείωση στο φόρο
των µερισµάτων, που φτάνουν πια από το 25% στο 10%, µε το
ότι καταργείται το αφορολόγητο των παιδιών και αντικαθίσταται
από ένα επίδοµα που πολύ δύσκολα θα µπορέσουν να πάρουν
πολλές οικογένειες, εξαιτίας του ότι τα εισοδηµατικά κριτήρια
που θέτετε, δεν καλύπτονται.
Θα ήθελα, όµως, να σταθώ σε δύο ζητήµατα στα οποία, νοµίζω, ότι υπήρξε µεγάλη εκµετάλλευση ιδιαίτερα από τη µεριά
της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και από το σύνολο των Βουλευτών
της συγκυβέρνησης. Είναι το ζήτηµα της ανεργίας.
Μπορούµε να ρίχνουµε πολλά κροκοδείλια δάκρυα για τους
ανέργους. Να συµφωνήσουµε κατ’ αρχάς ότι το µέγεθος της
ανεργίας δεν το δηµιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το δηµιούργησε η
Αριστερά, δεν το δηµιούργησαν από µόνοι τους οι µισθωτοί που
πληρώνουν, που είναι τα υποζύγια της εκµετάλλευσης και πάει
λέγοντας.
Όµως, υπάρχει και ένα όριο στον τρόπο που βρίσκετε να κοροϊδεύετε τον κόσµο του ιδιωτικού τοµέα. Ο κ. Βορίδης, αλλά
και άλλοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας µας είπαν ότι «προστατεύουµε τους δηµόσιους που είναι βολεµένοι». Γι’ αυτό φροντίσατε µε το προηγούµενο νοµοσχέδιο να οργανώσετε τις
διαθεσιµότητες, δηλαδή, τις απολύσεις σας, έτσι ώστε και οι
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υπάλληλοι του δηµόσιου τοµέα να έχουν την ισότητα στην ανεργία -γιατί αυτό συζητάµε αυτήν τη στιγµή- και από εκεί και πέρα,
αν έρθουµε να συζητήσουµε τι πραγµατικά προβλέπει το δικό
σας νοµοσχέδιο, θα τρελαθούµε, όχι µόνο γιατί ένας άνεργος ο
οποίος τυχαίνει να έχει πάρει µια µικρή κληρονοµιά φορολογείται, αλλά και για έναν άλλο λόγο.
Κοιτάξτε: Βρήκατε τρόπους να ωθείτε τον κόσµο είτε στα
µπλοκάκια είτε σε αυτό που λέτε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Τι κάνατε µε τα µπλοκάκια; Υποτίθεται ότι τους βάζετε
στους µισθωτούς µε τέτοιες προϋποθέσεις που απαιτούνται στο
άρθρο 1 που είναι αδύνατον να καλυφθούν από τους περισσότερους εργαζόµενους στα µπλοκάκια και νοιάζεστε για τους
ανέργους ή τους ελαστικά απασχολούµενους;
Δεύτερο σηµείο: Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.
Βρήκατε το κόλπο και θέλετε να το χρησιµοποιήσετε και στις καθαρίστριες των ΔΟΥ. Να τους προτείνετε να γίνουν εργολάβοι.
Όµως, µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο που κατατίθεται, κυρίες και κύριοι, που νοιάζεστε για τους εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα, φορολογείτε και αυτούς.
Άρα, επειδή ακούσαµε για τα οικονοµικά της ευτυχίας, να σας
πάω εγώ, λοιπόν, στην ολιστική θεωρία της Ιατρικής, η οποία
λέει, αν τη µεταφράσουµε στην οικονοµική και στην κοινωνική
σας πολιτική, ότι τον εργαζόµενο από όποια µεριά και να τον
βρείτε τον καταδικάζετε.
Υπάρχει ένα τελευταίο επιχείρηµα, το περιβόητο επιχείρηµα
ότι θα αντιµετωπιστεί το ζήτηµα της ανεργίας µε την επιχειρηµατικότητα. Κοιτάξτε: Εδώ και καιρό έχει µειωθεί η φορολογία
στα αδιανέµητα κέρδη. Τα έσοδα που εισπράττει το κράτος, παρ’
όλη τη µείωση αυτής της φορολογίας, από το 40% το 2004 στο
21% το 2008, έχουν µειωθεί. Ενώ µειώθηκαν οι συντελεστές το
2008 σε σχέση µε το 2004, µειώθηκαν τα έσοδα.
Και όχι µόνον αυτό, αλλά η πραγµατικότητα σας ξεπερνά, κυρίες και κύριοι, διότι η «ΦΑΓΕ» και η «COCA-COLA» αναχώρησαν
σε Λουξεµβούργο και Ελβετία όχι γιατί ο φορολογικός συντελεστής ήταν τελικά τόσο πολύ ακριβός, αλλά για τον απλούστατο
λόγο ότι δεν έπαιρναν τα δάνεια που ήθελαν να παίρνουν από τις
τράπεζες, ότι η κατανάλωση έχει πέσει και πάει λέγοντας.
Για όλους αυτούς τους λόγους σας λέµε, εκτός από τις προτάσεις που έχουµε καταθέσει -σας τις είπαν άλλοι συνάδελφοιότι τα επιχειρήµατά σας είναι σαθρά. Δεν αντέχουν σε καµµία
επιχειρηµατολογία, είτε της δικής σας καπιταλιστικής οικονοµίας
είτε της δικής µας της µαρξιστικής εκδοχής και εκτός των άλλων,
σας λέµε ότι θα κάνουµε ό,τι περνάει από το χέρι µας, µέσα και
έξω από τη Βουλή, µαζί µε τους εργαζόµενους για να φύγετε µια
ώρα αρχύτερα, γιατί ειλικρινά η κοινωνική καταστροφή έχει πιάσει πάτο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ενηµερώνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ολοκληρώθηκαν οι πρωτολογίες και εισερχόµεθα στις δευτερολογίες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Είναι και άλλοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε να µιλήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Προχωρούµε
στις προτασσόµενες δευτερολογίες, µε πρώτο τον κ. Αποστόλου.
Είναι προτασσόµενη δευτερολογία, κύριε συνάδελφε. Δεν
είναι εγγραφή εµπρόθεσµη και γι’ αυτό έχουµε προτασσόµενη
δευτερολογία. Έχουµε και άλλη µία του κ. Κυριαζίδη. Ο χρόνος
είναι ο µισός, τέσσερα λεπτά, γιατί λογίζεται ως δευτερολογία.
Ορίστε, κύριε Αποστόλου, έχετε το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα σας κάνω
τη χάρη να συνεχίσω να αναφέροµαι, όπως και η συνάδελφός
µου, σε διατάξεις του φορολογικού νοµοσχεδίου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ακριβώς.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ:…διατάξεις βεβαίως που είναι χαρακτηριστικές των ρυθµίσεων µε τις οποίες η συγκυβέρνηση θεωρεί την υποτιθέµενη φορολογική µεταρρύθµιση ως µια µεταρρύθµιση-σταθµό -θα έλεγα- στο φορολογικό σύστηµα.
Κύριε Υπουργέ, ισχυρίζεστε ότι διευρύνετε τη φορολογική
βάση και κάνετε δικαιότερη την κατανοµή των φορολογικών
βαρών. Πώς; Εγώ θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά παραδείγ-
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µατα:
Καταργείτε το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ για να φορολογήσετε τον συνταξιούχο των 400 ευρώ, των 500 ευρώ, για να φορολογήσετε, αγαπητέ συνάδελφε, τον αγρότη συνταξιούχο των
330 ευρώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει 9.500 αφορολόγητο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μη διακόπτετε
τον οµιλητή.
Παρακαλώ, συνεχίστε, κύριε Αποστόλου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Αυτό µπορεί να λέγεται διεύρυνση
της φορολογικής βάσης;
Καταργείτε τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια που αφορούν τα
παιδιά. Αυτό µπορεί να λέγεται δικαιοσύνη; Αυτή είναι η προσφορά σας στις αδύναµες πολυµελείς οικογένειες, στην αντιµετώπιση του τεράστιου προβλήµατος υπογεννητικότητας της
χώρας µας;
Έρχοµαι στους αγρότες. Οι αγρότες φορολογούνται µε 13%
από το 2014 από το ένα ευρώ µέχρι όσο είναι το συνολικό τους
εισόδηµα. Και εκεί βεβαίως, µπαίνει ένα τεράστιο ζήτηµα, ποια
σχέση έχει το συνολικό εισόδηµα µε το καθαρό εισόδηµα. Διότι
όλοι γνωρίζετε –ιδιαίτερα οι συνάδελφοι που προέρχονται από
την επαρχία- ότι το κόστος παραγωγής µε στοιχεία είναι πάρα
πολύ δύσκολο να καταχωρηθεί για έναν αγρότη ο οποίος έχει
ένα εισόδηµα της τάξης των 8.000, των 10.000 ευρώ το χρόνο.
Βέβαια, τη φετινή χρονιά, το 2013, τον εντάσσετε ξαφνικά σε µια
φορολόγηση αντίστοιχη µε αυτήν που έχουν οι µισθωτοί, επιβάρυνση και αυτό σε σχέση µε την προηγούµενη κατάσταση.
Αν αυτό το θεωρείτε δίκαιη κατανοµή των φορολογικών βαρών, είναι δικό σας πρόβληµα. Για µας δεν είναι.
Με το ν.4019/2011 καθιερώσατε τις κοινωνικές συνεταιριστικές
επιχειρήσεις µε σκοπό την επιδίωξη συλλογικού οφέλους και την
εξυπηρέτηση των γενικότερων κοινωνικών συµφερόντων και µε
το νόµο προβλέπατε ως κίνητρο για τη σύστασή τους τη φορολογική απαλλαγή για µέρος των κερδών τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τι κάνετε σήµερα ένα χρόνο µετά; Τους κλείνετε, αφού τα
κέρδη τους τα φορολογείτε στο σύνολό τους, και µάλιστα κατά
τη διανοµή των κερδών στους εργαζοµένους, τους παρακρατείτε
και φόρο, όπως ισχύει στα λοιπά νοµικά πρόσωπα και όχι στα
φυσικά πρόσωπα.
Εκτοξεύετε τη φορολογία των ναυτικών. Πραγµατικά, ιδιαίτερα για τα πληρώµατά τους πηγαίνετε από το 3% στο 10%, όταν
την ίδια στιγµή είναι απαράδεκτος ο πολύ χαµηλός –ανύπαρκτος
θα έλεγα– φόρος, τον οποίο πληρώνουν τα πλοία που είναι µε
ελληνική σηµαία και µάλιστα τώρα, τα επεκτείνετε και στα πλοία
που δεν έχουν την ελληνική σηµαία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αναφέρθηκε πριν η συνάδελφός µου -και δεν θα επεκταθώστη φορολόγηση αυτών που εργάζονται µε τα µπλοκάκια. Έχετε
αντιληφθεί, κύριε Υπουργέ, ποιοι είναι αυτοί που εργάζονται µε
τα µπλοκάκια και τι εργασιακό καθεστώς υπάρχει σε αυτούς;
Είναι η πλειοψηφία, νέα παιδιά τα οποία τρέχουν για 100 και 150
ευρώ. Είναι αυτά που τα βλέπετε µε τα µηχανάκια στο δρόµο και
τρέχουν για να προφτάσουν, διότι δεν είναι µόνο οι εργασιακές
σχέσεις, είναι και ανάλογα µε το πόσα δροµολόγια θα κάνουν για
να πάρουν αυτά τα 20 ή τα 30 ευρώ. Και έρχεστε και αυτούς να
τους φορολογήσετε.
Τελειώνοντας, θέλω να σας πω κάτι που πραγµατικά πρέπει να
το δείτε.
Δεν µπορούν να πληρώσουν. Έρχεστε και τους βάζετε δύο ή
τρείς δόσεις ή εφάπαξ ανάλογα µε το πότε θα πάρουν την ειδοποίηση. Εδώ είχατε την περασµένη χρονιά επτά δόσεις και δηµιουργήσατε ολόκληρες λίστες από ανθρώπους µε βάρη προς το
δηµόσιο. Πώς θα σας πληρώσουν τώρα; Και τους ζητάτε µάλιστα
και να πληρώσουν και εφάπαξ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, µη δηµιουργείτε
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άλλες λίστες Ελλήνων πολιτών. Γιατί εσείς τις άλλες τις λίστες
της φοροδιαφυγής αποδείξατε πώς τις χρησιµοποιήσατε.
Άρα, είναι καιρός οι Έλληνες πολίτες να αντιληφθούν ότι έχετε
τελειώσει τη θητεία σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Κυριαζίδη, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά κι εσείς, ως προτασσόµενος δευτερολογών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Για δυο µέρες έχω παρακολουθήσει όλους σχεδόν τους συναδέλφους -µου διέφυγαν ορισµένοικαι η τοποθέτησή τους κινήθηκε κυρίως σε απόψεις οι οποίες
ήταν εκτός του νοµοσχεδίου. Ακούσαµε για άλλη µια φορά
ύβρεις, αναθέµατα, απειλές. Όσοι ήσασταν εδώ τα παρακολουθήσατε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πατρίδα µας βρέθηκε λίγο
πριν το θάνατο, τον οικονοµικό θάνατο, την πτώχευση. Για ποιους λόγους και γιατί είναι γνωστό σε όλους.
Ο εκτροχιασµός των δηµοσίων οικονοµικών, η άκριτη παροχολογία των τελευταίων δεκαετιών, η τεράστια κρατική σπατάλη, η
έλλειψη δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, η αναποτελεσµατική λειτουργία του φορολογικού και εισπρακτικού µηχανισµού, η έλλειψη φορολογικής συνείδησης και παιδείας από ορισµένους
πολίτες -εννοώ τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή και τη µη καταβολή βεβαιωµένων χρεών προς το δηµόσιο- η ασυδοσία ορισµένων επίορκων δηµοσίων, κρατικών και πολιτικών λειτουργών
που είδαν το κράτος σαν λάφυρο προς διανοµή και άλλα πολλά
όµοια µας οδήγησαν εκεί που µας οδήγησαν.
Εδώ, λοιπόν, έρχεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση να «βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά». Τι να κάνει δηλαδή;
Να θεραπεύσει λάθη, αδυναµίες και στρεβλώσεις δεκαετιών,
µέσα σε ασφυκτικό, ελάχιστο χρόνο να αποδώσει φορολογική
δικαιοσύνη σ’ έναν βαθµό. Να µαζέψει δηλαδή, όπως λέει ο λαός
µας, τα ασυµµάζευτα, να νοικοκυρέψει τα δηµόσια οικονοµικά
και να βάλει ένα τέρµα στη φοροδιαφυγή και στην ασυδοσία ορισµένων.
Ενόψει αυτών των παραδοχών, το νοµοσχέδιο κινείται προς
την ορθή κατεύθυνση και προσπαθεί να απονείµει δίκαια τα φορολογικά βάρη, προκειµένου να επιτύχει, έστω κατά έναν τρόπο
και µε ρυθµίσεις που περιέχει, έναν εξορθολογισµό των φορολογικών βαρών και υποχρεώσεων. Όπως, επίσης και το σύνολο
της φορολογικής νοµοθεσίας αποτελεί προτεραιότητα. Κύριε
αξιότιµε Υπουργέ, οφείλουµε προς αυτήν την κατεύθυνση να λειτουργήσουµε: µιας πλήρους φορολογικής δικαιοσύνης, ούτως
ώστε τα δηµόσια βάρη να µην υπονοµεύουν και να µην υποµένουν οι ελάχιστοι, τα µικροµεσαία εισοδήµατα, τα ελάχιστα, αλλά
κι αυτοί που δεν αποδίδουν τον καθιερωµένο φόρο προς το κράτος.
Υπάρχουν, όµως, κύριε Υπουργέ, και κατηγορίες συµπολιτών
µας, όπως οικογένειες µε τρία παιδιά και άνω, προστατευόµενα
τέκνα, που επιβαρύνονται. Οι πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις που συνεπάγονται στο άρθρο 1 παράγραφος β του παρόντος νοµοσχεδίου πρέπει να αναθεωρηθούν, έτσι ώστε να µην
πλήττονται οι πολύτεκνες οικογένειες στην κρίση που διερχόµαστε.
Σε ό,τι αφορά τους αγρότες, πρέπει να υπάρξει µία ειδική µέριµνα για τους µικρούς παραγωγούς και καλλιεργητές, ειδικότερα µε τις παραγράφους 2, 3 και 4 των άρθρων 42, 43 και 44
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος για τα εισοδήµατα των
αγροτών ειδικού καθεστώτος που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου
του 2014 και µετά, λόγω της υποχρέωσης να τηρούν βιβλία από
την ηµεροµηνία αυτή και µετά. Ναι µεν πρέπει να υπάρχει φορολόγηση για τους αγρότες, πλην όµως για εκείνους που έχουν µεγάλα εισοδήµατα και ανάλογα µε την παραγωγική τους
δυναµικότητα, ενώ θα πρέπει να υπάρξει ειδική πρόνοια για εκτεταµένη χρονικά προστασία, για ειδική φορολόγηση και µεταχείριση για τους νέους αγρότες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, θα ήθελα να σηµειώσω ότι ιδιαίτερη πρόνοια θα
έπρεπε να έχει ληφθεί σε ό,τι αφορά τα ζητήµατα που προκύπτουν από το πετρέλαιο θέρµανσης. Η εξίσωση των φόρων στο
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πετρέλαιο έχει επιπτώσεις σε χιλιάδες οικογένειες, όπως επίσης
και οικογένειες που προέρχονται από φτωχικές περιοχές της
χώρας µας, όπως αυτή της Δράµας. Αυτόφωρο αποτέλεσµα της
ανάγκης τους αυτής είναι η αύξηση της παράνοµης υλοτοµίας,
η αύξηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος ένεκα των καύσων
και η µείωση των δηµοσίων εσόδων λόγω της πτώσης της κατανάλωσης.
Προέρχοµαι απ’ αυτόν τον ακριτικό νοµό όπου επικρατούν οι
χαµηλότερες θερµοκρασίες πανελληνίως. Δεν είναι δυνατόν η
θέρµανση, κύριε Υπουργέ, να έχει γίνει είδος πολυτελείας. Κάτι
πρέπει να κάνουµε και για τους ανθρώπους αυτούς.
Με τις επισηµάνσεις αυτές και επιφυλάξεις που φρονώ ότι στο
άµεσο µέλλον θα αποκατασταθούν, παρακαλώ να υπάρξει µια
δέσµευση για όλα αυτά, τονίζω ότι το νοµοσχέδιο κινείται προς
τη σωστή κατεύθυνση και γι’ αυτό οφείλουµε να το στηρίξουµε
όλοι µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, έχουν δικαίωµα να δευτερολογήσουν όσοι πρωτολόγησαν
επί των άρθρων. Θα παρακαλούσα να ξεκινήσουµε πρώτα από
τους εισηγητές.
Το λόγο έχει ο κ. Βεσυρόπουλος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε ιδιαίτερη προσοχή όλες τις τοποθετήσεις. Είναι
δεδοµένη η απόσταση που χωρίζει ορισµένους από την πραγµατικότητα. Επιβεβαιώνεται από την άγνοια δεδοµένων που επέδειξαν ορισµένοι από τους οµιλητές που εµπορεύονται την οργή,
την απόγνωση, την απελπισία επενδύοντας ταυτόχρονα στην
χρεοκοπία, κλείνοντας το µάτι εκτός από τη δραχµή, στις πρακτικές της ανοµίας και ενδεχοµένως και της βίας.
Λυπάµαι που διαφωνώ µαζί σας, εγώ θέλω να βλέπω την προοπτική του καλού και της προόδου για τη χώρα µου και για τους
πολίτες και θα παλέψω γι’ αυτήν την προοπτική. Ξέρω ότι δεν
είµαι µόνος µου. Δεν είµαστε µόνοι µας. Η µεγάλη πλειοψηφία
των πολιτών έχει αντιληφθεί ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις,
ότι οι δυνάµεις των άκρων και του λαϊκισµού δεν έχουν αξιόπιστο
και εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης. Η µεγάλη πλειοψηφία
των πολιτών δείχνει αντοχή, γενναιότητα, αίσθηση ευθύνης, δείχνει µεγαλύτερη ωριµότητα απ’ αυτήν που επιδεικνύουν ορισµένες πολιτικές δυνάµεις.
Τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης δεν βρήκαν κανένα θετικό
στοιχείο στο νοµοσχέδιο. Προφανώς, δεν τους λέει τίποτε ότι
άτυπα µεν αλλά ουσιαστικά δε, υπάρχει πλέον ένα ατοµικό αφορολόγητο 9.500 ευρώ. Αυτό απευθύνεται στον προηγούµενο οµιλητή που είπε ότι ο συνταξιούχος µε 330 ευρώ θα πληρώσει
φέτος φόρο. Φόρο πλήρωνε πέρυσι, όχι φέτος. Φέτος το αφορολόγητο και γι’ αυτούς είναι 9.500 ευρώ.
Για να ξεκαθαρίσουµε ορισµένα πράγµατα. Μισθωτός και συνταξιούχος µέχρι 9.500 ευρώ είναι αφορολόγητος. Ενάµισι εκατοµµύριο φορολογούµενοι είναι ωφελούµενοι απ’ αυτό το µέτρο.
Απλοποιούνται οι φορολογικές κλίµακες. Δεν επιβαρύνονται οι
ίδιες κοινωνικές τάξεις και διευρύνεται η φορολογική βάση. Προσπερνούν ότι για πρώτη φορά καθιερώνεται µηνιαίο επίδοµα 40
ευρώ για κάθε παιδί, από το πρώτο παιδί παράλληλα µε το ετήσιο
επίδοµα πολυτέκνων των 500 ευρώ. Αρνούνται να αποδεχθούν
ότι τεκµηριώνεται ελάφρυνση για εισοδήµατα µέχρι 25.000
ευρώ, την απλοποίηση των φορολογικών κλιµακίων, τη φορολόγηση των κερδών από την πώληση µετοχών, τη φορολογική αντιµετώπιση επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε ενιαία κριτήρια.
Αρνούνται να δεχθούν την αναγκαιότητα των αλλαγών, των µεταρρυθµίσεων.
Όλα αυτά τα αρνούνται αυτοί που αυτοπροσδιορίζονται ως
προοδευτικοί. Η έννοια όµως της προόδου στη δίνη αυτής της
κρίσης έχει αποκτήσει διαφορετικά χαρακτηριστικά, επικαιροποιηµένα χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν στην πραγµατικότητα
και όχι σε στερεότυπα του παρελθόντος.
Είναι προοδευτικό να αποδεχόµαστε το 55% των κατώτατων
φορολογικών εσόδων να προέρχεται από µισθούς και συνταξιούχους. Δεν θέλω και δεν είναι στις προθέσεις µου να στοχοποιήσω κανέναν, να θεωρήσει a priori κάποιους ως φοροφυγάδες.
Είναι όµως δυνατόν πάνω από ένα εκατοµµύριο ελεύθεροι επαγ-
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γελµατίες και εισοδηµατίες να δηλώνουν εισοδήµατα κάτω από
5.000 ευρώ; Είναι προοδευτικό να χαϊδεύουµε αυτιά, να κλείνουµε τα µάτια στην αποφυγή ανάληψης των φορολογικών
βαρών που αναλογούν στον καθένα; Όχι, κύριοι συνάδελφοι.
Και άφησα τελευταίο το εξής, επειδή κατάγοµαι από αγροτική
περιοχή και από αγροτική οικογένεια. Μέχρι την ηλικία των είκοσι
τεσσάρων ετών δούλευα στα χωράφια. Να ξεκαθαρίσουµε δυο
πράγµατα. Θα φορολογηθούν οι αγρότες µε 13% συντελεστή
από το 2014, δηλαδή από την επόµενη χρονιά, εξαιρώντας τους
µικρούς αγρότες µε εισοδηµατικά κριτήρια, τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα από τη δήλωση επιστροφής ΦΠΑ των αγροτών.
Αυτό θα κατατεθεί µε το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο –επειδή µιλάµε για φορολόγηση του 2014, οικονοµικού 2015- που θα έρθει
την άνοιξη του 2013, ενώ φέτος θα φορολογηθούν µε τα φορολογικά κλιµάκια που ισχύουν για τους µισθωτούς και συνταξιούχους, δηλαδή µε βάση το ατοµικό αφορολόγητο των 9.500 ευρώ.
Πολλοί απ’ αυτούς δεν θα πληρώσουν φόρο ενώ µέχρι πέρσι
πλήρωναν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ακινησία, η θεωρία του πολιτικού κόστους, η κυριαρχία του ατοµικού συµφέροντος οργανωµένων οµάδων έναντι του συλλογικού συµφέροντος ζηµίωσαν τη
χώρα, την οδήγησαν στα σηµερινά αδιέξοδα, σε άδικα µέτρα περικοπών εις βάρος των πολιτών για να αποφευχθεί η χρεοκοπία.
Το νοµοσχέδιο µπορεί να µην αντιµετωπίζει επαρκώς όλα τα θέµατα. Εδώ είµαστε για να επαναξιολογήσουµε και να διορθώσουµε, όπως κάναµε µε την κατάργηση της αντικειµενικής
δαπάνης των τριών και πέντε χιλιάδων ευρώ που οδήγησε στο
να πληρώνουν φόρο οι άνεργοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα δεν θα κοιτάξει ξανά
πίσω, δεν θα ξαναγυρίσει στις πρακτικές του παρελθόντος. Κοιτάζει µπροστά, προχωράει µπροστά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δηµήτριος Γελαλής
για να δευτερολογήσει για τέσσερα λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δυστυχώς, όπως είπα και από το Βήµα της Βουλής, το νοµοσχέδιο έρχεται για συζήτηση αύριο άρον-άρον, χωρίς να προλάβουµε ούτε καν να το πάρουµε στα χέρια µας, πόσω µάλλον να
το διαβάσουµε. Βέβαια οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας
αύριο το πρωί θα είναι διαβασµένοι, µελετηµένοι µιας που είναι
µελετηροί και θα µπορέσουν να τοποθετηθούν. Εµείς δεν θα
µπορέσουµε, κύριε Πρόεδρε. Σηµασία έχει ότι αυτήν τη διαδικασία ο κύριος Υπουργός την ακολουθεί σ’ όλα τα νοµοσχέδια και
τα τελευταία που έφερε είναι σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Δεν
άκουσα ούτε τον ίδιο τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, ούτε
έστω και έναν από τους άλλους συναδέλφους να τοποθετηθεί
στην τροπολογία την οποία έφερε ο κ. Στουρνάρας προχθές το
βράδυ.
Δεύτερον, ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα είναι το θέµα
των αγροτών και των αγροτικών επιχειρήσεων. Με τον τελευταίο
νόµο τον οποίο καταθέσατε, το ν. 4015, δείχνετε την κατεύθυνση.
Για µένα δεν είναι έκπληξη αυτό το γεγονός και η φορολογία που
πάτε να επιβάλλετε σήµερα δεν είναι έκπληξη. Ο ν. 4015 ήταν
στην κατεύθυνση διάλυσης των συνεταιρισµών και δηµιουργίας
ανωνύµων εταιρειών. Βέβαια ανώνυµες εταιρείες δεν θα κάνουν
οι αγρότες, θα κάνουν οι µεγαλοαγρότες τους οποίους εσείς
έχετε στο απυρόβλητο. Αντίθετα, µετά απ’ όλα τα χαράτσια έρχεστε να φορολογήσετε τους αγρότες επιπλέον και µ’ αυτό το
13%.
Στην ίδια κατεύθυνση και µε την ίδια αντίληψη λειτουργήσατε
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αυτό το διάστηµα και µε τα φωτοβολταϊκά. Το έχουν πει άπαντες,
ακόµα και οι συνάδελφοί µου της Νέας Δηµοκρατίας. Θα πρέπει
κάποτε το κράτος να καταλάβει ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνο
απέναντι στον ελληνικό λαό και τους επιχειρηµατίες. Αυτή είναι
η κατεύθυνση και γι’ αυτό δεν έρχεται ο άλλος να επενδύσει.
Αυτοί οι οποίοι επένδυσαν σήµερα στα φωτοβολταϊκά βλέπουν
ότι έκαναν λάθος και πραγµατικά αν µπορούσαν να το ακυρώσουν, θα τα είχαν ακυρώσει όλα. Άλλα είπατε στην αρχή, τους
δώσατε τη δυνατότητα, έκαναν την επέµβασή τους, έδωσαν τα
χρήµατά τους, πήραν τα δάνειά τους και εκ των υστέρων έρχεστε και βάζετε διπλή φορολογία –και όχι µόνο αυτό- στα ακαθάριστα έσοδα. Πώς να µπορέσουν να βγουν όλοι αυτοί και πώς να
σας εµπιστευτεί ο ελληνικός λαός για να κάνετε επενδύσεις για
να έχετε και ανάπτυξη; Άρα µάλλον ούτε επενδύσεις θέλετε ούτε
ανάπτυξη θέλετε.
Φορολόγηση πλοίων: Εκεί τα πάτε µια χαρά. Εκεί βλέπουµε ότι
στη φορολογία των πλοίων περισσότερα χρήµατα θα εισπράξετε
από τον καπετάνιο του πλοίου παρά από το ίδιο το πλοίο, παρά
το γεγονός ότι το πλοίο είναι µία επιχείρηση και θα έπρεπε η ελληνική οικονοµία να περιµένει έσοδα και από κει.
Ο αγαπητός συνάδελφος και εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας –είναι και δηµόσιος υπάλληλος- πρέπει να γνωρίζει ότι το
αφορολόγητο είναι συγκεκριµένο. Πιο παλιά ήταν 12.000, το πήγατε στις 5.000. Το αφορολόγητο είναι αφορολόγητο.
Αυτό το οποίο πάτε να πείτε σήµερα ως αφορολόγητο, τα
9.000-9.500, δεν είναι αφορολόγητο. Απλώς προσπαθείτε µε
έναν έµµεσο τρόπο να πείτε «ξέρετε αν έχετε αυτή, αυτή και
αυτή και πέντε, δέκα προϋποθέσεις» τότε θα βγει και ένα αφορολόγητο της τάξης των 9.500 ευρώ.
Ένα τελευταίο θέµα είναι αυτό των αποδείξεων. Δεν θα είστε
οι πρώτοι. Και παλιότερα είχαν γίνει αυτά τα λάθη, όσον αφορά
στο θέµα των αποδείξεων. Εκ των υστέρων το φέρνετε και εσείς
και µάλιστα δεν είναι ξεκάθαρο ποιες αποδείξεις θα είναι µέσα,
ποιες θα είναι έξω. Πολλές αποδείξεις από τα έξοδα που κάνει
µια οικογένεια δεν είναι µέσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Άρα, δηλαδή, το φορολογικό νοµοσχέδιο κινείται µόνο σε µια
εισπρακτική πολιτική και τίποτα παραπάνω.
Ευχαριαστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών έχει ζητήσει το λόγο για ένα
λεπτό προκειµένου να κάνει µια νοµοτεχνική βελτίωση.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τώρα;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όποτε θέλει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μια προσθήκη που έχει να κάνει µόνο µε αναρίθµηση, επειδή αποσύραµε
δύο άρθρα. Γίνεται µια αναρίθµηση «επί του άρθρου 30 του σχεδίου νόµου, η περίπτωση α) της παραγράφου 1 αναδιατυπώνεται
ως εξής» κ.λπ. και έτσι ούτω καθ’ εξής µέχρι την παράγραφο 8.
Απλώς γίνεται µια αναρίθµηση επειδή αποσύραµε δυο άρθρα
από το νοµοσχέδιο για την αναβαλλόµενη φορολογία των τραπεζών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ να
κατατεθεί για τα Πρακτικά, κύριε Υπουργέ και να διανεµηθεί
στους συναδέλφους.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Το καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προσθήκες-αναδιατυπώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΓ’- 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Πάρις Κουκουλόπουλος.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Στα
τέσσερα λεπτά που µου δίνετε θέλω να πω πέντε πράγµατα,
πέντε καθαρές θέσεις.
Πρώτον, για µια διάταξη που λείπει, δε σχετίζεται µε το νοµοσχέδιο, θα επαναλάβω για µια ακόµα φορά ότι ο κύριος Υπουργός και όλο το οικονοµικό επιτελείο θα πρέπει να δουν -υπάρχει
ακόµα χρόνος- την πρόταση για την οποία φωνάζουν δυνατά και
καθαρά εδώ και δυόµισι µήνες και αφορά στην καθολική επιστροφή της διαφοράς του φόρου ανάµεσα στο πετρέλαιο θέρµανσης και το πετρέλαιο κίνησης. Όλος ο φόρος πρέπει να
επιστραφεί. Η διαφορά πρέπει να επιστραφεί στους καταναλωτές. Οι συνέπειες είναι πολλαπλές και αρνητικές.
Δεύτερον, θέλω να πω πολύ συγκεκριµένα το ίδιο, αυτό που
είπα και το πρωί -και έλειπε ο κύριος Υπουργός να το ακούσειγια τη διάταξη που απεσύρθη και αφορά στην αναβαλλόµενη φορολογία.
Κύριε Υπουργέ, ορθώς απεσύρθη. Έτσι έπρεπε να γίνει. Εφόσον κυοφορήσουν οι διαπραγµατεύσεις, µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση κατά κύριο λόγο, σ’ αυτό το κρίσιµο ζήτηµα, σε ό,τι αφορά στο χειρισµό, δηλαδή, της εγγραφής των διαφόρων ποσών
στο έλλειµµα και το χρέος, η διάταξη αυτή δεν µπορεί παρά να
έρθει, συµπεριλαµβάνοντας και τους ιδιώτες µικρο-οµολογιούχους, καθώς και τοµείς συγκεκριµένους της ελληνικής οικονοµίας, όπως είναι η φαρµακοβιοµηχανία, που όλοι γνωρίζουµε ότι
έχει στα χέρια της, έναντι οφειλών του ελληνικού δηµοσίου, ελληνικά οµόλογα. Πρέπει να έχουν ανάλογη αντιµετώπιση στο
πλαίσιο των αρχών της ίσης µεταχείρισης και ακόµα παραπάνω.
Το δικαιούνται πολύ παραπάνω αν θέλετε από τις τράπεζες.
Τρίτον, θέλω να κάνω µια αναφορά για τη διάταξη που δεν
αποτελεί τελικά αντικείµενο αλλαγών και τροπολογιών. Αναφέροµαι στη διάταξη των συγγραφικών δικαιωµάτων συγγραφέων
που δεν είναι κατ’ επάγγελµα συγγραφείς. Θέλω να πω το ίδιο
καθαρά ότι έχουµε καλυφθεί κατ’ απόλυτο τρόπο µε τη ρητή δήλωση που κάνατε χθες. Γι’ αυτό και παρακαλούµε οποιαδήποτε
διοικητική πράξη, υπουργική απόφαση, εγκύκλιος προς τις υπηρεσίες, να είναι σε ερµηνεία του νόµου. Θεωρούµε αυτονόητο
ότι θα κινείται στο πνεύµα ακριβώς της πολύ ρητής δήλωσης που
κάνατε χθες. Δε θα αφορά κατά συνέπεια υποχρέωση του βάρους να ανοίξω βιβλία εσόδων-εξόδων, να δηλώσω επιτηδευµατίας κ.λπ. επειδή θέλω να γράψω για τον τόπο µου και τον κάθε
Έλληνα ένα βιβλίο µια φορά στη ζωή µου.
Δεν µπορεί να ποινικοποιήσουµε, να βάλουµε σε µία τέτοια
διαδικασία ακατανόητη και ακατονόµαστη, µία δραστηριότητα
που έχει βαθύ κοινωνικό και πολιτισµικό χαρακτήρα για την πατρίδα µας.
Τέταρτον, θέλουµε µία καθαρή δήλωση πριν την ψηφοφορία
–έχουµε χρόνο- για δύο εκκρεµότητες, που είχαµε τη θετική σας
αντιµετώπιση, αλλά δεν ήρθαν οι τροπολογίες.
Εταιρείες κοινωνικής οικονοµίας και συνεταιρισµοί: Ζητήσαµε
να παραµείνει το παλιό καθεστώς, αυτό που είχε προβλεφθεί
στον ΚΦΕ πολύ πρόσφατα. Και τεκµηριώσαµε πώς και γιατί. Κρατάµε επιφύλαξη για το άρθρο 10. Θέλουµε δύο καθαρές διευκρινίσεις. Είναι απλό αυτό που προτείνουµε και δεν δηµιουργεί
κανένα πρόβληµα στο νοµοσχέδιο.
Τέλος, κλείνω µε την τροπολογία που έχουµε καταθέσει. Δεν
έχουµε, δυστυχώς, το δικαίωµα να τη θέσουµε σε ονοµαστική
ψηφοφορία. Η τροπολογία αυτή αφορά άτοµα µε αναπηρία, τους
ανέργους, τα τελευταία δύο χρόνια, του ιδιωτικού τοµέα που
τους πιάνει η αλλαγή του εξήντα πέντε σε εξήντα επτά, τους εργαζόµενους σε ΕΑΒ, ΕΡΤ, ΟΑΣΑ και τους προσληφθέντες µέσω
του ΑΣΕΠ µε το διαγωνισµό Κ9 στο ΙΚΑ, για να µην καταρρεύσει
διοικητικά το ΙΚΑ, µε πολλαπλές συνέπειες στους ασφαλισµένους και ιδιαίτερα στα άτοµα µε αναπηρία, που µόλις το 75% από
το Σεπτέµβρη του 2011 µέχρι τώρα έχει καταφέρει να πιστοποιηθεί και διογκώνεται ο αριθµός που συνωστίζεται στα ΚΕΠ που
εποπτεύει το ΙΚΑ.
Αυτά περιελάµβανε η τροπολογία που δεν κάνατε δεκτή.
Θέλω, λοιπόν, να είναι καθαρό και σε εσάς και σε όλο το Κοινοβούλιο ότι θα έρθει µε µορφή πρότασης νόµου, θα την παλέ-
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ψουµε και θα περάσει. Δεν στηρίζουµε την Κυβέρνηση έτσι.
Είστε όλοι σας Υπουργοί πρώτα απ’ όλα γιατί απολαµβάνετε την
εµπιστοσύνη του Πρωθυπουργού, φυσικά, αλλά και χάριν των
τριών κοµµάτων που στηρίζουν τον κυβερνητικό συνασπισµό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Κουκουλόπουλε.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Μαριάς για τέσσερα λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα συνεχίσω τοποθετούµενος σε δύο άρθρα.
Άρθρο 15 για το συµβόλαιο αποδοτικότητας: Απ’ ό,τι είδα δεν
δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση από οµιλητές. Εδώ προβλέπεται ότι οι
υπάλληλοι που θα προσληφθούν στις υπηρεσίες αναγκαστικής
είσπραξης των εσόδων θα έχουν συµβόλαια για δώδεκα µήνες,
κύριε Υπουργέ. Το ίδιο θα έχουν και οι προϊστάµενοι. Θα ήθελα
να ρωτήσω εάν στο συµβόλαιο αποδοτικότητας θα υπάρχει και
µπόνους, δηλαδή όσο πιο πολλά έσοδα εισπράττουν, τόσο µεγαλύτερο µπόνους θα παίρνουν. Διότι διαβάζω στην εφηµερίδα
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», της 10ης Ιανουαρίου, ότι ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρης, ο οποίος τοποθετήθηκε
χθες, θα υπογράψει συµβόλαιο αποδοτικότητας κι εφόσον οι
στόχοι δεν επιτευχθούν, θα παύεται, ενώ, αντίθετα, εάν τα αποτελέσµατα για τον προϋπολογισµό είναι καλύτερα, θα λαµβάνει
και µπόνους.
Εποµένως ερωτώ: Πόσο είναι το µπόνους το οποίο θα λαµβάνει ο συγκεκριµένος Γενικός Γραµµατέας, µια και δεν έχουµε εικόνα; Οι προβλέψεις στο άρθρο 15 θα είναι και για µπόνους;
Το δεύτερο είναι στο άρθρο 18: Μιλούµε συγκεκριµένα επί των
άρθρων. Λέει ότι το Νοµικό Συµβούλιο θα πρέπει να προσέχει
ούτως ώστε στις διεθνείς συµβάσεις, όταν γίνονται και υπάρχει
ρήτρα διαιτησίας –προσέξτε, κύριοι συνάδελφοι- να περιλαµβάνονται οι εξής όροι: Εφαρµοστέο δίκαιο της διαφοράς θα είναι
το ελληνικό δίκαιο, γλώσσα διεξαγωγής της διαιτησίας η ελληνική και τόπος διαιτησίας η Αθήνα.
Κι ερωτώ: Σε αυτό το κατάπτυστο νοµοσχέδιο που φέρνετε
αύριο, το οποίο είναι πάνω από τριακόσιες σελίδες και που περιλαµβάνει την περίφηµη σύµβαση µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, γιατί εκεί βάζετε εφαρµοστέο
Δίκαιο το Αγγλικό, γιατί βάζετε ως γλώσσα εργασίας την αγγλική
και γιατί ο τόπος που θα λύνονται οι διαφορές θα είναι το Λουξεµβούργο;
Φέρνετε, λοιπόν, µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου την
πλήρη εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωµάτων της χώρας και θέλετε αύριο το πρωί στις 9:00’ να τοποθετηθούµε σε τριακόσιες
και παραπάνω σελίδες και τη Δευτέρα να περάσετε στο ξεπούληµα της εθνικής περιούσιας µε πράξεις, οι οποίες θα είναι επονείδιστες. Αλλά αυτό δεν θα το επιτρέψουµε να συµβεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Από εκεί και πέρα µένουν µερικές εκκρεµότητες υπό τη µορφή
ερωτηµάτων: Πρώτον, επειδή εµφανίζετε εσείς ότι όλα όσα γίνονται µε το νοµοσχέδιο αυτό, η είσπραξη, η φοροµπηχτική πολιτική των 2,3 δισεκατοµµυρίων είναι λόγω δηµοσιονοµικής
ανάγκης, δεν µας απαντήσατε, κύριε Υπουργέ, τα 4,1 δισεκατοµµύρια ευρώ, µαξιλάρι που υπάρχει από ποσά που δεν θα καταβληθούν για τόκους το 2013, τι θα γίνουν; Πού θα πάνε; Γιατί δεν
τα δίνετε ως κοινωνικό µέρισµα στο χειµαζόµενο ελληνικό λαό;
Δεύτερον, -αν µε παρακολουθείτε, κύριε Υπουργέ- καταθέσαµε τροπολογία για να µειωθεί κατά τα 4/5 η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης προκειµένου να µην παγώσει ο ελληνικός λαός.
Δεν έχετε απαντήσει αν θα το λάβετε υπ’ όψιν.
Τρίτη ερώτηση. Επειδή µιλάτε για επενδύσεις, αυτήν τη στιγµή
προχωράει η τουρκοποίηση όλων των ελληνικών λιµανιών. Και
ρωτούµε: Έξω από το ξεπούληµα που κάνετε, ποιες οι ρήτρες
εθνικής ασφάλειας που βάλατε και µε ποιο δικαίωµα εκχωρείτε
αυτά τα κυριαρχικά στοιχεία σε τουρκικές εταιρείες που συνδέονται και µε το Γενικό Επιτελείο τουρκικού στρατού;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ)
Επιπλέον, τι θα κάνετε µε τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οι-
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κονοµικών; Θα τις απολύσετε ή θα πάρετε δέσµευση εδώ να ρυθµίσετε το θέµα;
Τι θα κάνετε µε τον διαγωνισµό Κ8 και Κ9; Σας το είπαµε πενήντα φορές εδώ. Θα ρυθµιστεί το θέµα; Θα µείνουν αυτοί που
είναι στο ΙΚΑ και θα προσληφθούν και αυτοί που έπρεπε να πάνε
εκεί για να λυθούν τα οργανωτικά θέµατα του ΙΚΑ;
Τέλος, σε σχέση µε την αναβαλλόµενη ορολογία, εάν και εφόσον επαναφέρετε αυτό το άρθρο, θα πρέπει να καλύπτει και τους
µικροοµολογιούχους και την εθνική φαρµακοβιοµηχανία -διότι
έχουν πάρει οµόλογα και πρέπει να στηριχθούν- και όχι οι πολυεθνικές, οι οποίες θέλουν να αλώσουν το χώρο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος -και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- να µας απαντήσετε εάν θα
δεχτείτε τις τροπολογίες για τις ΔΟΥ σε όλα τα νησιά και τι θα
κάνετε και µε τις ΔΟΥ στην Κρήτη και ιδιαίτερα µε τη ΔΟΥ Μοιρών, που δικοί σας άνθρωποι προχωρούσαν και έλεγαν: «κατόπιν
ενεργειών µου θα µείνει η ΔΟΥ εκεί», η οποία κλείνει από τη Δευτέρα και υπάρχει αναβρασµός στην περιοχή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εποµένως, τι θα κάνετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Τελειώσατε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τελειώνουµε. Να µας
απαντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Έχετε τελειώσει
τέσσερις φορές.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Αν µας δώσετε µισό
λεπτό θα τελειώσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Πώς θα γίνει δηλαδή; Τελειώνετε, τελειώνουµε, και τελειώνουν.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Μα, δεν ακούει τώρα
τόση ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Πώς θα ακούσει;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Σε µισό λεπτό έχω τελειώσει. Είναι κρίσιµο να ξέρετε τι θα ψηφίσουµε.
Τι θα κάνετε µε τις προτάσεις που έγιναν για τους τρίτεκνους,
για τους πολύτεκνους, εάν θα αποσύρετε αυτές τις διατάξεις,
όπως επίσης και για τους ανέργους, αλλά και για τους ανθρώπους µε µπλοκάκια που ταυτόχρονα τους βάζετε να πληρώσουν
και τέλος επιτηδεύµατος;
Εποµένως, κύριε Πρόεδρε, εµείς καταψηφίζουµε όλα τα άρθρα του νοµοσχεδίου. Περιµένουµε τις απαντήσεις σας και στα
µόνα άρθρα που θα ψηφίσουµε θετικά, µε την παλαιά αρίθµηση
-γιατί δεν ξέρουµε πως αναριθµούνται τώρα- θα είναι το άρθρο
25 και το άρθρο 29. Από εκεί και πέρα αναµένουµε τις απαντήσεις σας για τα ζητήµατα αυτά. Στις τροπολογίες αναµένουµε να
δούµε τι θα αποδεχτείτε, για να ξέρουµε και εµείς πως θα τοποθετηθούµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει η κ.
Ξυροτύρη – Αικατερινάρη για τέσσερα λεπτά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΥΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, είναι γεγονός ότι αυτό το νοµοσχέδιο δεν
είναι το νοµοσχέδιο που θα πατάξει τη φοροδιαφυγή και την παραοικονοµία και περιµένουµε αυτό το νοµοσχέδιο και τις ενέργειες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Δεν δίνουµε µεγάλη προθεσµία στην Κυβέρνηση γι’ αυτό το θέµα. Δεν είναι το δίκαιο και
συνολικό, ολοκληρωµένο φορολογικό νοµοσχέδιο που κυριαρχεί
και στην προγραµµατική συµφωνία των τριών κοµµάτων ότι πρέπει να έρθει γρήγορα στην ελληνική κοινωνία για να καταλάβει
ότι µπορεί να αποκατασταθεί ένα αίσθηµα δικαιοσύνης.
Είναι ένα νοµοσχέδιο φορολογίας του εισοδήµατος, το οποίο
έρχεται να εκπληρώσει κάποιες πράγµατι ταµειακές ανάγκες. Ως
µία τέτοια ανάγκη το αντιµετωπίζουµε ως Δηµοκρατική Αριστερά. Δεν εντάσσεται στη συνολική φιλοσοφία που έχουµε για
ένα ενιαίο, ολοκληρωµένο και δίκαιο φορολογικό νοµοσχέδιο.
Προσπαθήσαµε και συµβάλαµε στο να γίνει δικαιότερο αυτό
το επιµέρους νοµοσχέδιο. Τεκµηριώσαµε µε πολλά στοιχεία γιατί
έπρεπε να γίνουν ορισµένες ακόµη βελτιώσεις σε αυτό το νοµο-
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σχέδιο. Κυρίως στηριχθήκαµε στην αρχή ότι θα πρέπει αυτό το
νοµοσχέδιο να απαλύνει όσο το δυνατόν περισσότερο τις διαφοροποιήσεις που δηµιουργεί σε βάρος των χαµηλόµισθων, το ότι
τα εισοδήµατα φορολογούνται ανάλογα µε την πηγή προέλευσης και όχι µε ενιαία κλίµακα. Με ενιαία κλίµακα θα ήταν πιο δίκαιο για τα χαµηλότερα εισοδήµατα. Αυτός ο τρόπος ευνοεί τα
υψηλότερα εισοδήµατα. Υπάρχουν, όµως, βελτιώσεις στο νοµοσχέδιο, κυρίως στην κλίµακα που αφορά τη φορολόγηση των µισθωτών και των συνταξιούχων και υπάρχουν και άλλες θετικές
διατάξεις.
Επιµείναµε στις διατάξεις για τα θέµατα της φορολόγησης των
χαµηλών εισοδηµάτων από τους ελεύθερους επαγγελµατίες και
τις ατοµικές επιχειρήσεις. Επιµείναµε στις διατάξεις ότι έπρεπε
να υπάρξουν φοροαπαλλαγές σε δαπάνες κοινωνικού χαρακτήρα, που θα µπορούσαν να βοηθήσουν και στην ενίσχυση της
πάταξης της φοροδιαφυγής.
Αυτά τα θέµατα αποδέχθηκε ο Υπουργός ότι είναι δίκαια και
κοινωνικού χαρακτήρα και εµείς επιµένουµε ότι πρέπει να ενσωµατωθούν στις επόµενες ρυθµίσεις που πρέπει να έρθουν γρήγορα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν ισοδύναµα γι’ αυτές
εδώ τις κοινωνικές δαπάνες. Πρέπει να αποκαταστήσουµε και τα
θέµατα των πολύτεκνων, των τρίτεκνων, γενικά της οικογένειας
µε παιδιά, ούτως ώστε πράγµατι να υπάρξει πρόοδος και σύγκλιση µε τη συνταγµατική επιταγή ότι καθένας φορολογείται ανάλογα µε τη φοροδοτική δυνατότητα που έχει και ότι κοινωνικές
οµάδες, όπως εργαζόµενοι που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας, πράγµατι απαλλάσσονται από τη φορολογία. Δεν εκπληρώνονται όλες αυτές οι υποχρεώσεις. Περιµένουµε, όµως, ότι
αυτές οι υποσχέσεις πολύ γρήγορα θα γίνουν πράξη.
Επιµένουµε και για το θέµα του άρθρου 10 για τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Το έχει θέσει και η πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ.
Πρέπει να καταλάβετε, κύριε Υπουργέ, ότι εδώ πράγµατι είµαστε
τρία κόµµατα, τα οποία προσπαθούµε να συµβάλλουµε, ώστε να
έχουµε και τη σταθεροποίηση της οικονοµίας και κατά το δυνατόν να απαλύνουµε τα µεγάλα προβλήµατα και βάρη τα οποία
επωµίζεται αυτή τη στιγµή ο ελληνικός λαός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ξεκινήσω από την
τροπολογία την οποία καταθέσαµε ως κόµµα. Βεβαίως, την περιφρόνηση της Κυβέρνησης έστω και να τοποθετηθεί στοιχειωδώς απέναντι στην τροπολογία του ΚΚΕ την περιµέναµε. Δεν
προσβάλλω κανέναν. Το λέω ως ταξική επιλογή.
Από την άλλη µεριά, µας έκανε πολύ µεγάλη εντύπωση και η
αφωνία των υπολοίπων κοµµάτων στο να τοποθετηθούν στα τέσσερα συγκεκριµένα σηµεία που βάζουµε. Ποια είναι αυτά; Τα λέω
πολύ συνοπτικά.
Πρώτον, κατάργηση του χαρατσιού της ΔΕΗ.
Δεύτερον, κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος.
Τρίτον, κατάργηση του τέλους αλληλεγγύης.
Τέταρτον, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του
ΦΠΑ στο πετρέλαιο θέρµανσης και στο φυσικό αέριο για οικιακή
χρήση.
Τα υπόλοιπα κόµµατα περιορίστηκαν απλώς σε κάποια ψιχία
προς το λαό, ο οποίος σήµερα, το 2013, δεν µπορεί να προστατευθεί από το κρύο.
Σε αυτό το σηµείο τον έχει οδηγήσει το σύστηµα, το οποίο
υπηρετείτε και η πολιτική σας, να µην µπορεί να προστατεύεται
από το κρύο. Και φέρνετε κάποια ψιχία για να περιορίσετε τις αρνητικές επιπτώσεις στη διαβίωση πλατύτατων λαϊκών στρωµάτων. Το ένα είναι αυτό.
Δεύτερο ζήτηµα. Τα φορολογικά νοµοσχέδια είναι αντιλαϊκά
στο σύνολό τους και βεβαίως όσες επικαιροποιήσεις έχουν γίνει,
προς ποια αντιδραστική κατεύθυνση κινούνται; Και αυτό το επιβεβαιώνει το ποιες είναι οι πηγές των φορολογικών εσόδων. Είναι
τα πλατιά λαϊκά στρώµατα, η λαϊκή οικογένεια, όπου υπάρχει µία
συνεχόµενη φοροεπιδροµή, ενώ αντίθετα από την άλλη µεριά
υπάρχει µία φοροαπαλλαγή του µεγάλου κεφαλαίου. Άρα, δη-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΓ’- 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

λαδή, λειτουργεί ως εργαλείο αναδιανοµής του πλούτου από
τους πολλούς στους λίγους. Συγκεντρώνετε, λοιπόν, χρήµατα
από τους πολλούς, για να τα δώσετε επί της ουσίας στους λίγους.
Με τις ρυθµίσεις τις οποίες καταθέτετε, γίνεται πιο φιλολαϊκό,
αλλάζει αυτός ο χαρακτήρας; Όχι. Αντίθετα γίνεται ακόµη πιο
αντιλαϊκό και υπάρχουν τρία πολύ συγκεκριµένα ζητήµατα.
Πρώτο ζήτηµα. Η κατάργηση του πενιχρού αυτού αφορολόγητου που µειώθηκε στις 5.000 κινείται σε φιλολαϊκή κατεύθυνση; Η κατάργηση του αφορολόγητου των τέκνων είναι
φιλολαϊκό µέτρο; Η κατάργηση των εκπτώσεων από τις αποδείξεις δαπάνης, είναι και αυτό φιλολαϊκό; Και, βεβαίως, αυτήν την
κατάργηση του αφορολόγητου δεν µπορεί να την αντισταθµίσει
η έκπτωση που δίνεται 2100 από το φόρο.
Δεύτερο ζήτηµα. Η µείωση των φορολογικών κλιµακίων. Τρία
για τους µισθωτούς, δύο για τους επαγγελµατίες και ένα για
τους αγρότες. Μοναδικός συντελεστής δηλαδή φορολογίας. Κινείται και αυτό σε φιλολαϊκή κατεύθυνση; Αντίθετα οδηγεί στη
µεγαλύτερη επιβάρυνση των λαϊκών στρωµάτων σε βάρος αυτών
που έχουν τα υψηλότερα εισοδήµατα.
Το τρίτο ζήτηµα έχει να κάνει µε την αυτοτελή φορολόγηση
µε βάση την πηγή. Αυτό επί της ουσίας οδηγεί σε ακόµη λιγότερα έστω και µε τη δική σας λογική. Αυτοί οι οποίοι έχουν πολλά
εισοδήµατα από διάφορες πηγές, θα πληρώνουν πολύ λιγότερο
φόρο. Άρα τι υπερισχύει; Υπερισχύει το ταξικό κριτήριο απέναντι
στην ανάγκη να αποκτήσετε επιπλέον έσοδα. Και αυτό το ταξικό
κριτήριο επιβεβαιώνει το πώς συµπεριφέρεστε στο εφοπλιστικό
κεφάλαιο. Του δίνετε νέες φοροαπαλλαγές µε τα άρθρα που
υπάρχουν και την ίδια στιγµή αυξάνετε τη φορολογία στους ναυτεργάτες και στους αξιωµατικούς ναυτικούς. Αυτό, λοιπόν, είναι
το απαύγασµα της φορολογικής σας πολιτικής. Και από αυτή την
άποψη µόνο νέα βάρη στο λαό πρέπει και µπορεί να φέρει.
Δύο συγκεκριµένα ζητήµατα στα οποία δεν µας έχετε απαντήσει. Γιατί θεωρείτε ως δισυπόστατη προσωπικότητα τους εργαζόµενους µε µπλοκάκια; Όσον αφορά τα έσοδα, τούς συµπεριφέρεστε σαν να ήταν στην κλίµακα των µισθωτών και ταυτόχρονα τους συµπεριφέρεστε και ως επιτηδευµατίες, διατηρώντας το τέλος επιτηδεύµατος.
Το δεύτερο ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, είναι το εξής. Ρωτήσαµε
και δεν έχουµε λάβει καµµία απάντηση …
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Υπουργέ, έλεος!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν τον ενδιαφέρει βεβαίως.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Προηγουµένως συζητούσατε. Τουλάχιστον ακούστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχουµε λάβει καµµία απάντηση ποια είναι αυτά τα ταµεία της προαιρετικής ασφάλισης για τους επαγγελµατίες και τους αυτοαπασχολούµενους,
στα οποία επιτρέπεται να αφαιρούνται οι δαπάνες από το φορολογητέο εισόδηµα. Τα ταµεία υποχρεωτικής ασφάλισης είναι
γνωστά, τα προαιρετικής ποια είναι και για ποιον σκοπό το κάνετε
αυτό;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Για τον Κοντοµηνά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, να σας ενηµερώσω για τη διαδικασία.
Θα µιλήσουν οι τρεις Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι που δεν
έχουν πάρει το λόγο, ο κ. Βορίδης, ο κ. Χρυσοχοΐδης και ο κ.
Τσούκαλης. Έχουν οκτώ συν τέσσερα, δηλαδή δώδεκα λεπτά.
Θα δευτερολογήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, ο κ. Λαφαζάνης, ο κ. Κουίκ και από τη Χρυσή Αυγή, εφόσον θέλουν, καθώς και ο κ. Παφίλης και θα κλείσει ο Υπουργός.
Υπολογίζουµε ότι η ψηφοφορία θα γίνει 23.15’ µε 23.30’.
Ο κ. Βορίδης έχει τώρα το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φτάνουµε στο τέλος µιας διήµερης διαδικασίας όπου παρά τα αρχικώς εκτιµηθέντα, υπήρχε
µία εξαντλητική κατά τη γνώµη µου συζήτηση ενός πράγµατι
πολύ σηµαντικού νοµοσχεδίου.
Ποια ήταν η κριτική της Αντιπολίτευσης στο µεγάλο µέρος της;
Ήταν η γνωστή κριτική, µηδενιστική, καταστροφολογική, διανθισµένη µε απειλές, µε καταγγελίες για λογοδοσίες που έρχονται,
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µε καταστροφολογικές προσεγγίσεις για τις κοινωνικές εκρήξεις
που επίκεινται και τα γνωστά τα οποία ακούµε όλοι αυτήν τη περίοδο. Δεν ήταν εξαίρεση ούτε αυτό το νοµοσχέδιο.
Υπάρχει όµως σιγά σιγά µία µεγάλη διαφοροποίηση, µία µεγάλη διαφοροποίηση σ’ αυτό που ζητάει η κοινωνία από την Αίθουσα, ζητάει η κοινωνία από το κοινωνία, ζητάει η κοινωνία από
το πολιτικό της σύστηµα.
Η κοινωνία επιτέλους θέλει να αρχίσει να ακούει απ’ όλους µας
λύσεις, θέλει επιτέλους να ακούει προτάσεις. Δεν είναι καθόλου
υποχρεωτικό να συµφωνούν οι προτάσεις αυτές µε τις προτάσεις
και µε τη θέση της Κυβέρνησης αλλά πρέπει να είναι προτάσεις
ολοκληρωµένες, συγκροτηµένες, διαρθρωµένες, γιατί αυτό ζητάει η κοινωνία και γιατί τότε µπορούν και να αξιολογηθούν. Το
µεγαλύτερο βάρος εκ του θεσµικού της ρόλου φέρει στο σηµείο
αυτό η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και είναι ένα ερώτηµα αν το εκπληρώνει.
Δεν αρέσει, λοιπόν, στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση αλλά και
στην Ελάσσονα Αντιπολίτευση το νοµοσχέδιο αυτό. Μάλιστα.
Ποια είναι όµως η εναλλακτική συγκεκριµένη πρόταση που κατετέθη για τη δηµοσιονοµική προσαρµογή; Καµµία. Θα καταγγείλουµε το µνηµόνιο. Πολύ συµπαθητικό αυτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Η δηµοσιονοµική προσαρµογή πώς
θα γίνει; Να µας πείτε όχι τι θα κάνετε µε το µνηµόνιο, µε τα ελλείµµατα τι θα κάνετε. Επ’ αυτών καµµία συζήτηση. Δεν άρεσε
και είχαν την καλοσύνη πολλοί συνάδελφοι να αναφερθούν σε
εκείνη την παρατήρησή µου, που είπα ότι τελικώς για να ευηµερήσουν οι άνθρωποι, πρέπει πάντως να ευηµερήσουν και οι αριθµοί. Δεν άρεσε και είχαν την καλοσύνη αρκετοί συνάδελφοι να
αναφερθούν κριτικά.
Δυστυχώς, όµως, καλοί µου συνάδελφοι, η αλήθεια είναι αυτή.
Διότι όταν θέλετε να κάνετε κοινωνικά επιδόµατα, κάπου πρέπει
να βρείτε τα λεφτά. Όταν θέλετε να κάνετε κοινωνική πολιτική,
κάπου πρέπει σε έναν κωδικό του προϋπολογισµού να υπάρξουν
χρήµατα. Όταν θέλετε να κάνετε αναδιανοµή, πρέπει κάπου να
υπάρχουν αυτές οι οικονοµικές δυνατότητες. Ως προς το πώς
θα µοιράσετε τα χρήµατα, µας δίνετε πολύ εύκολα απαντήσεις.
Ως προς το πού θα τα βρείτε, δεν έχουµε ακούσει το παραµικρό.
Κι έρχοµαι στις µόνες δύο συγκεκριµένες κριτικές προτάσεις
που άκουσα αυτό το χρονικό διάστηµα. Και οι δύο προήλθαν από
τον κ. Σταθάκη.
Λέει ο κ. Σταθάκης: «Μα, ο µέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της µειώσεως των φορολογικών συντελεστών για να νοµικά
πρόσωπα είναι ο διπλάσιος στην Ελλάδα. Άρα, γιατί τον ακολουθήσαµε; Ακόµα και αν ακολουθούσαµε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο,
δεν έπρεπε να κάνουµε µειώσεις φορολογικών συντελεστών στα
νοµικά πρόσωπα». Υποθέτω ότι ο κ. Σταθάκης θα ψηφίσει το
άρθρο του νοµοσχεδίου µε το οποίο αυξάνουµε τους φορολογικούς συντελεστές στα νοµικά πρόσωπα, γιατί αυτό κάνουµε µε
αυτό το νοµοσχέδιο, αυξάνουµε τους φορολογικούς συντελεστές στα νοµικά πρόσωπα. Παρεµπιπτόντως, να συνεννοηθείτε
και µε τον εισηγητή σας, γιατί χαρακτήρισε αυτήν την πολιτική
µας αντιαναπτυξιακή. Εγώ πράγµατι έχω και δεύτερες σκέψεις
για τις αυξήσεις των φορολογικών συντελεστών, διότι, επειδή
είµαι φιλελεύθερος στα οικονοµικά µου, δεν µου αρέσει η αύξηση της φορολογίας αλλά εσείς να καταλήξετε αν θέλετε τούτο
ή εκείνο.
Ακούστηκε και η πρόταση από τον κ. Τσακαλώτο ότι «εν πάση
περιπτώσει ήρθε η ώρα να φορολογήσουµε τους πλουσίους». Και
πριν αλέκτορα φωνήσαι, τρις… ανέβηκε ο κ. Σταθάκης και είπε:
«Ποιους πλουσίους; Δεν υπάρχουν πλούσιοι στην Ελλάδα, γιατί
δηλώνουν κάτω από 70.000». Άρα, λοιπόν, να αποφασίσουµε:
Έχουµε ή δεν έχουµε πλούσιους στην Ελλάδα για να τους φορολογήσουµε; Πρέπει, λοιπόν, να καταλήξετε και σε αυτό, διότι
προφανώς, εάν θέλετε να αυξήσετε τους φορολογικούς συντελεστές, αυτό αφορά τα δηλωθέντα εισοδήµατα. Τα δηλωθέντα
εισοδήµατα, καλά λέει ο κ. Σταθάκης, δεν µας κάνουν τίποτε.
Πρέπει να βρούµε, λοιπόν, ένα άλλο κόλπο που λέει ότι πρέπει
να «ασπρίσουµε» τη µαύρη οικονοµία -και αυτό πράγµατι είναι
ένα πολύ µεγάλο στοίχηµα- για να µας προκύψουν εισοδήµατα.
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Ήθελα όµως να αναφερθώ σε κάτι άλλο που κατά τη γνώµη
µου βάρυνε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτήν την Αίθουσα,
ξανά τους πολλούς βαρείς χαρακτηρισµούς, ξανά την έγκληση
και την απειλή και το κούνηµα του δακτύλου για τη λογοδοσία,
την οποία εµείς, οι Βουλευτές που στηρίζουµε την Κυβέρνηση,
θα κληθούµε αργά ή γρήγορα και δη οψέποτε να δώσουµε,
αυτήν τη λογοδοσία ενώπιον του ελληνικού λαού για τα εγκλήµατα που συντελούµε κατά της πατρίδος.
Θυµάµαι και κρατώ στο µυαλό µου ένα από τα βασικά επιχειρήµατα της Αριστεράς κατά της λεγόµενης ρητορικής του µίσους, τη ρητορική δηλαδή της άκρας Δεξιάς πάρα πολλές
φορές, και µάλιστα θυµάµαι ότι υπάρχει ένα ολόκληρο επιχείρηµα που µιλά για το ότι πρέπει να θεσπιστούν αδικήµατα γνώµης, ακριβώς γιατί µια ορισµένη ρητορική µπορεί να παράγει
µίσος και επίσης µια ορισµένη ρητορική, παράγοντας µίσος, µπορεί να οδηγεί και σε εγκληµατικές ενέργειες και πράξεις. Με
αυτό το σκεπτικό ένα κοµµάτι της Αριστεράς αιτιολογεί, παραδείγµατος χάριν, το πώς πρέπει να απαγορευθούν πλήρως να
υπάρχουν και να επιτρέπεται η έκφραση σε ορισµένες ιδεολογίες, γιατί ακριβώς ενσωµατώνουν τη ρητορική του µίσους.
Δεν είναι ρητορική του µίσους το να λέτε σε συναδέλφους σας
ασταµάτητα ότι είναι προδότες, ότι είναι δοσίλογοι; Δεν είναι ρητορική του µίσους το να λέτε ότι θα λογοδοτήσουν; Δεν είναι ρητορική του µίσους το να εγκαλείτε συστηµατικά συναδέλφους
σας µέσα στο Κοινοβούλιο για τις πολιτικές και ιδεολογικές τους
πολιτικές; Να τις απαξιώνετε και να τις αµαυρώνετε ηθικά, όχι
επιχειρηµατολογώντας πολιτικά –το τονίζω- αλλά υιοθετώντας
χαρακτηρισµούς; Και προσέξτε: Η ρητορική αυτή του µίσους
είστε σίγουροι ότι δεν οδηγεί κάπου; Μήπως τελικά, µιλώντας
για τις κοινωνικές εκρήξεις, για τους εµφυλίους πολέµους, για
τη λαϊκή οργή, για τη δυσαρέσκεια που θα γίνει ποτάµι και θα
µας πνίξει, µήπως τελικά δηµιουργείτε αυτές τις προϋποθέσεις
µέσα από αυτήν τη ρητορική;
Έρχοµαι, λοιπόν, γιατί εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα παράπονο και
λέει, κύριε Παπαδηµούλη, ότι τον αδικούν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν εκφράζουµε κανένα παράπονο! Δεν είµαστε παραπονιάρηδες!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τον αδικεί µία ορισµένη κριτική που
τον συνδέει µε πράξεις βίας ή, εν πάση περιπτώσει, µε την απολογία πράξεων βίας, που του λέει ότι χαϊδεύει τους κουκουλοφόρους.
Και λέει, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό είναι εµφυλιοπολεµικό,
αυτό είναι λάσπη, αυτό δεν πρέπει να γίνεται.
Και σκέφτοµαι τώρα. Είναι ή δεν είναι Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
αυτός που είπε ότι πρέπει να εύχονται οι Βουλευτές της συµπολίτευσης να οδηγηθούν στο ειδικό δικαστήριο, αλλιώς θα τους
λιντσάρει ο λαός. Είναι ή δεν είναι Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ..
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Για να µην τους λιντσάρει..
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ναι, στο ειδικό για να µην…Δύο είναι
οι επιλογές για εµάς ή η φυλακή ή το λιντσάρισµα κατά αυτόν
τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αποτρεπτικά το είπε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να είστε καλά!
Θα σας πω γιατί πέρα από το αστείο του πράγµατος, έχει µια
κωµική πλευρά, υπάρχει όµως και µια σοβαρή. Και η σοβαρή
είναι ότι κάποιοι άνθρωποι σήµερα στα σπίτια τους δηµοσιογράφοι δέχτηκαν βοµβιστικές επιθέσεις. Αυτό είναι η σοβαρή
πλευρά. Διότι, υπάρχουν Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ –για τα παράπονά σας- οι οποίοι είπαν όµως ότι οι ίδιοι έχουν και µπουκάλια
και µάσκες και καδρόνια, πλην όµως αυτά δεν αποτελούν σε τελευταία ανάλυση όπλα συγκρούσεως µε την αστυνοµία, αλλά
είναι κάτι µπίρες που πίνουνε, καµµιά µάσκα για να πάνε σε καµµιά διαδήλωση, κανά καδρόνι για να καρφώσουν κανένα πανό.
Είπε ή δεν είπε Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ότι στο τέλος οι καταλήψεις είναι ελευθεριακοί χώροι πολιτιστικού χαρακτήρα, ένα
πράγµα πολυχώροι πολιτισµού ήταν στη βίλα «Αµαλία» και στις
άλλες βίλες που κατείχαν οι αναρχικοί και οι αντιεξουσιαστές.
Όταν λέµε, λοιπόν, ότι αυτή η ρητορική σε σχέση µε τη ρητορική
του µίσους παράγει συγκεκριµένα πολιτικά αποτελέσµατα µέσα
στην κοινωνία, νοµιµοποιεί πολιτικά µια ορισµένη λογική και µια
ορισµένη αντίληψη, γιατί παραπονείστε;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και λέω, µήπως τελικά αντί για αυτό, πρέπει να το σταµατήσετε, πρέπει να ακολουθήσετε έναν άλλο δρόµο; Διότι, λέω ξανά
–και το έχω πει πολλές φορές- υπάρχει περιθώριο πραγµατικής
αντιπολίτευσης, δηµιουργικής και εποικοδοµητικής αντιπολίτευσης, υπάρχουν πράγµατα για να πει κανείς στην Κυβέρνηση,
µόνο που δεν τα λέτε διότι είναι ευκολότερος ο καταγγελτικός
και µηδενιστικός λόγος από την πραγµατική παραγωγή οργανωµένων πολιτικών θέσεων.
Εδώ, λοιπόν, ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να διαλέξει. Δεν έχει διαλέξει ακόµα. Και επειδή το σκέφτεται, ενδεχοµένως γι’ αυτό δεν
ήρθε ο Πρόεδρός του σήµερα να παρέµβει σε αυτή τη συζήτηση.
Διότι, εγκαλούµε µονίµως τους Υπουργούς για αν είναι παρόντες
ή απόντες, αλλά και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρ’ ότι το είχε
προγραµµατίσει, το ξανασκέφτηκε εν όψει των γεγονότων σήµερα.
Ας το σκεφτείτε, αλλά ξεκαθαρίστε γρήγορα. Διότι, ο τόπος
έχει ανάγκη από Αξιωµατική Αντιπολίτευση σοβαρή, συγκροτηµένη ή αποφασίστε να ξαναγίνετε αριστερίστικο γκρουπούσκουλο. Δικαίωµά σας. Δεν θα στεναχωρηθούµε ούτε για το ένα
ούτε για το άλλο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Επί προσωπικού;
Έχετε το λόγο για ένα λεπτό για να µας εξηγήσετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ο κ. Βορίδης µε εγκάλεσε
προσωπικά, όπως και την παράταξή µου, το κόµµα µου, τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ότι δήθεν υπερασπίζουµε πρακτικές βίας και ανοµίας.
Του απαντώ. Είναι από τους τελευταίους που µπορεί να εγκαλεί µια µεγάλη δηµοκρατική παράταξη της Αριστεράς που έχει
ξεκαθαρίσει ότι αγωνίζεται µε ειρηνικούς δηµοκρατικούς αγώνες, γιατί ο ίδιος διαδέχθηκε τον κ. Μιχαλολιάκο, σηµερινό ηγέτη
της Χρυσής Αυγής, µε εντολή Παπαδόπουλου στην ηγεσία της
ΕΠΕΝ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Μπορεί να τα λέει τσεκουράτα, αλλά πριν από είκοσι πέντε
χρόνια κρατούσε τσεκούρια. Αλλού, λοιπόν, αυτά, κύριε Βορίδη.
Στο σπίτι του κρεµασµένου δεν µιλούνε για σκοινί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, κύριε Βορίδη, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ ως γνωστόν
ποτέ δεν κάνω προσωπικές επιθέσεις. Ποτέ! Κάνω µόνιµα πολιτική αντιπαράθεση, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι το µείζον και πιστεύω ότι και αυτό είναι που ενδιαφέρει και τους πολίτες.
Παρά ταύτα, είναι νοµίζω προς αξιολόγηση –και το λέω και
στον κ. Παπαδηµούλη, αλλά και σε άλλους συναδέλφους που
αναφέρθηκαν σ’ αυτό- το ότι εκείνο, το οποίο απαντάτε σε µία
κριτική για το τι κάνετε τώρα, σήµερα, κάθε µέρα, είναι ότι θέλετε
να συζητήσουµε για το τι έκανα εγώ πριν από τριάντα χρόνια.
Εν πάση περιπτώσει, µπορεί να πιστεύετε ότι αυτό ενδιαφέρει
τον ελληνικό λαό. Εγώ λέω ότι δεν τον ενδιαφέρει και λέω, εν
πολλοίς, ότι έχει αποφανθεί και επ’ αυτού, γιατί έχω εκλεγεί τέσσερις φορές Βουλευτής, άρα έχω αξιολογηθεί και κριθεί ως προς
όλα αυτά.
Πλην, όµως, θα σας πω, κύριε Παπαδηµούλη, και κάτι άλλο για
να τελειώνουµε. Η αλήθεια είναι ότι, ναι, εγώ έχω ζήσει περιστατικά βίας και έχω υπάρξει µέρος τέτοιων περιστατικών και γι’
αυτό τα απεχθάνοµαι σφοδρώς, επειδή έχω προσωπική τέτοια
εµπειρία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γι’ αυτό λέω ότι σ’ αυτήν την Αίθουσα, κύριε Παπαδηµούλη,
εγώ µε το συνάδελφο που δηλώνει αναρχικός θέλω να µπορώ να
συνοµιλώ. Εγώ θέλω να µπορώ να συνοµιλώ, αρκεί και εκείνος
να σέβεται τους κανόνες του δηµοκρατικού διαλόγου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θα ήθελα το λόγο, κύριε
Πρόεδρε, επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ένα λεπτό, κύριε
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Παπαδηµούλη. Δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό εδώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Σαφέστατα και υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Μα, δεν υπάρχει
τώρα προσωπικό.
Ιδεολογική αντιπαράθεση µπορείτε να κάνετε κάπου αλλού,
κύριε Παπαδηµούλη. Τώρα, µε συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν
είδα να υπάρχει προσωπική αιχµή του κ. Βορίδη εναντίον σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Σαφέστατα. Με εγκάλεσε
ότι απέφυγα να απαντήσω σε όσα µου προσήψε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ανακαλέστε, κύριε Βορίδη.
Αν ήταν έτσι, κύριε Βορίδη, και εκφράζατε λόγω της ιστορικής
σας εµπειρίας ως συµµετόχου σε ιδεολογίες και πράξεις βίας
την απέχθειά σας όταν µιλάγατε για ιδεολογίες µίσους, πρέπει
να κοιτάγατε προς τα εκεί, προς τα άδεια έδρανα της ναζιστικής
Χρυσής Αυγής και όχι προς την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό
Κοινωνικό Μέτωπο, που έχει ξεκαθαρίσει επανειληµµένα ότι αγωνίζεται µε ειρηνικά πολιτικά µέσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Παπαδηµούλη, τελειώσατε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Όπως είπε και ο Πρόεδρός
µας Αλέξης Τσίπρας σήµερα και το σύµβολό µας Μανώλης Γλέζος, εµείς θεωρούµε ότι οι λογικές της βίας έχουν ηττηθεί και
αγωνιζόµαστε µε µαζικούς, ειρηνικούς, πολιτικούς αγώνες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θεωρείται λήξαν το
θέµα, κύριε Παπαδηµούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Χρυσοχοΐδη,
έχετε το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, σε τρεις µήνες περίπου από σήµερα
συµπληρώνονται τρία χρόνια από τη µέρα που άρχισε η προσπάθεια για τη δηµοσιονοµική διάσωση της χώρας. Σε αυτήν την
προσπάθεια, που έγινε όλο αυτό το χρονικό διάστηµα, όχι µόνο
µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα, αλλά και στο δηµόσιο διάλογο, ακούστηκαν εκατοντάδες απόψεις, κριτικές, άρνηση, καταγγελίες,
σκληρές ρητορικές, όπως και τις δύο αυτές ηµέρες, εναντίον της
ακολουθούµενης πολιτικής.
Στο µεταξύ έχουν «τρέξει» τρεις διαδοχικές κυβερνήσεις, τρεις
Πρωθυπουργοί, δύο κοινοβούλια εκλεγµένα από το λαό, τρεις
εκλογές και ουσιαστικά ακολουθείται η ίδια πολιτική. Τελικά, ακολουθήθηκε ακριβώς η ίδια πολιτική και ουδείς τελικώς πρότεινε
και ουδείς µας υπέδειξε ποιος είναι ο άλλος, διαφορετικός δρόµος που ακουγόταν εδώ µέσα και στο δηµόσιο διάλογο, στα
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, στον Τύπο κ.λπ..
Τα αναφέρω όλα αυτά γιατί απλούστατα ο διαφορετικός αυτός
δρόµος δεν υπάρχει.
Επειδή ο κ. Τσίπρας εδώ σε µία οµιλία του µας υπέδειξε ως
υπόδειγµα την Αργεντινή, ήταν τραγική σύµπτωση την ηµέρα της
επίσκεψής του στην Αργεντινή να λεηλατούνται καταστήµατα και
η αγορά επειδή η χώρα µπαίνει ξανά σε περιπέτειες.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριοι συνάδελφοι,
γίνεται θόρυβος. Δεν ακούγεται καθόλου ο οµιλητής. Σας παρακαλώ, λίγη ησυχία.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Με αφορµή, λοιπόν, αυτές τις δυο
µέρες και τη συζήτηση που έγινε εδώ, διάβασα προχθές µια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι είναι πράξη υποτέλειας η συνάντηση Μέρκελ-Σαµαρά. Είναι πράξη υποτέλειας η συνάντηση
Σόιµπλε-Τσίπρα; Όχι, βέβαια. Εγώ προσωπικά τη χειροκροτώ,
γιατί σηµαίνει ότι οι ελληνικές πολιτικές δυνάµεις συνοµιλούν µε
τις ευρωπαϊκές πολιτικές δυνάµεις και τις κυβερνήσεις.
Γιατί, λοιπόν, είναι πράξη υποτέλειας η συνάντηση Μέρκελ-Σαµαρά; Γιατί είµαστε θύµατα ενός λαϊκισµού, µιας ρητορικής, η
οποία έχει βάθος ιστορικό στον τόπο αυτό. Δυστυχώς ο λαϊκισµός µάς θέλγει όλους, προσπαθώντας να χαϊδέψουµε τ’ αυτιά
κάποιων, στους οποίους δηµιουργούµε µια µαζική παραζάλη.
Άκουσα το πρωί µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα, πραγµατικά, κι
έµεινα έκπληκτος από συνάδελφο Βουλευτή να δηλώνει: «Ναι,
είµαστε υπέρ του µίσους. Ναι, µισούµε». Αυτό να το βγάλετε από
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τα Πρακτικά και να το δώσετε. Έτσι, ακριβώς, είπε: «Είµαστε
υπέρ του µίσους».
Είναι δυνατόν, µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα να ακούγονται τέτοιες εκφράσεις, έχοντας ένα λαό, ο οποίος υποφέρει αυτήν τη
στιγµή και που γίνεται προσπάθεια να τον φιµώσουµε ακόµη περισσότερο ή ένα τµήµα του έστω; Πιστεύουν αυτοί που εκφράζουν αυτές τις απόψεις ότι έτσι θα κοµίσουν κάτι στη χώρα ή στο
κόµµα τους, εν πάση περιπτώσει;
Πιστεύω ότι ούτε ο λαϊκισµός ούτε το µίσος ούτε ο εθνικισµός
ούτε όλα αυτά τα φαινόµενα που δηµιουργούν τη µαζική παραζάλη πρόκειται να αποδώσουν.
Αποκορύφωµα βέβαια όλης αυτής της προσπάθειας που
έγινε, η διάψευση η µεγάλη ήταν η ένταξη της Κύπρου στο µηχανισµό στήριξης. Εκεί κατέπεσαν όλες οι θεωρίες συνωµοσίας,
τα δανεικά από τους Ρώσους, από τους Κινέζους, από τους εξωγήινους και γενικότερα, όλοι αυτοί οι οποίοι προσπαθούσαν να
πείσουν τους πολίτες ότι υπάρχουν κάποιες άλλες λύσεις.
Είναι εντυπωσιακό, επίσης, ότι έχουµε µια διάψευση σε Κασσάνδρες, αλλοδαπές και εγχώριες, όπου παίχτηκαν και πάρα
πολλά χρήµατα, τα οποία χάθηκαν για χατίρι της Ελλάδος.
Βέβαια, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ τα αναφέρω όλα αυτά,
γιατί αφορούν εσάς. Σε πείσµα όλων αυτών των αρνητικών προσδοκιών, η Ελλάδα µέρα µε τη µέρα µπαίνει σε µια νέα πορεία εξυγίανσης. Θέλω να µείνω σ’ αυτό και να εξηγήσω τι εννοώ.
Λέω «εξυγίανση», γιατί αυτή είναι αναγκαία. Λέω «εξυγίανση»,
την οποία δυστυχώς και πάλι αρνείται πεισµατικά σχεδόν σύσσωµη η Αντιπολίτευση.
Το πρωί, λοιπόν, είχαµε µύδρους από τη µια µεριά και κλάµατα
και θρήνους για το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Αλήθεια, γιατί, συνάδελφοι; Για ποιο λόγο; Άκουσα τον κ. Λαφαζάνη να κλαίει και
να οδύρεται για την ιδιωτικοποίηση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. Έριχνε µαύρο δάκρυ, πραγµατικά.
Ποιον πολίτη, νοικοκύρη σ’ αυτόν τον τόπο, εργατικό, φιλότιµο
που αγαπάει τον εαυτό του, την πατρίδα του, την οικογένειά του,
που εργάζεται κάθε µέρα αφορά η ιδιωτικοποίηση και δεν θέλει
την ιδιωτικοποίηση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου;
Γιατί άραγε, αφού είναι τόσο κερδοφόρα τράπεζα το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο χωρίζεται σε καλή και σε κακή τράπεζα; Να πάρετε την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος και να τη διαβάσετε.
Επίσης, να διαβάσετε και να ψάξετε και να ερευνήσετε τα δάνεια
που έχουν δοθεί από το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, πόσα απ’
αυτά είναι επισφαλή, πόσα ήταν θαλασσοδάνεια, ποια ήταν τα
έξοδα διοίκησης, πόσα παίρνουν οι συνδικαλιστές το µήνα και
πώς συνδιοικούν οι συνδικαλιστές µε τη διοίκηση. Και δεν ντρεπόµαστε ακόµη και σήµερα, µ’ ένα λαό που υποφέρει, µ’ ένα λαό
που πεινάει, να υπερασπιζόµαστε αυτού του είδους τις πρακτικές
και τις συµπεριφορές.
Επιτέλους, δεν πρόκειται να πείσετε κανέναν µε αυτές τις πολιτικές, µε το να υπερασπίζεστε δηλαδή συντεχνιακά συµφέροντα µικρών, πολύ µικρών µειοψηφιών, γιατί πιστεύετε ότι είναι
πελάτες σας. Σας πληροφορώ ότι πέρασαν και από αλλού αυτοί
οι πελάτες και δεν τους θέλουµε, θέλω να σας πω. Δεν θέλουµε
τέτοιους πελάτες, γιατί αυτοί αυτήν τη στιγµή λειτουργούν σε
βάρος του ελληνικού λαού.
Λοιπόν, να εξηγηθούµε σε κάτι. Η επιχειρηµατικότητα -και
αυτό λέει η πλειοψηφία των πολιτών, αυτό λέει ο κάθε εργατικός
άνθρωπος σ’ αυτόν τον τόπο- είναι δραστηριότητα ιδιωτική, είναι
δραστηριότητα την οποία κάνει ο κάθε ιδιώτης µέσα στο πλαίσιο
ενός κράτους δικαίου, µέσα στο πλαίσιο κανόνων για την προστασία του υγιούς ανταγωνισµού και την προστασία του καταναλωτή. Αυτά λένε τα σηµερινά γράµµατα σ’ αυτήν την κοινωνία
και όχι η κρατικοδίαιτη επιχειρηµατικότητα η οποία λειτουργεί
σε βάρος των φτωχών και των αδυνάτων.
Το πρωί σας άκουσα να υπερασπίζεστε και κάποιες ιδιαίτερες
οµάδες του δηµοσίου πάλι, λες και τα εκατοµµύρια άνεργοι ή τα
εκατοµµύρια των πολιτών που είναι στον ιδιωτικό τοµέα, αυτοί
δεν έχουν ψυχή και δεν έχουν προβλήµατα. Έχουµε πεντακόσιους πενήντα χιλιάδες απλήρωτους εργαζόµενους στον ιδιωτικό
τοµέα, αλλά ενδιαφέρεστε γενικώς και ειδικότερα εσείς διαρκώς
γύρω από µικρές οµάδες, οι οποίες ήταν πάρα πολύ ευνοηµένες.
Αυτό, λοιπόν, είναι εξυγίανση και όχι οι στρεβλώσεις της κρα-
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τικοδίαιτης επιχειρηµατικότητας και του κρατικοδίαιτου συνδικαλισµού. Η εξυγίανση βέβαια περιλαµβάνει ένα κρίσιµο στοίχηµα,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: τη δηµιουργία µιας δικαιότερης
Ελλάδας. Τη δικαιότερη Ελλάδα την παλεύαµε µέχρι τώρα για
λιγότερη φορολογία, λιγότερα βάρη σε κάποιους πολύ συγκεκριµένους οι οποίοι φοροδιαφεύγουν χρόνια τώρα, δεκαετίες,
διαρκώς.
Το άλλο µεγάλο στοίχηµα είναι µαζί µε τη δικαιότερη Ελλάδα,
τη δίκαιη φορολογία, το κοινωνικό κράτος που πρέπει να είναι
στοχευµένο να έρθει και η περικοπή δαπανών και η εξυγίανση
στο χώρο της υγείας και µια σειρά άλλους χώρους προµηθειών
και δηµοσίων έργων.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας παρακαλώ
παρά πολύ, καθίστε στις θέσεις σας, κύριοι συνάδελφοι.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Αυτό, λοιπόν, επιχειρεί σήµερα να
κάνει το φορολογικό νοµοσχέδιο: να δώσει µια συνέχεια στην
προσπάθεια εξυγίανσης του ελληνικού δηµοσίου και των ελληνικών δηµοσίων οικονοµικών.
Η Ελλάδα µέρα µε τη µέρα, δειλά-δειλά αρχίζει και βγάζει το
πρόσωπό της προς τα έξω, το πρόσωπο της ντροπής, το πρόσωπο που δεν µπορούσε να δείξει τρία χρόνια τώρα, το πρόσωπο και το αίσθηµα ντροπής του ελληνικού λαού από τις
συκοφαντίες, τη δυσφήµιση και όσες ασχήµιες έγιναν αυτά τα
χρόνια, τις οποίες ασχήµιες θα καταγράψει ο ελληνικός λαός και
η ιστορία και τις καταγράφει µέρα µε τη µέρα.
Και ο ελληνικός λαός, όπως βλέπετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στηρίζει πολιτικές που κάθε µέρα χτίζουν την καινούργια
και δίκαιη Ελλάδα και απορρίπτει την Ελλάδα του κρατισµού, την
Ελλάδα του προστατευτισµού, την Ελλάδα της βίας, την Ελλάδα
της οργής και στηρίζει µια Ελλάδα η οποία θα δηµιουργήσει και
φιλοδοξεί σήµερα να δηµιουργήσει δουλειές για τα παιδιά της.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Τσούκαλης για δώδεκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Εκτιµώ ότι θα είναι λιγότερο, κύριε
Πρόεδρε, γιατί ήδη είµαστε κουρασµένοι.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριοι συνάδελφοι,
επειδή ο κ. Τσούκαλης µιλάει από τη θέση του δεν έχει καλή
ακουστική ο χώρος. Σας παρακαλώ, µην κάνετε θόρυβο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Τον Ιούνιο του 2012, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Δηµοκρατική Αριστερά πήρε µια πρωτόγνωρη
για αριστερό κόµµα απόφαση. Ουσιαστικά επωµίστηκε ένα πολύ
µεγάλο µέρος των αµαρτιών του πολιτικού συστήµατος µέχρι
εκείνη τη στιγµή, του πολιτικού συστήµατος που είχε οδηγήσει
τη χώρα σ’ αυτήν την κατάντια και αποφάσισε να συµµετάσχει
ως υπεύθυνη Αριστερά στη συγγραφή του νέου βιβλίου για τη
χώρα, της νέας σελίδας για τη χώρα.
Προσδιορίσαµε έναν οδικό χάρτη, προσδιορίσαµε µια συγκεκριµένη πολιτική διεξόδου και πάνω σ’ αυτήν την πολιτική διεξόδου συµφωνήσαµε µε άλλα δύο κόµµατα, τα οποία έφεραν τις
ενοχές από το παρελθόν και συγχρόνως ήταν ετερόκλητα σε
πάρα πολλά επίπεδα µε τις βασικές µας επιλογές.
Το εγχείρηµα όµως ήταν ένα: Να προσπαθήσουµε να υπερβούµε τα µνηµόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας το πρώτο εξάµηνο
αυτής της διακυβέρνησης και κάνοντας έναν απολογισµό µπορούµε να πούµε ότι ένα µεγάλο, κρίσιµο µέρος του συνολικού
οδικού χάρτη για τη διέξοδο από την κρίση, του οδικού µας
χάρτη, έχει αποτυπωθεί. Χρειάζεται εδώ και τώρα να κάνουµε
συγκεκριµένο απολογισµό.
Χθες είχαµε κάποια ποιοτικά στοιχεία από µία έρευνα της κοινής γνώµης που δείχνει κάτι συγκεκριµένο. Γιατί δείχνει αυτήν
την αλλαγή των ποιοτικών στοιχείων; Γιατί οι σταθµοί του οδικού
χάρτη αποτυπώθηκαν στην κοινωνία και έγιναν κατανοητοί από
όλους τους πολίτες. Ποιοι ήταν αυτοί οι σταθµοί;
Πρώτα απ’ όλα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πάψει η
χώρα να είναι πειραµατόζωο, να ενταχθεί κανονικά ως ισότιµο
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης στο συνο-
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λικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει έτσι και αλλιώς η Ευρώπη, το
τεράστιο πρόβληµα πολιτικής και προσανατολισµού και ενιαία
να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της χώρας ως πρόβληµα της Ευρώπης και όχι να αποτελούµε το κακό παιδί της Ευρώπης. Να
µην αποτελούµε το πρότυπο εφαρµογής νέων δεδοµένων στην
Ευρώπη.
Αυτό το πετύχαµε µε τον καλύτερο τρόπο, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, µε την κρίσιµη απόφαση του Eurogroup που είναι ο
δεύτερος σταθµός του οδικού χάρτη. Δηλαδή, ελήφθη η πολιτική
απόφαση. Ήταν η βασική µας επιδίωξη. Γνωρίζαµε πάρα πολύ
καλά ότι τα οικονοµικά δεδοµένα ήταν τραγικά για τη χώρα,
όµως η Ευρώπη αποφάσισε να µας σώσει. Η Ευρώπη φαίνεται
ότι πήρε τις αποφάσεις της για εµάς.
Το ερώτηµα είναι το εξής: Θα αποδείξουµε επιτέλους και εµείς
ότι εννοούµε ότι πρέπει να είµαστε ισότιµα µέλη της Ευρώπης;
Εµείς τι πρέπει να κάνουµε για την Ευρώπη; Και βεβαίως µέσα
από την επίλυση του προβλήµατος της Ευρώπης να σωθεί και η
χώρα.
Με πολύ µεγάλη ικανοποίηση, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µαθαίνουµε τις τελευταίες ώρες ότι αυτή η αντίληψη για τη συνολική σωτηρία της Ευρώπης, η αλλαγή της
στην Ευρώπη και µέσω αυτής για τη σωτηρία της Ελλάδας αρχίζει να γίνεται πλέον και δόγµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Αυτό µας ικανοποιεί ιδιαιτέρως και γι’ αυτό ακριβώς καλωσορίζουµε αυτές τις νέες απόψεις στο γενικότερο σχέδιο σωτηρίας
της χώρας.
Ποιος είναι ο απολογισµός, κύριε Πρόεδρε, τελειώνοντας ο
χρόνος; Ότι η χώρα πήρε ένα δισεκατοµµύριο εκατό εκατοµµύρια για τους αγρότες. Τα µοίρασε. Ένα πρόβληµα που είχαµε
εµείς στην Αχαΐα για να εξοφληθούν οι δόσεις για τα σεισµοδάνεια, τα καταφέραµε, που ήταν κάτι που το φοβόµασταν. Επίσης,
οι δήµοι, για παράδειγµα, πήραν µία µεγάλη ανάσα µε τα τριακόσια τόσα εκατοµµύρια που δόθηκαν –και το γνωρίζω γιατί µου
έχει µεταφερθεί- και ήταν κάτι το οποίο δεν περίµεναν. Το ότι
µπορούµε να υποσχόµαστε στους φαρµακοποιούς και στους άλλους φορείς υγείας ότι µπορούν να εξοφληθούν και µπορούµε
να το κάνουµε, το ότι ξεκινάει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών µε οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται, είναι αποτέλεσµα αυτής της
πολιτικής.
Θα ήθελα σε αυτό, κύριε Πρόεδρε, να αναφέρω στην Αίθουσα,
δεν ξέρω αν έχει γνωστοποιηθεί, ότι για τη Δηµοκρατική Αριστερά, αλλά και για την ίδια την Κυβέρνηση είναι πάρα πολύ θετικό το ότι 21 Δεκεµβρίου εισέρρευσαν στον εθνικό προϋπολογισµό του 2012 τα 556 εκατοµµύρια από τις τράπεζες, από την
ανακεφαλαιοποίηση του 2008.
Και θέλω να το πω αυτό, γιατί υπήρξαν φωνές που αµφισβήτησαν αυτήν τη δυνατότητα του δηµοσίου, αµφισβήτησαν τη δυνατότητα της Κυβέρνησης να διεκδικήσει κάποια πράγµατα. Τα
διεκδίκησε, τα πήρε και αυτό είναι αποτέλεσµα µιας συγκεκριµένης πορείας.
Η χθεσινή δηµοσκόπηση είχε και ένα άλλο ενδιαφέρον. Υποδηλώνει την ωριµότητα πλέον της ίδιας της κοινωνίας για την αντιµετώπιση της κρίσης και των επόµενων χρόνων.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κρίσιµο ποιοτικό στοιχείο είναι ότι πλέον οι Έλληνες πολίτες σε ποσοστό
70% πιστεύουν ότι η έξοδος από την κρίση συνιστά έναν βασανιστικό οδικό χάρτη που θα υπερβεί τα πενήντα χρόνια.
Το ερώτηµα είναι το εξής: Αυτήν την πορεία -που πρέπει πλέον
να ακολουθήσει µε συστηµατικό τρόπο ο πολιτικός κόσµος της
χώρας και όχι µόνο η Κυβέρνηση- θα αποφασίσουµε να την ακολουθήσουµε όλοι µαζί; Γιατί άλλη διέξοδος δεν υπάρχει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν µιλάµε άλλοι µε ειλικρίνεια
άλλοι µε υποκρισία για το ενάµισι εκατοµµύριο ανέργων, η χειρότερη συνταγή είναι να οικτίρουµε τη θέση τους, το ότι είναι
άνεργοι. Το γνωρίζουµε όλοι. Τι θα προτείνουµε συγκεκριµένα
για αυτό; Πώς θα αντιµετωπιστεί το πρόβληµα αυτό; Πώς θα αντιµετωπιστεί το πρόβληµα των αστέγων; Πώς θα αντιµετωπιστεί
το πρόβληµα της καθηµερινής απόγνωσης των πολιτών; Μήπως
πιστεύει κάποιος από εδώ µέσα ότι θα µπορούσε να ακολουθηθεί
άλλος δρόµος;
Να εκπονήσουµε, λοιπόν, κύριοι Υπουργοί, και να το έχει η Κυ-
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βέρνηση, άµεσα ένα πρόγραµµα εξάµηνης διάρκειας. Εδώ το θέλουµε το fast track, µε στοχευµένες δράσεις και µε όλα τα οφέλη
που έχουµε, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών -και εδώ δεν θέλουµε να είστε σπαγκοραµµένος, να το ανοίξουµε λίγο- µε όποια
οφέλη έχουµε, χωρίς να χαλαρώσουµε, να δώσουµε κάτι στον
κόσµο, να δει την ανταπόκριση των κόπων του. Αυτό που θέλουµε να του δώσουµε να καταλάβει είναι ότι για κάτι που πετύχαµε εισπρακτικά σε αυτόν τον προϋπολογισµό του λέµε «να το,
αυτό είναι, πάρ’ το». Θέλουµε να του δώσουµε συγκεκριµένες
προτάσεις στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα.
Το µεγάλο στοίχηµα για να µπορούµε και εµείς να συζητάµε,
να απευθυνόµαστε στους πολίτες είναι το συντοµότερο δυνατόν
να φέρουµε το νοµοσχέδιο για τη φορολογική µεταρρύθµιση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το νοµοσχέδιο έχει δύο
πάρα πολύ κρίσιµες διατάξεις, οι οποίες δεν έτυχαν της µεγάλης
προσοχής, δυστυχώς, στη διήµερη συζήτηση. Η µία είναι µία
πρόταση -που και ο κύριος Υπουργός αναγνώρισε ότι ήταν πρόταση της Δηµοκρατικής Αριστεράς- η οποία λέει ότι στο φετινό
Ε1 θα δηλωθούν όλα αυτά τα εισοδήµατα που µέχρι τώρα φορολογούνταν αυτοτελώς και µέχρι τώρα δεν υπήρχε υποχρέωση
να δηλώνονται στη φορολογική δήλωση. Γιατί; Γιατί µε αυτήν τη
δήλωση θα διαµορφωθεί ένας «κουµπαράς», ένα αρχικό πρόπλασµα για να αποκτήσουµε, επιτέλους, αν είναι δυνατόν µέσα σ’
αυτόν το χρόνο –και εµείς θα το επιδιώξουµε- το Περιουσιολόγιο,
να διευρύνουµε τη φορολογητέα βάση, για να µπορούµε να προτείνουµε ισοδύναµα. Αυτό είναι, λοιπόν, το µεγάλο στοίχηµα που
θέτει και η Δηµοκρατική Αριστερά και πιστεύω και η Κυβέρνηση:
Περιουσιολόγιο το 2013.
Η δεύτερη ρύθµιση είναι κάτι που εµείς επιδιώκαµε µε επίµονες ερωτήσεις, επιτέλους, να έρθει ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο
για τον έλεγχο των ενδοοµιλικών συναλλαγών. Οι πολίτες µέσα
στην απόγνωσή τους δεν κατανοούν τι σηµαίνει έλεγχος ενδοοµιλικών συναλλαγών για τη χώρα, τι σηµαίνει για τη διαµόρφωση
της ακρίβειας στη χώρα µας.
Η χώρα ήταν το θερµοκήπιο για όλες τις πολυεθνικές να αναπτύξουν τα κερδοσκοπικά τους παιχνίδια, µεταφέροντας κέρδη
σε άλλες χώρες µε ευνοϊκούς φορολογικούς συντελεστές και ουσιαστικά υπερτιµολογώντας πρώτες ύλες και προϊόντα, εισάγοντάς τα στη χώρα, δίχως δυνατότητα να ελεγχθούν.
Έτσι λοιπόν, µπαίνοντας στο νέο χρόνο, πρέπει να αποκτήσουµε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας.
Ο πρώτος τοµέας που θα αποδώσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προς αυτή την κατεύθυνση, αυτός που θα αποδώσει µε τον
καλύτερο τρόπο και θα είναι το στίγµα της χώρας µας είναι ο
πρωτογενής τοµέας και η ανασυγκρότησή του.
Ζητάµε εδώ και τώρα, σε αυτήν εδώ την Αίθουσα -αν και δεν
είναι παρών ο αρµόδιος Υπουργός- οι πρωτοβουλίες να είναι
άµεσες. Περιµένουµε πάρα πολύ γρήγορα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα να κατατεθεί η συγκεκριµένη πρόταση ανασυγκρότησης
του πρωτογενούς τοµέα, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Δηµοκρατική Αριστερά έκανε
µια επιλογή. Η επιλογή αυτή φαίνεται ότι υιοθετείται από τη µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ανεξαρτήτως αν µας επιλέγουν σε επίπεδο ψήφων ή γενικότερα αν έχουµε κοινωνική
αποδοχή. Μας αποδέχεται γιατί απλούστατα συνειδητοποιούν
ότι θέλουµε να παίξουµε τον κρίσιµο ρόλο µας, του να διατηρήσουµε την πολιτική οµαλότητα στη χώρα και να κινηθούµε προς
την έξοδο µε µια κοινωνία συντεταγµένη.
Δεν µπορούµε να κρατήσουµε την κοινωνία συντεταγµένη
όταν σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα µεταφέρεται το κλίµα που επικρατεί και που κάποιοι σκόπιµα προσπαθούν να διαµορφώσουν
έξω από αυτήν εδώ την Αίθουσα. Πρέπει αυτήν εδώ η Αίθουσα
να ανταποκριθεί, όπως και όλοι εµείς να ανταποκριθούµε στο
ιστορικό µας καθήκον και κάποια στιγµή να νιώσουµε ικανοποίηση που συµβάλαµε πράγµατι να βγει η χώρα µας από το µνηµόνιο, να το υπερβεί και να αποκτήσει νέες δοµές και νέα φυσιογνωµία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
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Ο κ. Παφίλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, έχει το λόγο για εννέα λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Η συζήτηση αντικειµενικά γενικεύεται.
Εµείς θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε ορισµένα πράγµατα.
Εµείς δεν θεωρούµε ότι η Κυβέρνηση ή τα κόµµατα που κυβερνούν είναι προδότες ή δοσίλογοι. Αυτό βολεύει πάρα πολλούς και κάνει ψεύτικο διαχωρισµό. Η Κυβέρνηση, όπως και όλες
οι κυβερνήσεις στις καπιταλιστικές χώρες και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήµερα, ακολουθούν µια συνεπή πολιτική εξυπηρέτησης των συµφερόντων του κεφαλαίου. Αυτό κάνουν.
Οι επιλογές που γίνονται σήµερα και στη χώρα µας και αλλού,
ανεξάρτητα αν τα προβλήµατα είναι πιο σύνθετα λόγω της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδεολογικές επιλογές, είναι ο
ίδιος ο καπιταλισµός που φέρνει τις κρίσεις. Τις κρίσεις δεν τις
έφεραν ούτε τα λαµόγια µόνο ούτε το ότι δεν έχει φορολογικό
σύστηµα η Ελλάδα. Αυτά είναι επιµέρους πλευρές.
Αυτά τα λέτε για να σκεπάσετε την ουσία ενός συστήµατος
που ιστορικά έχει χρεοκοπήσει, έχει ξεπεραστεί, είναι αντιδραστικό, έχει µεγάλη µπόχα, δεν απαντά στην ανθρωπότητα και
εδώ είναι που πρέπει να απαντήσετε εσείς. Δεν απαντά πώς είναι
δυνατόν το 2013, µε τέτοιες τεράστιες δυνατότητες της επιστήµης, της τεχνολογίας, της παραγωγικότητας της εργασίας, του
τεράστιου κοινωνικού πλούτου, να καλείτε αυτούς που τον παράγουν να ζήσουν στη φτώχεια, την εξαθλίωση όπως πριν σαράντα και πενήντα χρόνια πίσω.
Σε αυτό απαντάτε; Τι έχετε να πείτε στον κόσµο σήµερα, εσείς
που υπερασπίζεστε τον καπιταλισµό; Γιατί µόνο στην Ελλάδα γίνεται; Δεν τα παίρνουν πίσω σε µια νύχτα σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες; Ναι ή όχι; Αυτή είναι η βαρβαρότητα του συστήµατος και υπηρετείτε µε συνέπεια τα συµφέροντα της τάξης αυτής,
των κεφαλαιοκρατών, που ρουφάει το αίµα λαών ολόκληρων.
Τι έχετε να πείτε, αλήθεια, στον κόσµο για τα δισεκατοµµύρια;
«Πού θα βρούµε τα λεφτά», λέει ο κ. Βορίδης. Ρωτάει συνεχώς.
Πού θα τα βρούµε; Πόσα υπάρχουν, αλήθεια; Πόσα δισεκατοµµύρια είναι σε τράπεζες; Πόσος αµύθητος πλούτος είναι συγκεντρωµένος σε µία χούφτα ανθρώπους, όταν µια κοινωνία
ολόκληρη δεν µπορεί ούτε να ζεσταθεί σήµερα; Τολµάτε και µιλάτε και από πάνω, λέγοντας πού θα βρούµε τα λεφτά; Τόσα
χρόνια, µε τέτοιους ρυθµούς ανάπτυξης δεν τα είδαµε τα λεφτά;
Δεν υπήρχαν; Δεν υπάρχουν και σήµερα;
Μια νύχτα ίσον η ζωή ενός εργαζόµενου: Είναι αλήθεια, κύριε
Χρυσοχοΐδη ή ψέµατα; Πείτε το να σας πιστέψει ο λαός. Είναι
αλήθεια.
Σε αυτούς αναθέτετε, λοιπόν, τώρα την ανάκαµψη της οικονοµίας, κύριε Στουρνάρα. Ως συνέπεια αυτούς που έφτασαν εδώ,
που ρούφηξαν το αίµα του λαού όλα αυτά τα χρόνια, που έδωσαν ψίχουλα µε τεράστιους ρυθµούς ανάπτυξης, σε αυτούς πάλι
αναθέτετε την ανάπτυξη της οικονοµίας. Αυτό σηµαίνει καπιταλισµός. Θεωρείται ότι είναι η κινητήρια δύναµη. Και αυτοί δεν έρχονται να επενδύσουν, γιατί θέλουν σύγχρονους δούλους. Διότι
σήµερα ο καπιταλισµός είναι σε άλλη φάση, διότι σήµερα είναι
και άλλοι παίκτες παγκόσµια, διότι σήµερα υπάρχει µία σειρά
συνθήκες και µας βάζετε το ερώτηµα, λοιπόν: «Έχετε πρόταση;».
Βεβαίως, έχουµε πρόταση, ολοκληρωµένη και συγκροτηµένη:
ανατροπή του συστήµατος. Ο πλούτος σε αυτούς που τον παράγουν. Προγραµµατισµός της οικονοµίας, σχεδιασµός, λαϊκή
εξουσία, ανάπτυξη των πλουτοπαραγωγικών δυνάµεων που έχει
και πληρώνει η χώρα και που είναι τεράστιες, µε γνώµονα το συµφέρον του ελληνικού λαού και των εργαζόµενων και όχι µιας χούφτας πολυεθνικών. Έχουµε ολοκληρωµένη πρόταση.
Αν µας ζητάτε πρόταση για να διαχειριστούµε αυτή την κατάσταση που υπάρχει σήµερα, βεβαίως και δεν έχουµε. Δεν πεινάει
όλος ο λαός, όπως είπατε εδώ. Δεν πεινούν όλοι οι Έλληνες. Τη
στιγµή που κάποιοι δεν έχουν να φάνε, οι άλλοι µόνο για τα
πούρα τους ξοδεύουν περισσότερα απ’ όσα παίρνει σε ένα
χρόνο ένας εργαζόµενος. Πώς πεινούν όλοι, δηλαδή; Από πού;
Τι είναι η κοινωνία; Αταξική; Μήπως φτιάξατε κοµµουνισµό ή,
τέλος πάντων, για να µην ερεθιστούν κάποιοι µε τη λέξη, φτιάξατε καµµιά αταξική κοινωνία;
Σήµερα που συµβαίνουν όλα αυτά, υπάρχουν κέρδη τεράστια
από εταιρείες, από πολυεθνικές, απ’ όλους; Ναι ή όχι; Υπάρχουν.
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Υπάρχει πλούτος; Τεράστιος, αµύθητος. Δείγµα είναι η λίστα
Λαγκάρντ.
Από πού βγήκαν αυτά, κύριοι της Κυβέρνησης; Από πού; Από
την εξυπνάδα των επιχειρηµατιών; Μη µας πείτε! Η επιχειρηµατικότητα είναι αφηρηµένη; Δηλαδή, από πού βγαίνει ο πλούτος
και το κέρδος; Από τη µαγκιά του επιχειρηµατία ή από τη στυγνή
εκµετάλλευση των εργαζοµένων;
Υπάρχουν, λοιπόν, λύσεις και προτάσεις και έτσι ή αλλιώς
έχουν τεθεί στην ηµερήσια διάταξη. Για το φορολογικό νοµοσχέδιο, παρά τα όσα είπε ο κ. Βορίδης και που τα αναλύει µε συνδικαλιστικό τρόπο, δεν απαντάτε: Είναι ταξικό ή όχι; Απλά ερωτήµατα.
Φορολογείτε τρεις φορές παραπάνω τους ναυτικούς, τα κατώτερα πληρώµατα και τους αξιωµατικούς, ναι ή όχι, κύριε
Στουρνάρα; Ναι. Φορολογείτε τους εφοπλιστές; Όχι. Πενήντα
επτά φοροαπαλλαγές, τριάντα µία σελίδες είναι οι φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών. Ακόµα και µεταβίβαση όταν κάνουν στα παιδιά τους, δεν πληρώνουν φόρο, που πληρώνει και ο τελευταίος
πάµπτωχος που δεν έχει να ζήσει. Μιλάτε τώρα εδώ για δικαιοσύνη;
Σε ποιον τα λέτε όλα αυτά; Σε έναν κόσµο που αγωνιά και
πεινά σήµερα; Σε αυτούς µε τα καράβια, µε τα τεράστια και αµύθητα κέρδη; Σε ποιον τα λέτε, αλήθεια; Στους οικοδόµους; Σε
ποιον; Στους αγρότες που ξεροψήνονται; Σε ποιους τα λέτε; Σε
έναν κόσµο που δεν έχει να ταΐσει τα παιδιά του σήµερα; Σε αυτούς που φεύγουν για το σχολείο το 2013, που πηγαίνουν νηστικοί; Και λέτε για δικαιοσύνη; Αλήθεια, ποια δικαιοσύνη; Τι κάνετε
για όλους αυτούς; Τους λέτε «θα πεθάνετε, για να αναστηθεί το
κεφάλαιο και να ζήσει». Και έτσι ζει το κεφάλαιο. Δεν µπορεί αλλιώς.
Τίθεται και το θέµα, λοιπόν, της βίας µε έναν τρόπο απίστευτα
υποκριτικό.
Τι σηµαίνει βία αλήθεια; Όταν πετάτε τον άλλον από τη δουλειά, τι είναι; Τι είναι αυτό; Ειρήνη; Όταν ο άλλος δεν µπορεί να
ζήσει; Τι θέλει; Να δουλέψει θέλει. Γιατί έχετε ενάµισι εκατοµµύριο ανθρώπους, το σύστηµά σας, που θέλουν να δουλέψουν και
τους έχετε άνεργους. Δεν είναι βία αυτή; Τι είναι; Βία δεν είναι
όταν οι εργοδότες έφτασαν να τους βάζουν και pampers για να
µην πηγαίνουν στην τουαλέτα; Αυτό τι είναι; Δεν είναι πρόστυχη
βία και άσχηµη απέναντι στον παραγωγό του πλούτου; Δεν είναι
βία η τροµοκρατία στο εργοστάσιο; Δεν είναι βία που όλες οι
απεργίες βγαίνουν παράνοµες; Δεν είναι βία όταν τους σπάτε τα
κεφάλια, όταν βάζετε τα ΜΑΤ στην υπηρεσία του Μάνεση; Τι είναι
αυτή; Δεν είναι βία αυτή;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΚΚΕ)
Άρα λοιπόν, για ποια βία µιλάµε; Δεν είναι βία η ληστρική εκµετάλλευση των εργαζοµένων, παιδιά δώδεκα και δεκατριών
χρόνων σε βαριές δουλειές; Τα έζησε η γενιά µας και ήρθε τώρα
να τα ζήσει χειρότερα η νέα γενιά. Παιδιά δώδεκα και δεκατριών
χρόνων δούλευαν στον τενεκέ παλαιότερα και σήµερα δουλεύουν σε άθλιες συνθήκες. Τους στέλνετε τσάµπα στούς µεγαλοξενοδόχους της Μυκόνου και αλλού. Αυτό τι είναι; Ειρήνη και
κοινωνική δικαιοσύνη;
Ή µήπως δεν γνωρίζετε ότι η ιστορία όλων των κοινωνιών εξελίσσεται µε τη σύγκρουση των τάξεων; Μήπως άλλαξε αυτό; Δηλαδή ο καπιταλισµός πώς επιβλήθηκε, η Γαλλική Επανάσταση;
Με τα γαρίφαλα; Υπήρχε περίπτωση οι φεουδάρχες και όλοι οι
υπόλοιποι να παραδώσουν, σε αυτό που ήθελε η συντριπτική
πλειοψηφία του λαού; Καταδικάστε την και αυτή. Κάντε το.
Κακώς, να πείτε. Όµως η ιστορία δεν κινείται όπως τα λέτε εσείς,
αλλά κινείται µε αντικειµενικούς νόµους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αφήστε µε να ολοκληρώσω ένα λεπτό παρακαλώ.
Και αυτοί που δεν έχουν συµφέρον µε τη βία, είναι αυτοί που
θα πάρουν την εξουσία στα χέρια τους, οι εργαζόµενοι. Αλλά µη
γελιέστε ότι όταν θα το αποφασίσουν, θα τους εµποδίσετε µε
οποιονδήποτε τρόπο. Γιατί έχουν το δικαίωµα και την υποχρέωση
αυτό που ζητάει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού και που ανταποκρίνεται στα συµφέροντα της κοινωνίας, να το υπερασπιστούν
και το παλέψουν µε όλους τους τρόπους. Θα το κάνουν, να είστε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σίγουροι.
Και να ξεκαθαρίσουµε και κάτι ακόµα. Δεν φοβούνται τις τρακατρούκες το σύστηµα, ούτε όλα αυτά. Σας βολεύει, είναι εύκολο
πεδίο να κάνετε τέτοια αντιπαράθεση: βιτρίνες, καίνε κ.λπ.. Εµείς
είµαστε ριζικά αντίθετοι µε αυτά και το έχουµε ξεκαθαρίσει πάρα
πολλές φορές. Εκείνο που τρέµετε και που θα συµβεί, είναι, όταν
θα αποφασίσουν αυτοί που παράγουν τον πλούτο, να βγουν στο
δρόµο. Και τότε δεν σας σώζει τίποτα. Και δεν εννοώ προσωπικά,
εννοώ πολιτικά.
Γιατί ξέρετε, η ανθρωπότητα δεν σταµάτησε στον καπιταλισµό. Μπορεί να έγινε µια στροφή µεγάλη. Θα προχωρήσει και
θα είναι «ντάλα µεσηµέρι», όπως έλεγαν. Και ορισµένοι, όσο κι
αν προσπαθούν να αποφύγουν την προοδευτική, κοινωνική εξέλιξη, δεν µπορούν και δεν πρόκειται να το πετύχουν.
Εµείς θα κάνουµε το παν, ώστε να συνειδητοποιήσει ο ελληνικός λαός, η εργατική τάξη, οι παραγωγοί του πλούτου, ότι υπάρχουν όλες οι αντικειµενικές προϋποθέσεις σήµερα να πάρει την
εξουσία στα χέρια του και να ζήσει ανθρώπινα. Γιατί εσείς τον
στέλνετε στην κόλαση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και µετά την κόλαση –επαναλαµβάνω- υπάρχει το «Εµπρός της
Γης οι κολασµένοι».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΚΚΕ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικόυ Κοινωνικόυ Μετώπου κ. Λαφαζάνης έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε έναν Υπουργό, ο οποίος έχει ένα πολύ µεγάλο προτέρηµα, ότι γράφει στα παλιά του τα παπούτσια τη Βουλή και δεν
απαντάει σε τίποτα. Ό,τι και να του πείτε, δεν απαντάει. Κάνει
τον βαρήκοο; Δεν το πιστεύω.
Έρχεται εδώ, χαµογελάει ελαφρώς, συγκαταβατικά και φεύγει. Απαντήσεις δεν δίνει.
Κι έχουµε και έναν Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, ο οποίος
ανακάλυψε το πιο πρωτότυπο πράγµα στον πλανήτη, µια χώρα
που δεν έχει πλούσιους.
Αυτή η χώρα είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει µόνο φτωχούς,
κανέναν πλούσιο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
Γιατί αν λέγατε ότι δεν έχει µικροµεσαίους για τα τελευταία
χρόνια, θα σας αναγνώριζα ότι είσαστε εύστοχος στην παρατήρησή σας. Πράγµατι, έχετε διαλύσει τη µεσαία τάξη, την έχετε
φτωχύνει. Αλλά ότι λέτε ότι δεν υπάρχουν και πλούσιοι και εποµένως για ποια φορολογία µπορεί να µιλήσουµε πλουσίων, είναι
πρωτοφανές.
Επίσης, έχουµε έναν Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο ο οποίος
έχει κάνει και µια άλλη πρωτότυπη ανακάλυψη. Όταν λέµε ότι θα
λογοδοτήσετε, αυτό το βαφτίζετε πολιτική µίσους. Εγώ µίλησα
ότι θα λογοδοτήσετε. Αυτό είναι απειλή; Είναι πολιτική µίσους;
Δηλαδή, είσαστε υπεράνω λογοδοσίας εσείς; Δεν λογοδοτείτε
σε κανέναν; Ελέω Θεού είναι η εξουσία σας; Ελέω Θεού;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
Επίσης, έχουµε έναν Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ, αφήστε τον κ. Λαφαζάνη να µιλήσει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έχουµε έναν Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο και µια κυρίαρχη δηµοσιογραφική τάξη –δεν εννοώ
όλους τους δηµοσιογράφους, εννοώ τον κυρίαρχο κύκλο των δηµοσιογράφων- η οποία θεωρεί ότι όταν ασκείς κριτική είτε στην
Κυβέρνηση είτε σε κάποια δηµοσιογραφικά λόµπι και κάποια διαπλεκόµενα τηλεοπτικά λόµπι, τότε είσαι τροµοκράτης, διότι µπορεί να δεχτούν κάποιες επιθέσεις. Και εφόσον δέχονται κάποιες
επιθέσεις, από όποιους τις δέχονται, τότε ποιος ευθύνεται;
Αυτός που ασκεί κριτική. Άρα, για να µη δέχονται επιθέσεις πρέπει να πάµε σε ένα καθεστώς στην Ελλάδα όπου όλοι να υµνούµε
την Κυβέρνηση και η Αντιπολίτευση να αυτοακυρωθεί και να µην
ασκεί κριτική και έλεγχο.
Η ώρα είναι 23.15. Θα τελειώσουµε, ελπίζω, στην καλυτέρα
των περιπτώσεων, κατά τις 0.30. Θα πάρουµε, λοιπόν, στις 0.30’
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αυτόν το τόµο –µου δίνει τα χαρτιά ο κ. Μητρόπουλος- των τριακοσίων σελίδων και θα τον αναγνώσουµε ταχέως όλο το βράδυ.
Να µην ασκούµε κριτική και έλεγχο γι’ αυτό! Όποιος διαβάζει
τριακόσιες σελίδες µέσα σε οκτώ νυχτερινές ώρες να του δώσουµε το µεγάλο βραβείο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
Θα έρθουµε στις 9.00 π.µ. να κάνουµε µια εναργή τοποθέτηση
επί της ουσίας. Πείτε µου, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε
της Νέας Δηµοκρατίας που είστε και νοµικός, εάν βρείτε ένα κοινοβουλευτικό πολίτευµα στο οποίο να έχουν εκδοθεί πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, επτά των αριθµό! Είναι απαράδεκτο.
Δεν µπορεί να υπάρχει τόση έκτακτη ανάγκη για επτά πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου. Θα έπρεπε να τις συσκευάσετε σε
ένα νοµοσχέδιο το οποίο θα το φέρετε σε µία επιτροπή, ενώ θίγει
όλες τις επιτροπές της Βουλής –κανονικά έπρεπε όλες οι επιτροπές να συµµετέχουν- και να το βάλετε υπερεπείγον το Σάββατο
το πρωί στην επιτροπή και την Κυριακή στην Ολοµέλεια.
Αυτό το πολίτευµα δεν ονοµάζεται Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία. Αυτό το πολίτευµα µπορεί να ονοµαστεί διαφορετικά. Να
ονοµαστεί χούντα µε κοινοβουλευτικό µανδύα. Αυτό πάτε να κάνετε µε αυτές τις πράξεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ρωτήστε, εάν εσείς δεν το αντιλαµβάνεστε, τους συναδέλφους που ήµασταν στη Διάσκεψη των Προέδρων, τι είπαν εκεί
όλοι οι συνάδελφοι, απ’ όλες τις παρατάξεις για αυτό το τέρας.
Γι’ αυτό άλλωστε, η Διάσκεψη των Προέδρων, όπως ξέρετε, για
πρώτη φορά δεν πήρε απόφαση να εισηγηθεί τη διαδικασία γι’
αυτό το νοµοσχέδιο. Τέλειωσε χωρίς πρόταση. Και ερχόσαστε
εσείς από τα πάνω να επιβάλετε αυτήν την πρόταση.
Κλείνω λέγοντας, ότι δεν µου απαντήσατε, κύριε Υπουργέ, για
το αµελητέο θέµα των τριακοσίων και πάνω καθαριστριών. Σας
λέω, λοιπόν, ότι εγώ θα επιµένω σ’ αυτό το θέµα. Και σας λέω,
λοιπόν, ότι αυτές δεν µπορεί να είναι εργολάβοι. Δεν µπορεί να
κάνουν εργολαβική εταιρεία για να µπουν σε διαγωνισµό, όπως
εισηγείστε, προκειµένου να πάρουν τις υπηρεσίες σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε συνάδελφε,
παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και δεν µπορούν να γίνουν και
Κούνεβα. Έτσι; Είναι εργάτριες, καθαρίζουν σκάλες. Είναι µεγάλης ηλικίας και δεν έχετε κανένα δικαίωµα να τις πετάτε στο
δρόµο.
Οµοίως δεν έχετε κανένα δικαίωµα να µην υποστηρίζετε την
τροπολογία µας για το πετρέλαιο. Δεν µπορεί για να πατάξετε
το λαθρεµπόριο να αφήνετε να πεθάνουν άνθρωποι στο κρύο.
Τέλος, χρωστάω µία θέση στο Κοµµουνιστικό Κόµµα. Υποστηρίζουµε την τροπολογία σας επί της αρχής για τα χαράτσια. Θεωρούµε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση. Το λέω αυτό γιατί
εκφράστηκε ένα παράπονο από τη µεριά τους. Άλλωστε το τέλος
επιτηδεύµατος υπάρχει στην ονοµαστική ψηφοφορία που κάναµε και θα το καταψηφίσουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ. Τέρενς Κουίκ για τέσσερα λεπτά.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Οµολογώ ότι ποτέ
δεν κατάλαβα αυτήν την επίθεση που εξαπολύεται εκ µέρους του
ΚΚΕ εναντίον του εφοπλισµού όταν επί της πανίσχυρης Σοβιετίας
εξέθρεψαν Καούζωφ για να µπορούν να µπουν µέσα σε αυτόν το
χώρο και για να µπορούν να πάρουν την τεχνογνωσία.
Επειδή η Κυβέρνηση εγκάλεσε την Αντιπολίτευση και την
Ελάσσονα µαζί, θα ήθελα απλά να της πω ότι οι δικοί µας Βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων έκαναν συγκεκριµένες προτάσεις και µάλιστα όπως προηγουµένως τόνισε και ο εισηγητής
µας, κ. Μαριάς, δεν πήραµε καµµία απάντηση. Επίσης, δεν πήραµε καµµία απάντηση για την τροπολογία που εµπρόθεσµα καταθέσαµε για το θέµα του πετρελαίου θέρµανσης. Άρα δεν
µπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι εµείς απλά εκφράσαµε πολιτικό
λόγο και όχι συγκεκριµένο.
Και υπενθυµίσω, κύριε Υπουργέ, µέσω του Προεδρείου, ότι
στην πρωτολογία είχα αναφερθεί σε συγκεκριµένα ζητήµατα που
αφορούσαν τους νέους επιχειρηµατίες µε προτάσεις. Είχα ανα-

6273

φερθεί στο θέµα των αποδείξεων, ότι δεν µπορεί να πηγαίνει
µόνο στους µισθωτούς και συνταξιούχους. Δικαιούνται αποδείξεων όλοι οι Έλληνες φορολογούµενοι. Ούτε και εκεί πήραµε
απάντηση. Σας ρώτησα για ποιο λόγο την ώρα που το δηµόσιο
µε την µορφή είτε των Ενόπλων Δυνάµεων είτε των Σωµάτων
Ασφαλείας έχει αφορολόγητο πετρέλαιο, να µην το έχει δηµόσιο
που λέγεται σχολεία, παιδεία. Ούτε και εκεί πήραµε απάντηση.
Βάλαµε το θέµα της διατροφής, των διαζυγίων. Σας κάναµε προτάσεις. Ούτε και εκεί πήραµε απάντηση. Βάλαµε κι άλλα ζητήµατα τα οποία είναι καταγεγραµµένα στα Πρακτικά και
απαντήσεις δεν πήραµε.
Και βάζω και µερικά άλλα θέµατα για να δω αν πράγµατι έχετε
µέσα στο µυαλό σας τη λογική ότι δεν µπορεί η χώρα να προχωρά µε αυτούς τους βαθµούς της ύφεσης επειδή δεν θέλετε ή
επειδή δεν σας αφήνει ο κάθε Τόµσεν να κάνετε πράξη αυτά τα
οποία υποσχεθήκατε προεκλογικά. Γιατί να υπενθυµίσω ανεξάρτητα µε το αν ήταν µια πρώτη δική µας πρόταση καταγεγραµµένη στην εθνική µας αντιπρόταση, του 5% ΦΠΑ στις παρεχόµενες τουριστικές υπηρεσίες, ότι το ίδιο θέµα έθεσε στο Ζάππειο
–δεν θυµάµαι ποιο- ο κ. Αντώνης Σαµαράς. Γιατί, λοιπόν, αυτό το
οποίο υποσχεθήκατε το 5%, όταν έχει 8% ο Τούρκος και εµείς
έχουµε 23%, δεν το κάνετε πράξη στο φορολογικό νοµοσχέδιο;
Για ποιο λόγο τη νησιωτικότητα την έχετε µόνο στο Αιγαίο και
όχι και στο Ιόνιο; Αυτά δεν είναι νησιά; Αναφέροµαι στο 30%
κάτω του ΦΠΑ. Όµως, όταν ο Υπουργός είναι Αιγαίου και Νήσων
και δεν µπαίνει Αιγαίου και Ιονίου, αντιλαµβάνοµαι ότι τα Ιόνια
Νησιά για την Κυβέρνηση σας είναι κάτι ξεγραµµένο, προφανώς
εκχωρηµένο, δεν ξέρω αν είναι στους Αλβανούς ή στους Ιταλούς.
Αγροτικό πετρέλαιο. Το ίδιο που ισχύει και για το πετρέλαιο
θέρµανσης. Πρωτογενής παραγωγή, η αγροτιά. Εδώ υπάρχουν
πολλοί Βουλευτές οι οποίοι προέρχονται από καθαρόαιµες αγροτικές περιοχές. Κανείς δεν έχει µιλήσει στους συναδέλφους για
το αγροτικό πετρέλαιο; Μία περιοδεία κάναµε τέσσερις Βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων στη Θεσσαλία και όλοι µάς έθεσαν αυτό το ζήτηµα.
Ακούµε για GPS, ακούµε για διάφορα που θα κάνετε για την
πάταξη της φοροδιαφυγής στο λαθρεµπόριο του πετρελαίου.
Πότε επιτέλους θα γίνει αυτό; Αν το κάνετε αυτό, δηλαδή αν µπει
το σύστηµα της πάταξης της λαθρεµπορίας του πετρελαίου, δεσµεύεστε ότι θα δώσετε αγροτικό πετρέλαιο στους αγρότες; Οι
αγρότες συνεταιρίζονται, κάνουν εργοστάσια όπως το «ΤΡΙΚΚΗ»,
όπως το «ΕΒΟΛ», όπως η «ΑΓΝΟ» που πήγε τώρα στο άρθρο 99.
Πάνε να πάρουν δάνειο και τούς ζητάει η νέα ΑΤΕ 12%. Δεν
άκουσε κανένας συνάδελφος από τον κάµπο ότι η βιοµηχανία
«ΤΡΙΚΚΗ» κινδυνεύει;
Πάω σε κάτι άλλο: Aγροτική Τράπεζα, η κακή τράπεζα. Μπορούµε να µάθουµε από τον εκκαθαριστή πόσοι δανειστές είναι
στην κακιά Αγροτική, πόσες είναι οι υποθήκες, πόσα στρέµµατα
γης και πόσα κτήρια είναι υποθηκευµένα εκεί για να ξέρουµε αν
ελέγχουµε τελικά την Ελλάδα και την αγροτική γη ή όχι;
Κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ, το οποίο δεν αφορά αποκλειστικά εσάς αλλά αφορά, αν δεν κάνω λάθος, και τον Υπουργό
Παιδείας ο οποίος είναι υπεύθυνος και για τον πολιτισµό: Τι θα
γίνει µε µία άλλου είδους φορολογία η οποία αφορά ακόµα και
τον σουβλατζή που ψήνει σουβλάκι, δεν έχει καρεκλάκια, έχει
ένα ραδιόφωνο δίπλα, ακούει τον όποιο Νίκο Χατζηνικολάου ο
οποίος έχει και µουσική και έρχεται και πληρώνει την ΑΕΠΙ; Σε
κανένα Βουλευτή δεν έχει µιλήσει µικρός επιχειρηµατίας για το
θέµα αυτό που είναι µία ακόµα φορολογία; Θα εξακολουθεί η
ΑΕΠΙ µε τον τρόπο της να φορολογεί τον µικρό εκείνον ο οποίος
τελικά πρέπει να δουλεύει µόνο µε ακουστικά στα αυτιά του;
Αυτά από την πλευρά µας, κύριε Πρόεδρε. Χαίροµαι που ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περισσεύµατα. Αυτά τα περισσεύµατα των 4 δισεκατοµµύρια εννοούσε προφανώς ο συνάδελφος κ. Τσούκαλης,
αλλά γιατί δεν εγγράφονται; Δεν εγγράφονται και θα τα ψηφίσουν. Εδώ λοιπόν είναι η απόλυτη υποκρισία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Παππάς έχει το
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λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ο Τέρενς µίλησε για έξι. Εν πάση περιπτώσει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εσείς για έξι θα
µιλήσετε. Γιατί πετάγεστε; Έχω κόψει κανέναν;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ειδικά εσείς όχι. Το αναγνωρίζω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Έχετε, λοιπόν, το
λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Σας ευχαριστώ.
Θα κάνω κάποιες επισηµάνσεις επί των τοποθετήσεων των
Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Ο κ. Βορίδης µίλησε κάποια
στιγµή περί εύθυµης και σοβαρής πλευράς. Όντως υπάρχει η εύθυµη πλευρά και η εύθυµη πλευρά είναι ότι υπάρχει ακραίος
Βουλευτής της επικαιρότητας του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος θεάται µε γυναίκα Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας σε καρναβάλι –καραγκιοζιλίκια δηλαδή- και ο µεν ένας είναι ντυµένος Σούπερµαν, η
Βουλευτίνα δεν θυµάµαι τι είναι ντυµένη, αγκαλιάζονται και λένε:
«Θα κάνουµε καµµία επερώτηση;». Καραγκιοζιλίκια τα οποία, δυστυχώς, τα µεταφέρουν και εδώ µέσα. Αυτή είναι η εύθυµη
πλευρά. Ας την προσπεράσουµε. Θα τη δείτε πολύ σύντοµα και
στο ιστολόγιο της Χρυσής Αυγής. Είναι ένα ντοκουµέντο. Δείτε
το γιατί δική σας είναι η εύθυµη πλευρά.
Η σοβαρή πλευρά είναι ότι είπατε ότι κάποιοι δηµοσιογράφοι
ένιωσαν την τροµοκρατία και κανείς δεν πήρε θέση µέσα σ’ αυτή
την Αίθουσα. Ένιωσαν τη βία, είδαν τα γκαζάκια. Ξέρετε, είναι οι
ίδιοι δηµοσιογράφοι οι οποίοι «χαϊδεύουν» την αριστερή τροµοκρατία και οι οποίοι, παρ’ όλα τα γκαζάκια, θα συνεχίσουν να τη
«χαϊδεύουν». Είναι οι ίδιοι δηµοσιογράφοι, οι δικοί σας. Με αυτούς είστε κάθε βράδυ στα κανάλια. Είναι οι δικοί σας, αυτοί που
αποκλείουν εµάς, οι υπάλληλοι των δικών σας «βαρόνων», των
δικών σας ανθρώπων. Αυτή είναι η σοβαρή πλευρά.
Μιλήσατε για σεβασµό στις δηµοκρατικές διαδικασίες. Αυτό
εδώ –το έδειξε και ο κ. Λαφαζάνης- είναι τριακόσιες πενήντα σελίδες. Είναι σεβασµός στις δηµοκρατικές διαδικασίες; Μάλιστα
εδώ λέει: «Εισηγητές: Κωνσταντίνος Σκρέκας από την πλευρά
της Πλειοψηφίας και…». Μένει κενό. Ούτε καν το δεύτερο εισηγητή δεν προλάβατε να βάλετε. «Στο ποδάρι».
Μάλλον, δεν είναι στο ποδάρι. Είναι βάσει σχεδίου. Δεν είναι
η πρώτη φορά που εκχωρείτε εθνική κυριαρχία. Για άλλη µια
φορά fast track θέλετε να εκχωρήσετε εθνική κυριαρχία. Θέλουν
οι ξένοι, θέλουν οι δανειστές άλλη µια φορά την υπογραφή των
Ελλήνων. Εδώ είναι οι διακόσιες ογδόντα δύο καθαρίστριες που
ψάχνει ο κ. Λαφαζάνης. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Αυτό
το πράγµα είναι. Νάτο.
Μιλήσατε για µίσος. Πολλοί µίλησαν για µίσος εδώ. Άλλοι επεκτάθηκαν ιδεολογικά, άλλοι µίλησαν όπως µίλησε ο κ. Βορίδης.
Να τοποθετηθούµε για άλλη µια φορά. Εµείς δε µισούµε κανέναν. Αγαπούµε την πατρίδα µας. Πάνω απ’ όλα και πριν απ’ όλα
αγαπούµε την πατρίδα µας. Όλα τα άλλα είναι δικά σας. Εσείς
µισείτε. Εσείς φέρνετε το χάος στην Ελλάδα µε τις πράξεις σας.
Οι πράξεις σας είναι πράξεις µίσους εναντίον της Ελλάδας. Δεν
το καταλαβαίνετε;
Κύριε Βορίδη, µην έχετε έπαρση πάνω σ’ αυτά που λέτε. Μιλήσαµε µε λαϊκή σοφία: «έχει ο καιρός γυρίσµατα» λέει ο λαός
µας. Σκεφτείτε το. «Έχει ο καιρός γυρίσµατα». Στην πρωτολογία
µου είπα ότι ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχω πολύ λίγο χρόνο. Μας είπατε ότι δεν έχουµε προτάσεις.
Τις κάναµε τις προτάσεις. Φορολόγηση των Βουλευτικών αποζηµιώσεων. Γιατί να υπάρχει το αφορολόγητο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ: Και θα σωθεί η Ελλάδα; Ντροπή.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Φορολογείται το 25%. Μην ψεύδεστε. Για
πρώτη φορά η Χρυσή Αυγή έβγαλε στη φόρα πόσα παίρνουν οι
Βουλευτές.
Δεύτερον, φοροδιαφυγή. Ψάξτε βρέστε και κάντε οικονοµικό
έλεγχο σε όσους διετέλεσαν Υπουργοί σε νευραλγικά Υπουργεία, σε Υπουργεία που υπάρχουν χρυσές υπογραφές, που υπογραφή σηµαίνει και χρήµα. Κάντε οικονοµικό έλεγχο σε όλους
αυτούς τους Υπουργούς που διετέλεσαν τα τελευταία τριάντα
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χρόνια. Εκεί θα τα βρείτε τα λεφτά. Εκεί είναι τα κλεµµένα.
Κάποιοι µίλησαν πάλι περί ναζισµού, νεοναζισµού, παλαιοναζισµού και πάει λέγοντας. Εσείς να αποκηρύξετε το Λένιν που
έλεγε ότι οι αστοί είναι οι πρώτοι που θα µας δώσουν το σκοινί
για να τους κρεµάσουµε. Παραµένετε δυστυχώς ορφανά του
Μαρξ και του Τσαουσέσκου. Όπως και στα κυβερνητικά έδρανα
υπάρχουν ήδη ορφανά του Μαρξ και του Τσαουσέσκου, οι οποίοι
δεν τιµούν την νεότητά τους. Πρώην «ΚΝίτες», νυν τραπεζίτες.
Αυτοί µας παιδεύουν, αυτοί µας ταλαιπωρούν. Και σε όλους αυτούς η Χρυσή Αυγή λέει ένα µεγάλο «Όχι» σαν του Ιωάννου Μεταξά για να ακούγεται εφιάλτης στ’ αυτιά σας.
Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριοι συνάδελφοι,
ολοκληρώνουµε σήµερα τη διαδικασία µε την οµιλία του Υπουργού Οικονοµικών κ. Στουρνάρα.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για δέκα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, κατ’ αρχάς να απαντήσω στον κ. Λαφαζάνη
ο οποίος φαίνεται ότι ερεθίζεται κάθε φορά που µε βλέπει στην
Αίθουσα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Με την καλή έννοια, κύριε
Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Με την
καλή έννοια. Πάντα µε την καλή έννοια.
Να του θυµίσω ότι οι έξι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου
είναι δηµοσιευµένες ήδη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η
τελευταία δηµοσιεύθηκε στις 18 Δεκεµβρίου. Άρα, δεν υπάρχει
κανένας αιφνιδιασµός. Ο λόγος που το φέρνουµε ως κατ’ επείγον θα εξηγηθεί αύριο στην επιτροπή.
Μου κάνετε επίδειξη ευαισθησίας µε τις καθαρίστριες. Σας
απάντησα ότι το Υπουργείο έχει προτείνει τρόπο να απασχοληθούν νόµιµα και εσείς συνεχίζετε και τις παροτρύνετε να µην το
κάνουν έτσι. Τους έχουµε προτείνει µε δικηγόρους δικούς µας
να τους βρούµε ένα νόµιµο τρόπο να απασχοληθούν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ποιος είναι;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Με εταιρεία. Όπως πρέπει να γίνει, όπως προβλέπει ο νόµος. Άρα, λοιπόν, είναι κρίµα να τις εκµεταλλεύεσθε και να κάνετε επίδειξη
ευαισθησίας σε βάρος των φτωχών γυναικών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είναι …(δεν ακούστηκε),
είναι καθαρίστριες.
(Θόρυβος)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αρκετά.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την καλή και γόνιµη συζήτηση που
είχαµε από τη Δευτέρα µέχρι σήµερα. Σίγουρα βγαίνω σοφότερος -και βγαίνουµε και ως Κυβέρνηση σοφότεροι- από τη συζήτηση αυτή για το φορολογικό νοµοσχέδιο.
Θα ήθελα να κάνω επτά διαπιστώσεις:
Πρώτον, να θυµίσω και στον ελληνικό λαό ότι αυτό είναι ένα
νοµοσχέδιο κυρίως δηµοσιονοµικής ανάγκης. Είναι προαπαιτούµενο για να πάρουµε την επόµενη δόση. Τι σηµαίνει ότι είναι προαπαιτούµενο; Συµβάλλει στην κάλυψη του δηµοσιονοµικού κενού
µε ένα ποσό 2,3 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Διαφορετικά, θα έπρεπε
αυτά τα 2,3 δισεκατοµµύρια ευρώ να τα εξοικονοµήσουµε από
περαιτέρω περικοπές σε µισθούς και συντάξεις.
Δεύτερον, παρά ταύτα αυτά τα 2,3 δισεκατοµµύρια ευρώ τα
εξοικονοµούµε µε έναν κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Παραδείγµατος
χάριν: Οικογένειες µε δύο παιδιά και µε εισόδηµα κάτω των
25.000 ευρώ, που είναι η πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών,
ωφελούνται από αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο. Πράγµατι, για
να εξοικονοµήσεις 2,3 δισεκατοµµύρια, αφού ορισµένοι ωφελούνται, ορισµένοι επιβαρύνονται. Επιβαρύνονται λίγο παραπάνω απ’ ό,τι µέχρι σήµερα οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, που
θυµίζω ότι µέχρι σήµερα δήλωναν εισόδηµα 5.000 ευρώ το
χρόνο, επιβαρύνονται περισσότερο οι επιχειρήσεις, µπαίνουν
φόροι στους τόκους των καταθέσεων και επιβαρύνονται λίγο οι
αγρότες από το 2015 και µετά.
Τρίτη διαπίστωση: Πραγµατικά µε τη µεγάλη βοήθεια των
τριών κοµµάτων της Συµπολίτευσης που στηρίζουν την Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης, εισαγάγαµε σηµαντικές βελτιώσεις. Για
παράδειγµα: Διευρύνουµε σηµαντικά τη φορολογική βάση µέσω
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της υποχρεωτικής δήλωσης όλων των εισοδηµάτων –κάτι που
επεσήµανε και ο κ. Τσούκαλης- από όλους τους πολίτες και θα
υπάρξει πλήρης ένταξη στο φορολογικό σύστηµα οµάδων που
µέχρι σήµερα φορολογούνταν ελλιπέστατα.
Επιτυγχάνεται η δικαιότερη κατανοµή των φορολογικών
βαρών στις επαγγελµατικές και κοινωνικές οµάδες ώστε να σταµατήσει η αποκλειστική επιβάρυνση µισθωτών και συνταξιούχων.
Μάλιστα, υπολογίζουµε ότι η συνολική επιβάρυνση µισθωτών και
συνταξιούχων σε ό,τι αφορά τους φόρους θα είναι µειωµένη
κατά 100.000.000 ευρώ σε σχέση µε πέρυσι. Μπαίνει ένα τέλος
στην άδικη αντιµετώπιση της φορολόγησης εισοδηµάτων από εντελώς διαφορετικές πηγές µέσω της εφαρµογής τριών κλιµάκων.
Της κλίµακας για µισθωτούς και συνταξιούχους, της κλίµακας
των µη µισθωτών και της αυτοτελούς φορολόγησης των εισοδηµάτων από ενοίκια.
Προωθείται η ισότιµη φορολογική µεταχείριση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Με ενιαία κριτήρια φορολογούνται
πλέον οι ατοµικές επιχειρήσεις, οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες, οι επιχειρήσεις που ανήκουν στο καθεστώς της
κοινωνίας του Αστικού Δικαίου.
Εξορθολογίζεται η φορολογική µεταχείριση της έρευνας στον
ιδιωτικό τοµέα, µε την οποία στηρίζεται µε υγιή και βιώσιµο
τρόπο η αναπτυξιακή διαδικασία.
Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα οι εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης ως επαγγελµατικές δαπάνες, γεγονός που αναµένεται να ευνοήσει την επιχειρηµατικότητα, µικρή ή µεγάλη.
Ο συντελεστής για εισοδήµατα έως 50.000 ευρώ θα είναι µειωµένος κατά 50% για νέες ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις ή
νέους ελεύθερους επαγγελµατίες µε πρώτη δήλωση έναρξης
επιτηδεύµατος από την 1η Ιανουαρίου του 2013 για τα τρία
πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους και µέχρι 10.000
ευρώ εισόδηµα, µε στόχο να στηριχθεί η νεανική επιχειρηµατικότητα.
Από το 2015 εισάγεται συντελεστής φορολόγησης µόνο 13%
των εισοδηµάτων από ατοµική γεωργική επιχείρηση. Αυτό έχει
επιπτώσεις θετικές, διότι έτσι θα αποκαλυφθούν τα εισοδήµατα
των µεσαζόντων και θα πέσουν και οι τιµές στο ράφι.
Έτσι, από το 2015 εντάσσεται στο φορολογικό σύστηµα το
αγροτικό εισόδηµα που θα φορολογείται πλέον βάσει βιβλίων
εσόδων – εξόδων µε εξαιρέσεις που θα υπάρξουν για µικροµεσαία αγροτικά εισοδήµατα.
Σηµειώνεται ότι φέτος, το 2013, οι αγρότες θα φορολογηθούν
µε την ευνοϊκή κλίµακα των µισθωτών, διότι θα έχουν ουσιαστικό
αφορολόγητο 9.500 ευρώ.
Τα οφέλη από αυτήν τη διαδικασία, όπως σας είπα, δεν είναι
µόνο ταµειακά, καθώς θα µειώσει το αδήλωτο εισόδηµα των µεσαζόντων.
Υπήρξε πρόνοια, όπως δεσµευτήκαµε, για την προστασία των
εισοδηµάτων των παραγωγών φωτοβολταϊκών, διότι µε τη νέα
ρύθµιση η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης εκπίπτει ισόποσα µέσα σε διάστηµα πέντε ετών. Αυτό νοµίζω ότι ικανοποιεί
τα σχετικά αιτήµατα πολλών Βουλευτών.
Επίσης, έχει ληφθεί ειδική µέριµνα για το ζήτηµα της εργασίας
µε απόδειξη παροχής υπηρεσιών, µε τα περίφηµα µπλοκάκια.
Ρυθµίστηκε το πλαίσιο συλλογής και φορολογικής χρήσης των
αποδείξεων δαπανών που τις χρειαζόµαστε ακόµα.
Αίρεται η στρέβλωση όπου άτοµα µε υψηλά εισοδήµατα να
απολαµβάνουν εισοδηµάτων που δεν δικαιούνταν συµπολίτες
µας µε πολύ χαµηλά εισοδήµατα.
Αυτό πέρα από την αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης
πρακτικά σηµαίνει ότι περίπου εννιακόσιες χιλιάδες οικογένειες,
οκτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες για την ακρίβεια, µε ένα ή δύο
παιδιά θα πάρουν για πρώτη φορά επίδοµα. Επιπλέον, µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου οι περίπου εκατόν πενήντα χιλιάδες πολύτεκνες οικογένειες που λάµβαναν µέχρι σήµερα πολυτεκνικό
επίδοµα 528 ευρώ το έτος ανά παιδί, θα λαµβάνουν 500 ευρώ το
έτος ανά παιδί ως πολυτεκνικό επίδοµα και επιπλέον 40 ευρώ το
µήνα ανά παιδί, εφόσον βεβαίως το οικογενειακό τους εισόδηµα
είναι µέχρι 45.000 ευρώ.
Υπάρχουν και άλλα θετικά, όπως οι ενδοοµιλικές συναλλαγές
µε τις οποίες ενοποιούνται οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φο-
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ρολογίας Εισοδήµατος.
Κυρίως, όµως, θέλω να πω στο Σώµα και στον ελληνικό λαό
ότι οι σηµαντικότερες τοµές θα εισαχθούν µε το µεγάλο φορολογικό νοµοσχέδιο που αφορά τη φορολογική διοίκηση και που
έχουµε προθεσµία να το καταθέσουµε µέχρι το Μάιο. Ορισµένα
µέτρα, όπως το Ποινολόγιο, θα τα εισάγουµε νωρίτερα. Θα
έχουµε έτσι µεγαλύτερη άνεση χρόνου να θεσπίσουµε µεταξύ
άλλων µέτρα για τη φοροδιαφυγή.
Η πέµπτη µου διαπίστωση είναι ότι δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να δεχτούµε αρκετές από τις τροπολογίες που συνάδελφοι κατέθεσαν, καθ’ όλα θεµιτές, λόγω του υψηλού δηµοσιονοµικού κόστος. Όπως σας είπα πριν το νοµοσχέδιο που ψηφίζουµε σήµερα είναι προαπαιτούµενο. Οτιδήποτε ανεβάσει το κόστος θα πρέπει να το εξοικονοµήσουµε ή θα πρέπει να
διακινδυνεύσουµε τη δόση µε την απόφαση του Eurogroup στις
20 του Ιανουαρίου.
Θα µπορούµε, βεβαίως, να υπερβούµε τους στόχους και να
δώσουµε κάτι παραπάνω. Δεν είπα σπαγκοραµµένος, κύριε
Τσούκαλη, όπως είπατε πριν, απλά τηρώ τις υποσχέσεις µας για
να µπορούµε να παίρνουµε τις δόσεις, όπως πήραµε µια δόση
πολύ µεγαλύτερη απ’ ό,τι περιµέναµε. Αυτό δεν είναι σπαγκοραµµένος, είναι υπευθυνότητα.
Θα µπορούµε, βεβαίως, να υπερβούµε τους στόχους και να
δώσουµε κάτι παραπάνω εάν πάµε καλύτερα φέτος από το πρωτογενές έλλειµµα, που θα µπορούµε να πάµε, το 70% της υπέρβασης θα µπορούµε να το χορηγήσουµε σε ανθρώπους που
πραγµατικά έχουν ανάγκη. Άρα, λοιπόν, περιµένετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έκτη διαπίστωση. Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι ο ελληνικός λαός έχει υποστεί σηµαντικές θυσίες, όµως οι θυσίες αυτές
πιάνουν τόπο. Η οικονοµία προσαρµόζεται. Τα δίδυµα ελλείµµατα µειώνονται. Ο προϋπολογισµός το 2012 πήγε καλύτερα από
τους στόχους. Έχουµε µια τεράστια προσαρµογή στο ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών. Φέτος ίσως το ισοζύγιο να είναι ισοσκελισµένο. Οι καταθέσεις επιστρέφουν στις ελληνικές τράπεζες. Οι
εταίροι µας ανταποκρίνονται. Πέραν της υψηλότερης δόσης που
πήραµε µας κουρέψανε και το χρέος 40 δισεκατοµµύρια. Αυτό
δεν το περιµέναµε. Μας µείωσαν τα επιτόκια. Σπρώχνουν προς
τα πίσω χρεολύσια. Αυτά είναι δώρα προς τον ελληνικό λαό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Να τα µοιράσεις τα 4,1
δισεκατοµµύρια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μειώνω
το χρέος. Αυτό είναι ευθύνη!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Να τα δώσετε πίσω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Το να το
µοιράσω είναι ανεύθυνο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σας παρακολουθώ. Είστε λαϊκιστής και παίζετε µε τον πόνο
του ελληνικού λαού!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τα 4,1 δισεκατοµµύρια
δώστε τα πίσω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μειώνω
το χρέος και ωφελώ τις επόµενες γενιές!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Μαριά, σας
παρακαλώ…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Να επιστραφούν στον
ελληνικό λαό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αρχίζει πάλι να δανείζει τις ελληνικές
µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Δυστυχώς, όµως, η τελευταία µου διαπίστωση που είµαι αναγκασµένος να κάνω είναι ότι η Αντιπολίτευση και ιδιαίτερα η Αξιωµατική Αντιπολίτευση στερείται πλήρως εποικοδοµητικών
προτάσεων. Το «όχι» σε όλα στην ουσία δεν είναι εποικοδοµητική
στάση. Ξέρετε πως λέγετε αυτό; Επειδή ξέρουν βέβαια εδώ ότι
η υπεύθυνη Συµπολίτευση θα ψηφίσει για να πάρουµε τη δόση,
επειδή υπάρχουν καλοί συνάδελφοι, οικονοµολόγοι στον ΣΥΡΙΖΑ,
αυτό λέγεται «η πολιτική του ξέγνοιαστου καβαλάρη» ή όπως ο
ελληνικός λαός το λέει «τζάµπα µάγκες».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Επίσης, επειδή σήµερα κατακεραυνώσατε την τρόικα, το Διε-
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θνές Νοµισµατικό Ταµείο, τη Δευτέρα ο Αρχηγός σας θα πάει
στον κ. Σόιµπλε, να δώσει διαπιστευτήρια. Αυτό λέγεται ΣΥΡΙΖΑ
εσωτερικού και ΣΥΡΙΖΑ εξωτερικού!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Με βάση, λοιπόν, αυτά που είπα, θα σας παρακαλούσα να ψηφίσετε αυτό το νοµοσχέδιο δηµοσιονοµικής ευθύνης. Ευχαριστώ
πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της ενότητας των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Οικονοµικών «Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών
και λοιπές διατάξεις» και θα γίνει η ψήφισή τους χωριστά.
Για το άρθρο 1 έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
2 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Για το άρθρο 3 έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
5 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Για το άρθρο 6 έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
7 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
8 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
9 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
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πλειοψηφία.
Για το άρθρο 10 έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Το άρθρο 11 διεγράφη. Επειδή διεγράφη το άρθρο 11, τα
λοιπά άρθρα αναριθµούνται αναλόγως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
12 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 17 διεγράφη και τα λοιπά άρθρα που ακολουθούν
αναριθµούνται αναλόγως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
18 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
19 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
20 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
21 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
22 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
24 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία,
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
26 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
28 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
29 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ επί των άρθρων 1, 3, 6 και 10, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα αναγνώσω και
τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής
ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης. Παρών.
Ο κ. Μανώλης Γλέζος. Παρών.
Η κ. Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη. Παρούσα.
Ο κ. Αθανάσιος Πετράκος. Παρών.
Η κ. Ευγενία Ουζουνίδου. Παρούσα.
Ο κ. Δηµήτριος Γελαλής. Παρών.
Ο κ. Στέφανος Σαµοΐλης. Παρών.
Η κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου. Παρούσα.
Ο κ. Κωνσταντίνος Δερµιτζάκης. Παρών.
Ο κ. Απόστολος Αλεξόπουλος. Παρών.
Ο κ. Δηµήτρης Γάκης. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Ζερδελής. Παρών.
Η κ. Αγνή Καλογερή. Παρούσα.
Η κ. Μαρία Κανελλοπούλου. Παρούσα.
Ο κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάς. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
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Συµφωνείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να συµπτύξουµε
τις προβλεπόµενες ονοµαστικές ψηφοφορίες σε µία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το Σώµα συνεφώνησε οµοφώνως.
Εποµένως θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 3, 6 και 10 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών.
Οι αποδεχόµενοι τα άρθρα λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι τα άρθρα λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Σας ενηµερώνω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες-φαξ συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους
επί των άρθρων και των τροπολογιών του νοµοσχεδίου. Οι ψήφοι
αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία και θα ακολουθήσει.
Καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής από τη
Νέα Δηµοκρατία και η κ. Όλγα Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά:
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΓ’- 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο επιστολές των συναδέλφων κυρίων Βενιζέλου και Τζαβάρα, οι
οποίοι µας γνωρίζουν ότι απουσιάζουν από την ψηφοφορία και
ότι, αν ήταν παρόντες, θα ψήφιζαν «ΝΑΙ».
Επίσης, η κ. Ηρώ Διώτη –της ευχόµεθα να της ζήσει το παιδάκι
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της- και ο κ. Γαβριήλ Αβραµίδης απουσιάζουν και µε επιστολή
µας γνωρίζουν ότι, αν ήταν παρόντες, θα ψήφιζαν «ΟΧΙ».
Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωρισθούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΓ’- 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να
προβούν στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του
αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν 288 Βουλευτές.
Επί του άρθρου 1:
«ΝΑΙ» εψήφισαν 162 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» εψήφισαν 126 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό.
Επί του άρθρου 3:
«ΝΑΙ» εψήφισαν 162 Βουλευτές.
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«ΟΧΙ» εψήφισαν 124 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 2 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 3 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό.
Επί του άρθρου 6:
«ΝΑΙ» εψήφισαν 163 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» εψήφισαν 121 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 4 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 6 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό.
Επί του άρθρου 10:
«ΝΑΙ» εψήφισαν 162 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» εψήφισαν 124 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 2 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 10 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, σύµφωνα µε το παρακάτω
πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Εισερχόµεθα στην
ψήφιση του ακροτελεύτιο άρθρου του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις» έγινε
δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε
το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το Σώµα
συνεφώνησε.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις» έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου κι έχει ως εξής:
«Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων
αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ
ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο 1
Κλίµακες φορολογίας - Εκπτώσεις δαπανών
Αντικειµενικές δαπάνες διαβίωσης
1. Το άρθρο 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.,
ν. 2238/1994, Α’ 151) αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 9
Υπολογισµός και καταβολή του φόρου
1. α) Το εισόδηµα από µισθούς, συντάξεις και µισθούς µε έκδοση τιµολογίου ή απόδειξης για παροχή υπηρεσιών υποβάλλεται σε φόρο σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα:
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Κλιµάκιο
Φορολογικός
Φόρος
εισοδήµατος συντελεστής κλιµακίου
(ευρώ)
25.000
17.000
Υπερβάλλον

%
22%
32%
42%

(ευρώ)
5.500
5.440

Σύνολο
Εισοδήµατος
(ευρώ)
25.000
42.000

Φόρου
(ευρώ)
5.500
10.940

β) Το εισόδηµα από ατοµική επιχείρηση, εκτός της περίπτωσης γ’της παρούσας παραγράφου και ελευθέριο επάγγελµα,
υποβάλλεται σε φόρο σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα:
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Κλιµάκιο Φορολογικός Φόρος
Σύνολο
εισοδήµατος συντελεστής κλιµακίου Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ)
%
(ευρώ)
(ευρώ)
(ευρώ)
50.000
26%
13.000
50.000
13.000
Υπερβάλλον
33%
Για νέες ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους

επαγγελµατίες µε πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύµατος από
1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της
δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου
κλιµακίου της παραπάνω κλίµακας µειώνεται κατά πενήντα τοις
εκατό (50%) και µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εισόδηµα.
γ) Το εισόδηµα από ατοµική γεωργική επιχείρηση υποβάλλεται σε φόρο µε συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%). Ειδικά για
το οικονοµικό έτος 2014 (χρήση 2013) για το δηλωθέν εισόδηµα
από ατοµική γεωργική επιχείρηση εφαρµόζεται αυτοτελώς η κλίµακα µισθωτών - συνταξιούχων.
δ) Τα εισοδήµατα από µισθώσεις ακινήτων, καθώς και τα εισοδήµατα από κινητές αξίες, εκτός από τις περιπτώσεις που µε την
παρακράτηση φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση,
υποβάλλονται σε φορολόγηση βάσει της παρακάτω κλίµακας:
ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
που φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις
Κλιµάκιο
Φορολογικός
Φόρος
εισοδήµατος συντελεστής κλιµακίου
(ευρώ)
12.000
Υπερβάλλον

%
10%
33%

(ευρώ)
1.200

Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ)
(ευρώ)
12.000
1.200

Το ακαθάριστο ποσό από ακίνητα υποβάλλεται και σε συµπληρωµατικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται µε συντελεστή ενάµισι
τοις εκατό (1,5%). Ειδικώς, ο συντελεστής του προηγούµενου
εδαφίου αυξάνεται σε τρία τοις εκατό (3%), εφόσον η επιφάνεια
κατοικίας υπερβαίνει τα τριακόσια (300) τετραγωνικά µέτρα ή
πρόκειται για επαγγελµατική µίσθωση.
2. Ο φόρος που προκύπτει µε βάση την κλίµακα των µισθωτών
και συνταξιούχων της παραγράφου 1 µειώνεται:
α) Για εισόδηµα µέχρι και είκοσι µία χιλιάδες (21.000) ευρώ
κατά δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ. Εφόσον ο φόρος που
προκύπτει είναι µικρότερος των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ
το ποσό µείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου.
β) Για εισόδηµα πάνω από είκοσι µία χιλιάδες (21.000) ευρώ
το ποσό µείωσης της περίπτωσης α’ περιορίζεται κατά εκατό
(100) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ εισοδήµατος και µέχρι εξαντλήσεως του ποσού των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ. Προκειµένου να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της µείωσης του
φόρου, ο φορολογούµενος απαιτείται να προσκοµίσει αποδείξεις
που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανόνων Απεικόνισης Συναλλαγών ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, τις οποίες πραγµατοποιεί ο ίδιος, η σύζυγός του ή τα τέκνα που τους βαρύνουν.
Στις πιο πάνω δαπάνες περιλαµβάνονται αγαθά και υπηρεσίες
που ανήκουν στις οµάδες 1, 2, 3, 4 (µόνο υπηρεσίες και είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας), 5, 7 (µόνο µεταφορές πραγµάτων, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου-µοτοσικλέτας,
ανταλλακτικά αυτοκινήτου, λιπαντικά-αντιψυκτικό, µίσθωση ταξί,
καύσιµα οχήµατος), 9 (εκτός από εισφορές ΕΡΤ και συνδροµητικής τηλεόρασης), 10 (µόνο δίδακτρα φροντιστηρίων και ξένων
γλωσσών), 11 και 12 (εκτός κάθε είδους ασφάλισης), όπως ορίζονται στη σχετική ταξινόµηση για το Γενικό Δείκτη Τιµών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Σε καµία περίπτωση δεν περιλαµβάνονται
οι δαπάνες ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης, η καταβαλλόµενη διατροφή, οι δωρεές και οι δαπάνες για την απόκτηση
περιουσιακών στοιχείων.
Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκοµισθούν, ορίζεται σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του
δηλούµενου και φορολογούµενου µε την κλίµακα της παραγράφου αυτής ατοµικού εισοδήµατος. Το ποσό των αποδείξεων που
προσκοµίζεται δεν απαιτείται να υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες
πεντακόσια (10.500) ευρώ. Οι δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί γίνονται αποδεκτές µόνον εφόσον έχουν περιληφθεί στην
εµπρόθεσµη δήλωση, λογίζονται συνολικά και για τους δύο συζύγους και επιµερίζονται µεταξύ τους ανάλογα µε το δηλούµενο
και φορολογούµενο σύµφωνα µε την κλίµακα της παραγράφου
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αυτής ατοµικό εισόδηµα.
Στην περίπτωση που δεν προσκοµίζεται το απαιτούµενο ποσό
αποδείξεων αγορών, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά τη θετική διαφορά µεταξύ του απαιτούµενου ποσού αποδείξεων, µε
ανώτατο όριο τις δέκα χιλιάδες πεντακόσια (10.500) ευρώ και
του προσκοµισθέντος ποσού αποδείξεων, η οποία πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή 22%. Εξαιρούνται της υποχρέωσης προσκόµισης αποδείξεων οι δηµόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην
αλλοδαπή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά πρόσωπα
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 του ΚΦΕ,
όσοι διαµένουν σε οίκο ευγηρίας, σε ψυχιατρικά καταστήµατα
και οι φυλακισµένοι.
3. Το ποσό του φόρου που προκύπτει σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 και την παράγραφο 2 µειώνεται
κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για κάθε καταβαλλόµενη
από τις ακόλουθες δαπάνες:
α) Των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης του
φορολογουµένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν
κατά το µέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταµεία
ή/και ασφαλιστικές εταιρείες και υπερβαίνουν το πέντε τοις
εκατό (5%) του φορολογούµενου εισοδήµατος. Το ποσό της µείωσης δεν µπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Ως
έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης θεωρούνται:
αα) οι αµοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς και ιατρικά κέντρα όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις,
καθώς και οι αµοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς, γναθοχειρουργούς για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική,
ββ) τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά
ιδρύµατα ή ιδιωτικές κλινικές, καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών,
γγ) τα έξοδα για φαρµακευτική περίθαλψη γενικά,
δδ) οι αµοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόµο για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκοµείο
ή κλινική ή στο σπίτι,
εε) η δαπάνη για την αντικατάσταση µελών του σώµατος µε
τεχνητά µέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση
στο σώµα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για
τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισµού,
στστ) τα έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης των τέκνων µε ειδικές ανάγκες που παρουσιάζουν αναπηρία σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και άνω µε βάση τη γνωµάτευση των
οικείων υγειονοµικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), εφόσον το ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων
(6.000) ευρώ, καθώς και η δαπάνη τους για δίδακτρα ή τροφεία
που καταβάλλονται γι’ αυτά τα τέκνα σε ειδικές για την πάθησή
τους σχολές ή θεραπευτήρια,
ζζ) ποσό ίσο µε το πενήντα τοις εκατό (50%) της δαπάνης που
καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωµένων, οι
οποίες λειτουργούν νόµιµα.
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για έξοδα
ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης των προσώπων που
αναφέρονται στο άρθρο 7, τα οποία συνοικούν µε τον φορολογούµενο και παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό
(67%) και άνω µε βάση τη γνωµάτευση των οικείων υγειονοµικών
επιτροπών του ΚΕΠΑ και έχουν αποκτήσει ετήσιο εισόδηµα πάνω
από έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, εκπίπτει το
ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης που
υπερβαίνει το συνολικό ετήσιο καθαρό πραγµατικό, φορολογούµενο µε τις γενικές διατάξεις ή µε ειδικό τρόπο ή απαλλασσόµενο ή τεκµαρτό εισόδηµα των προσώπων αυτών. Στις δαπάνες
αυτές περιλαµβάνονται και οι αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν
τα τέκνα που ορίζονται στο άρθρο 7 στην περίπτωση που καταβάλλονται από γονέα που δεν συνοικεί µαζί τους, λόγω διάζευξης
µε τον άλλο γονέα.
Το ποσό της κάθε δαπάνης της περίπτωσης αυτής, η οποία
υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, µειώνει το
φόρο, µόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση και µερίζεται µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος του καθενός που φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις,
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όπως αυτό δηλώθηκε µε την αρχική δήλωση ή συµπληρωµατική
µέχρι τη λήξη της προθεσµίας.
β) Το ποσό της διατροφής που επιδικάστηκε και καταβάλλεται
από τον έναν σύζυγο στον άλλο, του οποίου αποτελεί φορολογητέο εισόδηµα. Το ποσό της µείωσης του φόρου δεν µπορεί να
υπερβεί τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.
γ) Των χρηµατικών ποσών που καταβάλλονται από τον φορολογούµενο λόγω δωρεάς προς:
αα) τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, το Εθνικό Ταµείο
Κοινωνικής Συνοχής, τους ιερούς ναούς, τις ιερές µονές του
Αγίου Όρους, το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως,
τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύµων, την Ιερά Μονή
Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα δηµοτικά νοσοκοµεία και τα νοσοκοµεία που είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό,
ββ) τα κοινωφελή ιδρύµατα, τα σωµατεία µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν
υποτροφίες, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα
ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα έχουν
συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς
σκοπούς, τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που διέπονται από το ν. 1514/1985 (Α’ 13) και τα ερευνητικά κέντρα που
αποτελούν ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
γγ) τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα υπάρχουν ή συνιστώνται,
εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Πολιτιστικοί σκοποί
είναι, ιδίως, η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση των γραµµάτων, της µουσικής, του χορού, του θεάτρου, του κινηµατογράφου, της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των τεχνών γενικότερα,
καθώς και η ίδρυση, επέκταση και συντήρηση των αναγνωρισµένων ιδιωτικών µουσείων, όπως τέχνης, φυσικής ιστορίας, εθνολογικών και λαογραφικών.
Με προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού καθορίζονται τα νοµικά
πρόσωπα που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς, καθώς και οι
διαδικασίες ελέγχου τους από τις αρµόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού.
Τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών της περίπτωσης γ’
λαµβάνονται υπόψη µόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασµό του νοµικού προσώπου, που πρέπει να ανοιχθεί για το
σκοπό αυτόν σε πιστωτικό ίδρυµα που νόµιµα λειτουργεί στην
Ελλάδα.
Το γραµµάτιο είσπραξης του πιστωτικού ιδρύµατος που εκδίδεται πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή ή χορηγού και
δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς ή χορηγίας αριθµητικώς και
ολογράφως, την ηµεροµηνία κατάθεσής του και την υπογραφή
του δωρητή ή χορηγού, κατά περίπτωση.
δ) Της αξίας των ιατρικών µηχανηµάτων και των ασθενοφόρων
αυτοκινήτων, που µεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα κρατικά και
δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία που αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
Το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών των περιπτώσεων
γ’ και δ’ επί του οποίου υπολογίζεται η µείωση δεν µπορεί να
υπερβαίνει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού εισοδήµατος που φορολογείται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις.
Η µείωση διενεργείται εφόσον τα ποσά των δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν συνολικά τα εκατό (100) ευρώ.
Τα χρηµατικά ποσά αυτών των δωρεών και χορηγιών δεν πρέπει να έχουν εκπέσει µε βάση άλλη διάταξη του παρόντος.
Οι διατάξεις των περιπτώσεων γ’ και δ’ εφαρµόζονται και για
δωρεές υπέρ αντίστοιχων κρατικών φορέων και νοµικών προσώπων, εγκατεστηµένων σε άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και σε χώρες ΕΟΧ. Το ποσό των δωρεών που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο µπορεί να κατατίθεται και σε πιστωτικό ίδρυµα στην οποία έχει την κατοικία του ο δωρεοδόχος.
4. Εξαιρετικά, το ποσό του φόρου που προκύπτει σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 µειώνεται κατά διακόσια (200) ευρώ, για τον
ίδιο φορολογούµενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν µε αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον:
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α) Παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και
άνω µε βάση τη γνωµάτευση των οικείων υγειονοµικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Δεν λαµβάνεται υπόψη επαγγελµατική ή ασφαλιστική αναπηρία.
β) Είναι ανάπηροι αξιωµατικοί ή οπλίτες, οι οποίοι µε την ιδιότητα του αναπήρου παίρνουν σύνταξη από το δηµόσιο ταµείο ή
αξιωµατικοί οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεµικής διαθεσιµότητας ή αξιωµατικοί που εξαιτίας πολεµικού τραύµατος ή
νοσήµατος που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεµική περίοδο,
βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή πρόσωπα που
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 1579/1950 (Α’ 286) και του
ν.δ. 330/1947 (Α’ 84).
γ) Είναι θύµατα πολέµου. Θύµατα πολέµου κατά την έννοια
του παρόντος είναι τα πρόσωπα που λαµβάνουν σύνταξη από
πολεµική αιτία. Με τα θύµατα πολέµου εξοµοιώνονται και τα πρόσωπα τα οποία ως µέλη οικογενειών αξιωµατικών και οπλιτών, οι
οποίοι απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας
σε ειρηνική περίοδο, δικαιούνται σύνταξη από το δηµόσιο ταµείο.
δ) Παίρνουν σύνταξη από το δηµόσιο ταµείο ως ανάπηροι ή
θύµατα εθνικής αντίστασης ή εµφυλίου πολέµου σύµφωνα µε τις
διατάξεις των νόµων 1543/1985 (Α’ 73) και 1863/1985 (Α’ 204),
όπως τροποποιήθηκαν µε το ν. 1976/1991 (Α’ 184).
5. Για τη σύζυγο, η οποία έχει εισόδηµα από το οποίο προκύπτει φόρος, οι µειώσεις των περιπτώσεων α’, γ’, και δ’ της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 που αφορούν την ίδια, της
περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 που αφορούν τα τέκνα της
από προηγούµενο γάµο, τα χωρίς γάµο τέκνα της, τους γονείς
της και τους ανήλικους ορφανούς από πατέρα και µητέρα συγγενείς της µέχρι το δεύτερο βαθµό, αφαιρούνται από το δικό της
φόρο που προκύπτει µε βάση την κλίµακα.
Όταν λόγω θανάτου του ενός από τους συζύγους υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις, αν στο εισόδηµα του ενός συζύγου δεν
προκύπτει φόρος ή ο φόρος που προκύπτει είναι κατώτερος από
το άθροισµα των µειώσεων των περιπτώσεων α’, γ’ και δ’ της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4, το άθροισµα αυτών ή η διαφορά που προκύπτει δεν µειώνει το φόρο του άλλου συζύγου.
Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση αυτή, µειώνουν το φόρο του
άλλου συζύγου τα ποσά των µειώσεων που αφορούν έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης του ενός συζύγου και των
λοιπών προσώπων που συνοικούν µαζί του και τον βαρύνουν.
Αν µε βάση τη φορολογική κλίµακα δεν προκύπτει για τον φορολογούµενο ποσό φόρου ή αυτό που προκύπτει είναι µικρότερο
από το άθροισµα των µειώσεων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 που αφορούν αυτόν προσωπικά και
τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, ολόκληρο το ποσό των µειώσεων των περιπτώσεων αυτών ή η διαφορά που προκύπτει µειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση τη φορολογική
κλίµακα για τον άλλο σύζυγο.
Αν το συνολικό ποσό των µειώσεων είναι µεγαλύτερο του
φόρου, ο οποίος προκύπτει µε βάση τη φορολογική κλίµακα για
τον φορολογούµενο και τη σύζυγό του, η διαφορά δεν επιστρέφεται ούτε συµψηφίζεται.
Το ποσό που αποµένει ύστερα από τις µειώσεις αποτελεί το
φόρο που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδηµα του φορολογούµενου.
6. Τα πρόσωπα του προτελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. δεν δικαιούνται την έκπτωση των δαπανών
του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε..
7. Το ποσό που προκύπτει από την άθροιση των ποσών φόρου
των προηγούµενων παραγράφων αποτελεί το συνολικό φόρο
του υπόχρεου.
8. Ο φόρος στις αµοιβές που αποκτούν οι αξιωµατικοί και το
κατώτερο πλήρωµα του εµπορικού ναυτικού από την παροχή
υπηρεσιών σε εµπορικά πλοία, υπολογίζεται µε αναλογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για τους αξιωµατικούς και
δέκα τοις εκατό (10%) για το κατώτερο πλήρωµα στις αµοιβές
που αποκτώνται από το ηµερολογιακό έτος 2013 και επόµενα.
9. Από το συνολικό ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση
τις κλίµακες της παραγράφου 1 εκπίπτουν:
α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 52 και 54 έως 58 στο εισόδηµα που
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υπόκειται σε φόρο µέσα στο ίδιο οικονοµικό έτος. Εάν το ποσό
του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι µεγαλύτερο από τον οφειλόµενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται.
β) Ο φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε σε κράτος µε το
οποίο η Ελλάδα έχει θέσει σε ισχύ Σύµβαση Αποφυγής Διπλής
Φορολογίας του Εισοδήµατος και του Κεφαλαίου (Σ.Α.Δ.Φ.) για
το εισόδηµα που προέκυψε σε αυτό και µέχρι του ποσού του
φόρου που αναλογεί για το εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα, εφόσον
ο φόρος που καταβλήθηκε στο άλλο κράτος ορίζεται στις διατάξεις της Σ.Α.Δ.Φ..
10. Ο φόρος, που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδηµα ή
το υπόλοιπο που αποµένει µετά τις εκπτώσεις της προηγούµενης
παραγράφου, καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες δόσεις από τις
οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για
τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση του φόρου και η καθεµία από τις επόµενες την τελευταία
εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του τρίτου και πέµπτου µήνα, αντιστοίχως, από τη βεβαίωση του φόρου.
Αν ο φόρος βεβαιώνεται τους µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο
του οικείου οικονοµικού έτους, καταβάλλεται σε δύο (2) ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία
εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου µήνα
από τη βεβαίωση του φόρου και η δεύτερη την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του τρίτου µήνα από τη
βεβαίωση του φόρου. Αν ο φόρος βεβαιώνεται το µήνα Οκτώβριο
του οικείου οικονοµικού έτους και µετά, καταβάλλεται εφάπαξ
µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες,
ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα από τη βεβαίωση του φόρου. Αν
το συνολικό ποσό της οφειλής, η οποία προκύπτει µε βάση την
αρχική δήλωση του υπόχρεου, είναι µέχρι το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ για τον ίδιο και για τη σύζυγό του αθροιστικά
λαµβανόµενο, τούτο θα καταβληθεί µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα
από τη βεβαίωση του φόρου.
Όταν ο φόρος που οφείλεται µε βάση την εµπρόθεσµη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ µέσα στην προθεσµία της πρώτης
δόσης, ανεξάρτητα αν βεβαιώθηκε σε µία ή περισσότερες δόσεις,
παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συµβεβαιούµενων µε αυτόν οφειλών έκπτωση ενάµισι τοις εκατό (1,5%).
Κατά την καταβολή του φόρου που προκύπτει µε βάση τροποποιητική δήλωση παρέχεται έκπτωση ποσοστού ενάµισι τοις
εκατό (1,5%) στο σύνολο της νέας οφειλής, εφόσον αυτή είναι
µικρότερη από την αρχική και ο υπόχρεος κατέβαλε την αρχική
οφειλή και έτυχε παρόµοιας έκπτωσης ή κατέβαλε µέσα στην
προθεσµία της πρώτης δόσης ποσό της αρχικής οφειλής που καλύπτει σε ποσοστό ενενήντα οκτώ και µισό τοις εκατό (98,5%)
της νέας οφειλής, εφόσον το λάθος οφείλεται σε υπαιτιότητα
της φορολογικής αρχής.
11. Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδηµα
από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα δεν δικαιούνται τις µειώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται οι κάτοικοι των κρατών - µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα
πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήµατός τους.
12. Με προεδρικό διάταγµα, µετά από πρόταση του Υπουργού
Οικονοµικών, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
για την αναγνώριση της συνδροµής των προϋποθέσεων για τη
µείωση του φόρου που ορίζεται από το άρθρο αυτό, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
13. Με προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση των Υπουργών
Οικονοµικών, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας καθορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται
για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας.»
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται
προτελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Επίσης, ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, αφαιρουµένων των ασφαλιστικών εισφορών, θεωρείται το εισόδηµα από
ατοµική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελµα,
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
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αα) Έχουν έγγραφη σύµβαση µε τα φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα τα οποία λαµβάνουν τις υπηρεσίες τους, και
ββ) Τα φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα τα οποία λαµβάνουν τις
υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία (3), ή εφόσον υπερβαίνουν
τον αριθµό αυτόν, ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%)
των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήµατος από ατοµική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λαµβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.»
3. Η περίπτωση θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του
Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δαπάνη του φορολογούµενου ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειµένου για τον
άγαµο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους συζύγους που
υποβάλλουν κοινή δήλωση εφόσον δηλώνεται πραγµατικό ή τεκµαρτό εισόδηµα.»
Άρθρο 2
Εισόδηµα από κινητές αξίες και µεταβιβάσεις µετοχών
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του
Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο φόρος υπολογίζεται στο ποσό των τόκων που προκύπτουν
µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του
Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική
υποχρέωση των υπόχρεων του άρθρου 2, καθώς και των υπόχρεων της παραγράφου 2 του άρθρου 101.»
3. Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος προστίθεται νέο
εδάφιο που έχει ως εξής:
«Στους τόκους που αποκτά φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδας
από καταθέσεις στην αλλοδαπή ή από οµολογιακά δάνεια που εκδίδονται σε αυτή και παραµένουν στην αλλοδαπή, ο δικαιούχος
υποχρεούται να αποδίδει τον οφειλόµενο φόρο δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) µε την υποβολή δήλωσης στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία µέχρι και την 31η Ιανουαρίου του επόµενου
από την καταβολή ή πίστωση έτους, προσκοµίζοντας και το πρωτότυπο αποδεικτικό της αλλοδαπής τράπεζας ή πιστωτικού οργανισµού, από το οποίο θα προκύπτει το ποσό των τόκων που
καταβλήθηκε ή µε το οποίο πιστώθηκε ο λογαριασµός του στην
αλλοδαπή κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος, ο φόρος
που έχει παρακρατηθεί και ο χρόνος καταβολής ή πίστωσης.
Από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί και πρέπει να
αποδοθεί, εκπίπτει ο φόρος που αποδεδειγµένα έχει παρακρατηθεί από τα φυσικά πρόσωπα σε κράτος µε το οποίο η Ελλάδα
έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α.Δ.Φ. για το εισόδηµα που προέκυψε σε
αυτό και µέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα, εφόσον ο φόρος που παρακρατήθηκε
στο άλλο κράτος ορίζεται στις διατάξεις της Σ.Α.Δ.Φ..»
4. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος αντικαθίστανται
ως εξής:
«Ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) στο ποσό των τόκων που προκύπτουν από τους πιο πάνω
τίτλους από την 1η Ιανουαρίου 2013 και µετά, ακόµα και αν προέρχονται από τίτλους που έχουν ανανεωθεί.»
5. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 12
του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική
υποχρέωση των υπόχρεων του άρθρου 2, καθώς και των υπόχρεων της παραγράφου 2 του άρθρου 101.»
6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 12 του
Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους τόκους που καταβάλλονται από φυσικά πρόσωπα στην
αλλοδαπή, ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή είκοσι
τοις εκατό (20%) όταν δικαιούχος είναι φυσικό και µε συντελεστή
τριάντα τρία τοις εκατό (33%) όταν δικαιούχος είναι νοµικό πρόσωπο.»
7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται
ως εξής:
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«2. Φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό
(20%) η υπεραξία που προκύπτει από τη µεταβίβαση µετοχών
ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, που αποκτούν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά
ή αλλοδαπά. Για τον υπολογισµό της υπεραξίας του προηγούµενου εδαφίου αφαιρείται το κόστος απόκτησης των µεταβιβαζόµενων µετοχών από την κατώτατη πραγµατική αξία που έχουν
αυτές κατά το χρόνο της µεταβίβασης.
Η κατώτατη πραγµατική αξία των µετοχών που µεταβιβάζονται, εξευρίσκεται ως εξής:
α) Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, που εµφανίζονται στον τελευταίο πριν από τη µεταβίβαση επίσηµο ισολογισµό και όπως
αυτά διαµορφώνονται µετά από αύξηση ή µείωση που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα της µεταβίβασης,
προσαυξάνονται µε την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των πέντε
(5) τελευταίων διαχειριστικών περιόδων πριν από τη µεταβίβαση.
Στο αποτέλεσµα που προκύπτει προστίθεται και η υφιστάµενη
διαφορά µεταξύ της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, όπως
αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της µεταβίβασης στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων και της εµφανιζόµενης στα βιβλία
αξίας κτήσης αυτών, αν η δεύτερη είναι µικρότερη της πρώτης.
Το ποσό που προκύπτει σύµφωνα µε τα πιο πάνω, διαιρούµενο
δια του αριθµού των υφιστάµενων κατά το χρόνο µεταβίβασης
µετοχών, αντιπροσωπεύει την ελάχιστη πραγµατική αξία της
κάθε µετοχής, η οποία λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό
της αξίας των µετοχών που µεταβιβάζονται.
β) Ως απόδοση ιδίων κεφαλαίων λαµβάνεται ο λόγος του
µέσου όρου των ολικών αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης (προ
φόρων) των πέντε (5) τελευταίων, πριν από τη µεταβίβαση, ισολογισµών και του µέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της ίδιας
χρονικής περιόδου. Σε περίπτωση που νόµιµα έχουν καταρτισθεί
λιγότεροι από πέντε (5) ισολογισµοί, λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία των ισολογισµών αυτών. Αν το άθροισµα των ολικών αποτελεσµάτων είναι αρνητικό, δεν λαµβάνεται υπόψη καµία απόδοση.
γ) Όταν η εταιρεία της οποίας µεταβιβάζονται οι µετοχές έχει
προέλθει από µετατροπή ή συγχώνευση άλλων ανωνύµων εταιρειών ή άλλων µορφών επιχειρήσεων και η µεταβίβαση λαµβάνει
χώρα πριν από τη σύνταξη τριών ισολογισµών, λαµβάνονται
υπόψη τα στοιχεία της προηγούµενης περίπτωσης, που προκύπτουν και από τους ισολογισµούς των επιχειρήσεων που έχουν
µετασχηµατισθεί, εφόσον τηρούσαν βιβλία µε τη διπλογραφική
µέθοδο, ώστε να λαµβάνονται υπόψη στοιχεία τριών ισολογισµών συνολικά.
δ) Σε περίπτωση που από το συµβολαιογραφικό έγγραφο ή
ιδιωτικό συµφωνητικό προκύπτει ως πραγµατική αξία µεταβίβασης µετοχών µεγαλύτερη αυτής που προκύπτει, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των περιπτώσεων α’ έως γ’, λαµβάνεται υπόψη η συµφωνηθείσα.
Ως κόστος απόκτησης των µεταβιβαζόµενων µετοχών λαµβάνεται αυτό που ορίζεται στην παράγραφο 1.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται και για µεταβιβάσεις µετοχών αλλοδαπών ανωνύµων εταιρειών µη εισηγµένων σε διεθνώς αναγνωρισµένο χρηµατιστηριακό θεσµό από
ηµεδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Για τον υπολογισµό της
υπεραξίας, που προκύπτει από τη µεταβίβαση µετοχών αλλοδαπής ανώνυµης εταιρίας αφαιρείται το κόστος απόκτησής τους
από τη συµφωνηθείσα αξία πώλησης των µετοχών.
Για την καταβολή του φόρου αυτού και την υποβολή της σχετικής δήλωσης έχουν εφαρµογή τα αναφερόµενα στις διατάξεις
της προηγούµενης παραγράφου. Οι διατάξεις της παραγράφου
αυτής έχουν εφαρµογή και επί εισφοράς των τίτλων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, για την κάλυψη του κεφαλαίου νεοϊδρυόµενης, ηµεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας ή για την αύξηση
του κεφαλαίου υφιστάµενης. Ως κατώτατη πραγµατική αξία των
µετοχών που εισφέρονται για την κάλυψη ή αύξηση του κεφαλαίου ηµεδαπής εταιρείας, λαµβάνεται η αξία η οποία προσδιορίζεται από την Εκτιµητική Επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν.
2190/1920. Όταν δικαιούχοι των εισοδηµάτων της παραγράφου
αυτής είναι πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 101, µε την καταβολή του πιο πάνω φόρου δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων αλλά τα εισοδή-
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µατα αυτά φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις.»
8. Η περίπτωση η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος αντικαθίσταται ως εξής:
«η) Από συµβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, εφόσον ο δικαιούχος του εισοδήµατος δεν είναι
εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου του ν. 3371/2005 (Α’ 178)
ή ΟΣΕΚΑ ή πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα. Ως παράγωγα
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα νοούνται τα χρηµατοοικονοµικά
µέσα που ορίζονται στο άρθρο 5 του ν. 3606/2007 (Α’ 195), καθώς
και αυτά που καθορίζονται µε πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος. Για τους σκοπούς της περίπτωσης αυτής, ως παράγωγο χρηµατοοικονοµικό προϊόν θεωρείται και κάθε σύµβαση
SWΑΡ επί συναλλάγµατος, ανεξάρτητα από το χρόνο σύναψής
της, ως ενιαίας ή ως σύνολο επί µέρους συµβάσεων.
Ως παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα νοούνται και τα
χρηµατοοικονοµικά µέσα που εκδίδει το Ελληνικό Δηµόσιο, κατ’
εφαρµογή προγράµµατος συµµετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, η απόδοση των οποίων συνδέεται µε το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ρήτρες Α.Ε.Π.). Όταν δικαιούχος του
εισοδήµατος των προϊόντων της περίπτωσης αυτής είναι κάτοικος αλλοδαπής φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το εισόδηµα αυτό
αποτελεί εισόδηµα από κινητές αξίες.»
9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα κέρδη τα οποία αποκτούν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία µε την απλογραφική ή διπλογραφική µέθοδο από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. σε τιµή
ανώτερη της τιµής απόκτησής τους, φορολογούνται µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), όταν οι µετοχές αυτές αποκτώνται
µε οποιονδήποτε τρόπο από την 1η Ιουλίου 2013 και µετά. Ο
φόρος βαρύνει τον πωλητή των µετοχών και αποδίδεται από την
«Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.)» εφάπαξ µε δήλωση που
υποβάλλεται στην αρµόδια για τη φορολογία της Δ.Ο.Υ. µέχρι το
τέλος του πρώτου δεκαπενθηµέρου µετά το κλείσιµο κάθε ηµερολογιακού διµήνου για τις πωλήσεις µετοχών που ενεργήθηκαν
µέσα σε κάθε δίµηνο. Οι διατάξεις του άρθρου 113 του Κ.Φ.Ε.,
του ν. 4125/1960 (Α’ 205) και του ν. 2523/1997 (Α’ 179) εφαρµόζονται ανάλογα και στο φόρο που οφείλεται µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης του φόρου, ο τύπος και το περιεχόµενο της
υποβαλλόµενης από τον υπόχρεο δήλωσης, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου
αυτής.
Αν δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο µε τη φορολογία που
προβλέπεται στην παράγραφο αυτή εξαντλείται η φορολογική
υποχρέωση αυτού, ενώ αν δικαιούχος είναι νοµικό πρόσωπο το
εισόδηµα αυτό φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις και από τον
αναλογούντα φόρο εκπίπτει ο φόρος που καταβλήθηκε.
Για τον υπολογισµό του κέρδους που υπόκειται σε φορολογία
λαµβάνεται η πραγµατική τιµή πώλησης των µετοχών στο Χ.Α.,
όπως αυτή αναγράφεται στο πινακίδιο που εκδίδει η Ανώνυµη
Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή το πιστωτικό
ίδρυµα που µεσολαβεί. Όταν η πώληση των µετοχών πραγµατοποιείται εξωχρηµατιστηριακά ή µέσω πολυµερούς µηχανισµού
διαπραγµατεύσεων, ως τιµή πώλησης λαµβάνεται αυτή που δηλώνεται στην Ε.Χ.Α.Ε. για το διακανονισµό της συναλλαγής και
αν δεν δηλωθεί η τιµή κλεισίµατος της µετοχής κατά την ηµέρα
της συναλλαγής.
Για τον υπολογισµό του κόστους απόκτησης των µετοχών
ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Όταν η απόκτηση των µετοχών έχει γίνει σταδιακά, για τον
υπολογισµό του κόστους κτήσης των πωλούµενων µετοχών λαµβάνεται η µέση τιµή απόκτησης αυτών.
β) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί λόγω κληρονοµιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, για τον υπολογισµό του κόστους κτήσης λαµβάνεται η αξία που οριστικοποιήθηκε µε οποιονδήποτε
τρόπο κατά την εφαρµογή των διατάξεων φορολογίας κεφαλαίου ή αν δεν οριστικοποιήθηκε, η δηλωθείσα αξία.
γ) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί δωρεάν µετά από κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, δεν επηρεάζεται το κόστος κτήσης
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του συνόλου των µετοχών. Τα ίδια ισχύουν κατά τη µεταβολή του
αριθµού των µετοχών µε αύξηση ή µείωση της ονοµαστικής τους
αξίας (split – reverse split).
δ) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί πριν από την έγκριση εισαγωγής τους στο Χ.Α., για τον υπολογισµό του κόστους κτήσης
λαµβάνεται υπόψη η τιµή εισαγωγής τους σε αυτό.
ε) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο προγράµµατος χορήγησης µετοχών (stock option plan), ως τιµή κτήσης λαµβάνεται η χρηµατιστηριακή τιµή των µετοχών κατά το χρόνο
άσκησης του δικαιώµατος.
στ) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί ως µέρισµα (αντί µετρητών), ως κόστος κτήσης αυτών λαµβάνεται το ποσό του µερίσµατος που θα λάµβανε ο κάθε µέτοχος αν η διανοµή γινόταν σε
χρήµα.
ζ) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο επίτευξης της
αναγκαίας διασποράς εν όψει της εισαγωγής τους στο Χ.Α., για
τον υπολογισµό του κόστους απόκτησης λαµβάνεται υπόψη η
τιµή µε την οποία αποκτήθηκαν.
η) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί κατά την εκκαθάριση εισηγµένου στο Χ.Α. παραγώγου προϊόντος επί µετοχών µε παράδοση της υποκείµενης αξίας έναντι τιµήµατος, για τον
υπολογισµό του κόστους κτήσης λαµβάνεται υπόψη η τελική τιµή
εκκαθάρισης για τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης και η
τιµή κλεισίµατος της υποκείµενης µετοχής στο Χ.Α. κατά την
ηµέρα άσκησης του δικαιώµατος για τα δικαιώµατα προαίρεσης
επί µετοχών.
θ) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί από εξαγορά µεριδίων
ΟΣΕΚΑ που έχουν εισαχθεί σε οργανωµένη αγορά σύµφωνα µε
το άρθρο 88 του ν. 4099/2012 (Α’ 250) για τον υπολογισµό του
κόστους κτήσης λαµβάνεται υπόψη η τιµή κλεισίµατος των υποκείµενων µετοχών στο Χ.Α. κατά την ηµέρα της εξαγοράς.
Για τον προσδιορισµό του κέρδους που υπόκειται σε φορολογία, λαµβάνεται υπόψη η ζηµία που προκύπτει µέσα στο ίδιο έτος
από την ίδια αιτία. Αν από το συµψηφισµό προκύπτει ζηµία, έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4.
Για την εφαρµογή των ανωτέρω, οι Ανώνυµες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή τα πιστωτικά ιδρύµατα, που χειρίζονται τις µετοχές των πελατών τους σύµφωνα µε τον
Κανονισµό του Συστήµατος Άυλων Τίτλων, χορηγούν, µέχρι την
τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Ιανουαρίου, στους δικαιούχους
πελάτες τους κατάσταση κερδών ή ζηµιών που προέκυψαν κατά
το προηγούµενο έτος από τις πωλήσεις µετοχών κάθε εταιρείας
διακεκριµένα και συνολικά, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία
του δικαιούχου, καθώς και ο αριθµός φορολογικού µητρώου.
Χρόνος που προκύπτει το εισόδηµα είναι ο χρόνος διακανονισµού της πώλησης των µετοχών, χωρίς να ασκεί επιρροή η τιµή
στην οποία έχει λάβει χώρα η πώληση. Όταν πραγµατοποιείται
ανοιχτή πώληση, το εισόδηµα προκύπτει κατά το χρόνο διακανονισµού της αγοράς των απαιτούµενων µετοχών ή της µεταφοράς µετοχών στο λογαριασµό του επενδυτή.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται και για πωλήσεις µετοχών εισηγµένων σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο αξιών
ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισµένο χρηµατιστηριακό θεσµό.»
10. Η παράγραφος 4 του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος καταργείται και οι παράγραφοι 5, 6, 7 και 8 αναριθµούνται σε 4, 5, 6 και 7, αντίστοιχα.
11. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 38 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, όπως αναριθµήθηκε µε την
προηγούµενη παράγραφο, αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα κεφαλαιακά κέρδη που αποκτούν ατοµικές επιχειρήσεις
και υπόχρεοι που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου
2 και οι οποίοι τηρούν βιβλία µε τη διπλογραφική µέθοδο από συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε., που διαπραγµατεύονται
στην αγορά παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο παραγώγων ή σε άλλη οργανωµένη αγορά,
απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος.»
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Άρθρο 3
Εισόδηµα από επιχειρήσεις
Εκπτώσεις δαπανών επιχειρήσεων
1. Τα πέντε πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 10
του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής:
«Το συνολικό καθαρό εισόδηµα των υπόχρεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, όπως αυτό προσδιορίζεται
µε βάση τις διατάξεις αυτού του Κώδικα, µετά την αφαίρεση των
κερδών τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται
αυτοτελώς, καθώς και των κερδών τα οποία προέρχονται από
µερίσµατα ηµεδαπών ανωνύµων εταιριών ή συνεταιρισµών και
των κερδών από µερίδια ηµεδαπής εταιρίας περιορισµένης ευθύνης ή από τη συµµετοχή σε υπόχρεους που αναφέρονται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 2, φορολογείται ως εξής:
Προκειµένου για οµόρρυθµες εταιρείες (Ο.Ε.), ετερόρρυθµες
εταιρείες (Ε.Ε.), κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, αστικές ή µη κερδοσκοπικές εταιρείες, συµµετοχικές ή αφανείς, καθώς και κοινοπραξίες, µε την ακόλουθη
κλίµακα:
Κλιµάκιο
Φορολογικός
Φόρος
εισοδήµατος συντελεστής κλιµακίου
(ευρώ)
50.000
Υπερβάλλον

%
26%
33%

(ευρώ)
13.000

Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ)
(ευρώ)
50.000
13.000

Όταν οι παραπάνω υπόχρεοι τηρούν διπλογραφικά βιβλία το
συνολικό καθαρό εισόδηµά τους υποβάλλεται σε φόρο µε συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%).
Σε περίπτωση διανοµής κερδών από τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία και εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 55.
Επίσης για τους υπόχρεους αυτούς εφαρµόζονται οι διατάξεις
των άρθρων 98 και επόµενα.»
2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του
άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε., οι λέξεις «ή κοινότητας» διαγράφονται.
3. Οι διατάξεις της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται.
4. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης στ’ της παραγράφου
3 του άρθρου 28 οι λέξεις «από εταιρεία περιορισµένης ευθύνης
σε εταίρους της» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «από τα λοιπά νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 σε εταίρους
ή διαχειριστές τους».
5. Τα τρία τελευταία εδάφια της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής:
«Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης, για το οποίο στη
συνέχεια θα συναφθεί σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης µεταξύ εταιρίας χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της πωλήτριας επιχείρησης, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος, µε την
προϋπόθεση ότι θα εµφανισθεί σε ιδιαίτερο λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού, το οποίο φορολογείται, σε περίπτωση
διανοµής ή διάλυσης της επιχείρησης, καθώς και λόγω λύσης
της σύµβασης ή υποκατάστασης του µισθωτή από νέο πρόσωπο,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Για τον προσδιορισµό της
υπεραξίας, ως τιµή πώλησης λαµβάνεται αυτή που ορίζεται στη
σύµβαση. Οι διατάξεις των δύο προηγούµενων εδαφίων δεν
εφαρµόζονται για συµβάσεις αγοράς ακινήτων στις οποίες αντισυµβαλλόµενος είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, που είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγµατική
έδρα ή είναι εγκατεστηµένος σε κράτος µη συνεργάσιµο. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται και για συναλλαγές στις οποίες αντισυµβαλλόµενος είναι φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο ή νοµική οντότητα, που είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγµατική έδρα ή είναι εγκατεστηµένος σε κράτος
µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, εκτός εάν ο ενδιαφερόµενος αποδείξει ότι πρόκειται για συνήθεις συναλλαγές και δεν
έχουν ως αποτέλεσµα τη µεταφορά κερδών ή εισοδηµάτων ή κεφαλαίου µε σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή.»
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6. Η περίπτωση θ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του
Κ.Φ.Ε. καταργείται.
7. Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 28
του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Τα κατά το άρθρο αυτό εισοδήµατα και κέρδη των επιχειρήσεων, που λειτουργούν µε τη µορφή οµόρρυθµης, ετερόρρυθµης, περιορισµένης ευθύνης και ιδιωτικής κεφαλαιουχικής
εταιρίας, κοινοπραξίας, κοινωνίας και αστικής εταιρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και συνεταιρισµών θεωρείται ότι
αποκτήθηκαν:
α) Στις περιπτώσεις της οµόρρυθµης, ετερόρρυθµης, περιορισµένης ευθύνης και ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας, της
κοινοπραξίας, κοινωνίας και αστικής εταιρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα από κάθε έναν εταίρο ή µέλος, για το ποσοστό των κερδών που του αναλογεί από τη συµµετοχή του στην εταιρία,
κοινοπραξία ή κοινωνία. Ως χρόνος κτήσης, για επιχειρήσεις που
τηρούν βιβλία µε τη διπλογραφική µέθοδο, θεωρείται ο χρόνος
πίστωσης ή καταβολής αυτών στον δικαιούχο, για επιχειρήσεις
που τηρούν βιβλία µε την απλογραφική µέθοδο, θεωρείται η ηµεροµηνία στην οποία έκλεισε η διαχείριση και προκειµένου για τα
κέρδη που διανέµουν οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και
ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες, ο χρόνος έγκρισης αυτών από
τη συνέλευση των εταίρων.
Σε περίπτωση λύσης, συγχώνευσης ή µετατροπής της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής
εταιρείας, το εισόδηµα λογίζεται ότι αποκτάται από αυτούς που
έχουν την ιδιότητα του εταίρου την ηµεροµηνία της λύσης, συγχώνευσης ή µετατροπής, κατά περίπτωση.»
8. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4 του
άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κοινοπραξία αναγνωρίζεται εφόσον έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.»
9. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του
Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «µε τη διπλογραφική µέθοδο».
10. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του
Κ.Φ.Ε., οι λέξεις «τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «µε τη διπλογραφική µέθοδο».
11. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του Κ.Φ.Ε.
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζονται
για συναλλαγές στις οποίες αντισυµβαλλόµενος είναι φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, που είναι κάτοικος ή έχει
την καταστατική ή πραγµατική έδρα ή είναι εγκατεστηµένος σε
κράτος που υπόκειται σε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, και
ο ενδιαφερόµενος αποδείξει ότι πρόκειται για πραγµατικές και
συνήθεις συναλλαγές που δεν έχουν ως αποτέλεσµα τη µεταφορά κερδών ή εισοδηµάτων ή κεφαλαίου µε σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή.»
12. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1
του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 20 του παρόντος άρθρου» διαγράφονται.
13. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης
α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. µετά τη λέξη
«οργανισµού» προστίθενται οι λέξεις «µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναµόρφωσης
που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν.
2873/2000.»
14. Στο πέµπτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. η λέξη «σταδιακή» διαγράφεται.
15. Στο έκτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης
α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. µετά τις λέξεις
«εταιριών περιορισµένης ευθύνης» προστίθενται οι λέξεις «και
των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών».
16. Στο τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης
α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «οριζόµενου από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Β.Σ. φορολογι-
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κού» αντικαθίστανται µε τη λέξη «προβλεπόµενου».
17. α. Στο τέταρτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. η λέξη
«Πολιτισµού» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού».
β. Στο πέµπτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης
α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «Οικονοµίας και» διαγράφονται και η λέξη «Πολιτισµού» αντικαθίσταται
µε τις λέξεις «Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού».
γ. Στο δέκατο ένατο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. η λέξη
«Πολιτισµού» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού».
18. Το εικοστό εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης
α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται
ως εξής:
«Τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών αυτής της υποπερίπτωσης λαµβάνονται υπόψη µόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε
λογαριασµό του νοµικού προσώπου που τηρείται σε πιστωτικό
ίδρυµα.»
19. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παραγράφου
1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «και στοιχεία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων» αντικαθίστανται µε
τις λέξεις «µε την απλογραφική µέθοδο».
20. Στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του
Κ.Φ.Ε. προστίθεται περίπτωση ιι’ ως εξής:
«ιι) ο φόρος του παρόντος.»
21. Στο τέλος της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Στην περίπτωση που οι ανωτέρω φόροι επαναχρεώνονται
στην αντισυµβαλλόµενη επιχείρηση, εκπίπτουν ως δαπάνη της
επιχείρησης που τους επαναχρεώνει εφόσον έχουν αποτελέσει
έσοδο φορολογητέο για αυτήν. Ειδικά η έκτακτη ειδική εισφορά
αλληλεγγύης του ν. 4093/2012 (Α’ 222) εκπίπτει ισόποσα µέσα
σε µία πενταετία. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου ισχύουν
από την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012.»
22. Η περίπτωση στ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) Τα ποσά των αποσβέσεων για τα ενσώµατα ή άυλα πάγια
περιουσιακά στοιχεία της οικονοµικής µονάδας.
αα) Αποσβέσιµο πάγιο περιουσιακό στοιχείο είναι το λειτουργικό ή µη λειτουργικό, ενσώµατο ή άυλο στοιχείο, που αποκτάται
από την οικονοµική µονάδα και έχει ωφέλιµη διάρκεια ζωής περιορισµένη, αλλά µεγαλύτερη από ένα έτος.
ββ) Η διενέργεια των αποσβέσεων είναι υποχρεωτική. Υπόχρεες είναι οικονοµικές µονάδες, οι οποίες έχουν στην κυριότητά
τους πάγια περιουσιακά στοιχεία, ανεξαρτήτως αν τα χρησιµοποιούν, τα εκµισθώνουν ή τα εκµεταλλεύονται µε οποιοδήποτε
τρόπο.
γγ) Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη µέθοδο σταθερής απόσβεσης επί της αξίας κτήσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, προσαυξηµένης µε τις δαπάνες προσθηκών και
βελτιώσεων.
Οι συντελεστές απόσβεσης ανά πάγιο περιουσιακό στοιχείο
και κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, σύµφωνα µε την ταξινόµηση NACE rev2, έχουν ως εξής:
01. Για όλους τους κλάδους:
Εδαφικές εκτάσεις:
Κτιριακές εγκαταστάσεις, γραφεία, οικίες:
Βιοµηχανοστάσια, αποθήκες σταθµοί,
µη κτιριακές εγκαταστάσεις:
Μηχανήµατα:
Εξοπλισµός (εκτός Η/Υ και λογισµικού):
Εξοπλισµός Η/Υ και λογισµικό:
Μέσα µεταφοράς ατόµων:
Μέσα µεταφοράς φορτίων:
Άυλα στοιχεία και δικαιώµατα:
Λοιπά πάγια στοιχεία:

0%
4%
4%
10%
10%
20%
10%
12%
10%
10%

02.Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ισχύουν τα εξής:
Εδαφικές εκτάσεις:
5%
για τον τοµέα Β (Ορυχεία-Λατοµεία), πλην του Β.09
(Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης).
Μέσα µεταφοράς ατόµων:
12%
Για τους τοµείς N77.11 (Ενοικίαση και εκµίσθωση
αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων)
και Ο85 (Εκπαίδευση)
Μέσα µεταφοράς φορτίων:
16%
Για τον τοµέα Ν77.12 (Ενοικίαση και εκµίσθωση φορτηγών)
Λοιπά µέσα µεταφοράς:
5%
Για τους τοµείς Η49.1 (Υπεραστικές σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών), Η49.2 (Σιδηροδροµικές µεταφορές εµπορευµάτων), Η50 (Πλωτές µεταφορές) και Η51 (Αεροπορικές
µεταφορές)-Για τραίνα, πλοία και αεροπλάνα, αντιστοίχως
Άυλα στοιχεία και δικαιώµατα:
100%
Για τον τοµέα Ρ90
(Δηµιουργικές δραστηριότητες,
τέχνες και διασκέδαση)
50%
Για τον τοµέα Ι59.1 (Παραγωγή κινηµατογραφικών
ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων)
Λοιπά πάγια στοιχεία:
50%
Για τον τοµέα Ν77.2 (Ενοικίαση και εκµίσθωση ειδών
προσωπικής ή οικιακής χρήσης) Μόνο για τα εκµισθούµενα
είδη.
30%
Για τον τοµέα Ν 77.3 (Ενοικίαση και εκµίσθωση άλλων µηχανηµάτων, ειδών εξοπλισµού και υλικών αγαθών)-Μόνο για τα εκµισθούµενα είδη.
δδ) Ο υπολογισµός των αποσβέσεων γίνεται σε ετήσια βάση.
Δεν επιτρέπεται η µεταφορά αποσβενόµενων ποσών µεταξύ οικονοµικών χρήσεων. Για τα νέα πάγια περιουσιακά στοιχεία η
απόσβεση αρχίζει από το µήνα κατά τον οποίο αυτά άρχισαν να
χρησιµοποιούνται ή τέθηκαν σε λειτουργία και υπολογίζεται σε
τόσα δωδέκατα, όσοι και οι µήνες µέχρι το τέλος της διαχειριστικής χρήσης.
εε) Οι αποσβέσεις που διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος δεν δύνανται να υπερβούν την αξία κτήσης ή
την αναπροσαρµοσµένη αξία του αποσβεστέου πάγιου περιουσιακού στοιχείου. Πάγια στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης του
καθενός είναι µέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, µπορούν να
αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου µέσα στη χρήση κατά την οποία
αυτά χρησιµοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία. Η ως άνω αξία
δύναται να αναπροσαρµόζεται ανά πενταετία από την έναρξη
ισχύος της παρούσης διάταξης, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει την αντίστοιχη
για την ίδια περίοδο µεταβολή του Δείκτη Τιµών Παραγωγού στη
Βιοµηχανία (Κλάδος 055 - «Ενδιάµεσα και Κεφαλαιουχικά
Αγαθά»), όπως ανακοινώνεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ..
στστ) Ειδικά οι επιχειρήσεις που µέχρι 31.12.2012 χρησιµοποιούσαν τη µέθοδο φθίνουσας απόσβεσης, όπως αυτή ορίζεται
στο π.δ. 299/2003 (Α' 255) και κατά την ως άνω ηµεροµηνία είχαν
αποσβέσει περισσότερο από 50% της αρχικής αξίας του πάγιου
περιουσιακού στοιχείου, υποχρεούνται να µεταβούν στο νέο σύστηµα που ορίζεται στον παρόντα νόµο. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις δύνανται να επιλέξουν τη διατήρηση του
τρέχοντος καθεστώτος, µέχρι τη χρήση που η απόσβεση θα
υπερβεί το 50% της αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου,
οπότε και αυτές µεταβαίνουν στη µέθοδο του εδαφίου (iii). Κατά
τη διάρκεια της µεταβατικής αυτής περιόδου, οι επιχειρήσεις
χρησιµοποιούν τους συντελεστές απόσβεσης του εδαφίου (iii),
πολλαπλασιαζόµενους µε συντελεστή δύο (2).
ζζ) Ειδικά οι νέες επιχειρήσεις, δύνανται για τις τρεις (3) πρώτες διαχειριστικές περιόδους να διενεργούν αποσβέσεις µε µηδενικό συντελεστή για όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Τα
παραπάνω εφαρµόζονται και για τη δαπάνη που καταβάλλει επιχείρηση, για την κατασκευή µη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης του
σταθµού αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής µέχρι το
δίκτυο της Δ.Ε.Η..
ηη) Ειδικά οι επιχειρήσεις που εκµισθώνουν κτίριο που έχει
ανεγερθεί σε έδαφός τους αποκλειστικά µε δαπάνες του µισθωτή εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους τις αποσβέσεις
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που προβλέπονται στην περίπτωση αυτή.»
23. Στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης θ’
της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. η λέξη «επιτηδευµατίες» αντικαθίσταται µε τη λέξη «επιχειρήσεις».
24. Στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. η λέξη «Κ.Β.Σ.» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης
Συναλλαγών».
25. Στο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης θ’ της παραγράφου
1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «και κοινότητες» διαγράφεται.
26. Στο έβδοµο εδάφιο της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 1
του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «ή κοινότητες» διαγράφονται.
27. Στο δωδέκατο εδάφιο της περίπτωσης θ’ της παραγράφου
1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «20 του π.δ.186/1992 ( Α’
84)» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «10 του Κώδικα Φορολογικής
Απεικόνισης Συναλλαγών».
28. Στο τέλος της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Ο συντελεστής του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης αυτής
εφαρµόζεται και για τους ελεύθερους επαγγελµατίες της παραγράφου 1 του άρθρου 48 ανεξάρτητα από την κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.»
29. Η περίπτωση ια’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του
Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«ια) Οι δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας κατά
το χρόνο της πραγµατοποίησής τους, προσαυξηµένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν
πάγιο εξοπλισµό, προκειµένου να προσαυξηθούν σύµφωνα µε
το προηγούµενο εδάφιο, κατανέµονται ισόποσα στα επόµενα
τρία (3) έτη. Τα κριτήρια χαρακτηρισµού των πιο πάνω δαπανών
καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση των
Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Στην περίπτωση αυτή, οι
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 έχουν εφαρµογή για
το υπόλοιπο ζηµιών που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ως
άνω ποσοστού.
Συγχρόνως µε την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, η
επιχείρηση υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες έρευνας
και τεχνολογίας που πραγµατοποίησε. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών αυτών διενεργούνται εντός χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών. Μετά την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω
προθεσµίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί.
Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ενηµερώνει σχετικά το
Υπουργείο Οικονοµικών σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο προεδρικό διάταγµα.»
30. Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης ιβ’ της παραγράφου
1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται.
31. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ιγ’ της παραγράφου
1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. καταργείται.
32. Η περίπτωση ιε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του
Κ.Φ.Ε. καταργείται.
33. Στην περίπτωση ν’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του
Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «µέσα στην επιχείρηση» διαγράφονται.
34. Στο τέλος της περίπτωσης ο’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται οι λέξεις «εφόσον τα παραστατικά εκδίδονται στο όνοµα της επιχείρησης και στην αιτιολογία
αναγράφονται τα στοιχεία του τέκνου».
35. Η περίπτωση χ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του
Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«χ) Οι παροχές σε χρήµα ή σε είδος προς τους εργαζοµένους
για επιβράβευση της απόδοσής τους εφόσον έχουν καταβληθεί
ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναµόρφωσης
που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν.
2873/2000 (Α’ 285) και εφόσον φορολογούνται ως εισόδηµα από
µισθωτές υπηρεσίες.»
36. Στην περίπτωση ψ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του
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Κ.Φ.Ε. µετά τις λέξεις «κινητής τηλεφωνίας» προστίθενται οι λέξεις «και πρόσβασης στο διαδίκτυο».
37. Η περίπτωση ω’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του
Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«ω) Οι δαπάνες οργάνωσης ενηµερωτικών ηµερίδων και συναντήσεων για τους εργαζοµένους ή πελάτες της. Ειδικά για
αυτές που πραγµατοποιούνται εκτός του νοµού που εδρεύει η
επιχείρηση ή λειτουργεί υποκατάστηµά της οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν µέχρι του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συµµετέχοντα στην εκδήλωση.»
38. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 8
του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «ή φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης» διαγράφονται.
39. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 31 του
Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «ή επιτηδευµατίες» διαγράφονται.
40. Στην παράγραφο 15 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «ή
σε τρίτους» διαγράφονται.
41. Στην παράγραφο 17 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. µετά τις λέξεις «τα πρόστιµα» προστίθενται οι λέξεις «, οι πρόσθετοι φόροι,
οι προσαυξήσεις».
42. Στην παράγραφο 19 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις
«Οικονοµίας και» διαγράφονται και οι λέξεις «δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων» αντικαθίστανται µε τις
λέξεις «µε την απλογραφική µέθοδο».
43. Η παράγραφος 20 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. καταργείται.
44. Οι Α.Υ.Ο. που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της καταργηθείσας παραγράφου 20 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν
αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.
45. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος προστίθεται νέα υποπερίπτωση εε' ως εξής:
«εε. Του ποσού της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται σε ταµεία ασφάλισης, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόµο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόµενων
εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταµεία
που έχουν συσταθεί µε νόµο.»
Άρθρο 4
Προσδιορισµός εισοδηµάτων από επιχειρήσεις
1. Το άρθρο 32 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 32
Προσδιορισµός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήµατος από
επιχειρηµατική δραστηριότητα
µε αντικειµενικό τρόπο
1. Ο προσδιορισµός του ακαθάριστου και του καθαρού εισοδήµατος των φυσικών και νοµικών προσώπων που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα γίνεται µε αντικειµενικό τρόπο στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν δεν τηρούνται τα προβλεπόµενα βιβλία ή τηρούνται
βιβλία απλογραφικά αντί διπλογραφικά, δεν τηρούνται τα φορολογικά στοιχεία και τα λοιπά προβλεπόµενα δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και τα συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών και
καθίστανται αδύνατες οι ελεγκτικές επαληθεύσεις.
β) Όταν δεν διαφυλάσσονται ή δεν προσκοµίζονται µετά από
δύο τουλάχιστον προσκλήσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου
τα τηρούµενα βιβλία, τα φορολογικά στοιχεία και τα λοιπά προβλεπόµενα δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και τα συνοδευτικά
στοιχεία συναλλαγών εκτός εάν υπάρχει η δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών µε αξιόπιστο τρόπο, από τον ίδιο τον υπόχρεο
ή/και από τις διασταυρώσεις του ελέγχου.
2. Για τους υπόχρεους για τους οποίους συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 1:
α) Το ακαθάριστο εισόδηµα προσδιορίζεται µε βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που διαθέτει η ελεγκτική αρχή για την
έκταση της συναλλακτικής δράσης και τις συνθήκες λειτουργίας
της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή λαµβάνονται υπόψη οι
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αγορές, οι πωλήσεις και το µικτό κέρδος που εµφανίζει η επιχείρηση, το µικτό κέρδος που πραγµατοποιείται από οµοειδείς επιχειρήσεις που λειτουργούν µε παρόµοιες συνθήκες, το
απασχολούµενο προσωπικό, το ύψος των κεφαλαίων που έχουν
επενδυθεί, καθώς και των ίδιων κεφαλαίων κίνησης, το ποσό των
δανείων και των πιστώσεων, το ποσό των εξόδων παραγωγής και
διάθεσης των εµπορευµάτων, των εξόδων διαχείρισης και γενικά
κάθε επαγγελµατική δαπάνη.
Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελµατίες για τον προσδιορισµό του ακαθαρίστου εισοδήµατος λαµβάνονται υπόψη ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του επαγγέλµατος, ο τόπος που
ασκείται αυτό, η ειδικότητα, ο επιστηµονικός τίτλος, ο κύκλος
των εργασιών, το ύψος της αµοιβής που εισπράττεται κατά περίπτωση, το προσωπικό το οποίο απασχολείται, τα µέσα που διαθέτονται, η πελατεία, το ύψος των επαγγελµατικών δαπανών και
γενικά κάθε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει την επαγγελµατική
δραστηριότητα και απόδοση αυτών. Η κρίση της ελεγκτικής
αρχής για τον προσδιορισµό του ακαθαρίστου εισοδήµατος πρέπει να βασίζεται στα δεδοµένα της κοινής πείρας.
β) Το καθαρό εισόδηµα προσδιορίζεται µε πολλαπλασιασµό
του ακαθαρίστου εισοδήµατος, όπως αυτό προσδιορίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση α’ µε το µοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους που περιλαµβάνεται σε ειδικό πίνακα ο
οποίος καταρτίζεται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών
που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, προσαυξηµένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Στην περίπτωση που για
κάποια δραστηριότητα δεν έχει προβλεφθεί µοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους στον ανωτέρω πίνακα, θα έχει εφαρµογή
ο µέσος όρος των συντελεστών της κατηγορίας του πίνακα στην
οποία θα εντασσόταν η δραστηριότητα αυτή προσαυξηµένος
κατά πενήντα τοις εκατό (50%).
Στα κατά τα ανωτέρω ακαθάριστα έσοδα δεν συµπεριλαµβάνονται τα ακόλουθα ποσά εσόδων:
αα) Οι τόκοι από συναλλακτικές πράξεις, µε εξαίρεση τους τόκους της περίπτωσης η’ της παραγράφου 3 του άρθρου 28, που
αποτελούν εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα.
ββ) Η αυτόµατη υπερτίµηση κεφαλαίου της επιχείρησης.
γγ) Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από επισφαλείς απαιτήσεις
που έχουν αποσβεστεί, εφόσον είχαν γίνει δεκτές από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας κατά τον προσδιορισµό του φορολογούµενου εισοδήµατος.
δδ) Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από φόρους, τέλη και εισφορές της επιχείρησης, εφόσον είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως και είχαν γίνει δεκτά από τον προϊστάµενο της δηµόσιας
οικονοµικής υπηρεσίας κατά τον προσδιορισµό του φορολογούµενου εισοδήµατος.
Τα ποσά των πιο πάνω υποπεριπτώσεων αα’ έως δδ’ προστίθενται στο καθαρό κέρδος της επιχείρησης, το οποίο προκύπτει
από την εφαρµογή του µοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους.
Αν από τα στοιχεία που προσκοµίζει ο φορολογούµενος προκύπτει αποδεδειγµένα, ότι, από γεγονότα ανώτερης βίας, το
πραγµατικό κέρδος είναι κατώτερο από αυτό που προσδιορίζεται
µε την εφαρµογή του µοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους,
το κέρδος αυτό µπορεί να καθορίζεται µε χρήση κατώτερου συντελεστή, όχι όµως κατώτερου από το µηδέν.
Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις µερικής ή ολικής καταστροφής
της επιχείρησης και των βιβλίων και στοιχείων από πυρκαγιά, σεισµό, πληµµύρα ή θεοµηνία, µπορεί να αναγνωρισθεί αρνητικός
συντελεστής µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί των ακαθάριστων εσόδων των ανέλεγκτων χρήσεων. Στις περιπτώσεις
αυτές, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων, το σχετικό αίτηµα
της επιχείρησης κρίνεται από την επιτροπή της παραγράφου 1
του άρθρου 88, εφαρµοζοµένων ανάλογα των οριζόµενων στις
διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του ίδιου άρθρου.»
2. Οι διατάξεις του άρθρου 42 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται για
εισοδήµατα που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 43 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται για
εισοδήµατα που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 2014.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 44 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται για
εισοδήµατα που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 2014.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 5
Κέρδη από µεταβιβάσεις ακινήτων
1. Το άρθρο 33 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 33
Κέρδη υπεραξίας κεφαλαίου που προκύπτουν
από τη µεταβίβαση ακινήτων
1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού που αποκτάται µε οποιαδήποτε αιτία µετά την 1.1.2013 και µετά την κτήση
του µεταβιβάζεται περαιτέρω µε επαχθή αιτία, ο µεταβιβάζων
υπόκειται σε φόρο που υπολογίζεται στη διαφορά µεταξύ της
τιµής κτήσης αυτού και της τιµής πώλησής του. Ως κτήση του
ακινήτου νοείται η αγορά ή η µε άλλη αιτία κτήση του, ανεξάρτητα από τη µεταγραφή της.
2. Στην έννοια του όρου µεταβίβαση για την εφαρµογή του παρόντος περιλαµβάνονται:
α) η µεταβίβαση της πλήρους ή ψιλής κυριότητας, καθώς και
η µεταβίβαση υπό αναβλητική ή διαλυτική αίρεση ή µε τον όρο
της εξώνησης,
β) η σύσταση επικαρπίας, οίκησης ή άλλης δουλείας των άρθρων 1188 έως 1191 του Αστικού Κώδικα,
γ) η παραίτηση από την κυριότητα ακινήτου ή από εµπράγµατο
δικαίωµα επί ακινήτου,
δ) η σύσταση, η απόσβεση ή η µεταβίβαση µαζί µε το δεσπόζον ακίνητο πραγµατικής δουλείας των άρθρων 1118 έως 1141
του Αστικού Κώδικα,
ε) η µεταβίβαση του τίτλου µεταφοράς συντελεστή δόµησης,
στ) η παραχώρηση του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης επί
κοινόκτητων κυρίων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισµάτων ή
επί κοινόκτητου τµήµατος οικοπέδου,
ζ) η ανάκληση απαλλοτρίωσης, η οποία έχει συντελεστεί υπέρ
προσώπου υποκείµενου στο φόρο του παρόντος άρθρου,
η) η εκποίηση ακινήτου συνεπεία εκούσιου ή δικαστικού πλειστηριασµού.
3. Δεν υπάγονται σε φόρο:
α) οι περιπτώσεις α’, β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του α.ν. 1521/1950 (Α’ 245),
β) η επικύρωση ανώµαλων δικαιοπραξιών,
γ) η αυτούσια διανοµή ή συνένωση ακινήτων.
4. Ως τιµή κτήσης του ακινήτου ή του εµπράγµατου επ’ αυτού
δικαιώµατος λαµβάνεται η αξία αυτού κατά το χρόνο απόκτησής
του, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 41 παράγραφοι 1, 2, 3 εδάφιο α’ και 4 έως 7 και στο άρθρο 41α παράγραφοι 1, 2 και 4 έως
10 του ν. 1249/1982 (Α’ 42), όπου εφαρµόζεται το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού, και στην παράγραφο 2 του άρθρου
3 του α.ν. 1521/1950 στις λοιπές περιπτώσεις ή το αναγραφόµενο στο συµβόλαιο τίµηµα εφόσον αυτό είναι µεγαλύτερο.
5. Ως τιµή πώλησης του ακινήτου ή του εµπράγµατου επ’ αυτού
δικαιώµατος λαµβάνεται η αξία αυτού κατά το χρόνο µεταβίβασής του, ανεξάρτητα από τη µεταγραφή της πράξης µεταβίβασης, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 41 παράγραφοι 1, 2, 3
εδάφιο α’ και 4 έως 7 και στο άρθρο 41α παράγραφοι 1, 2 και 4
έως 10 του ν. 1249/ 1982 (Α’ 42), όπου εφαρµόζεται το σύστηµα
αντικειµενικού προσδιορισµού και στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του α.ν. 1521/1950 στις λοιπές περιπτώσεις ή το αναγραφόµενο στο συµβόλαιο τίµηµα εφόσον αυτό είναι µεγαλύτερο. Σε
περίπτωση µεταβίβασης ακινήτου ή εµπράγµατου επ’ αυτού δικαιώµατος, το οποίο µετά την κτήση του εντάχθηκε σε σύστηµα
αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας του, ως τιµή πώλησης
λαµβάνεται η αξία που προσδιορίζεται µε βάση το σύστηµα αυτό
ή το δηλούµενο τίµηµα, εφόσον αυτό είναι µεγαλύτερο.
6. Η διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης και της τιµής πώλησης
του ακινήτου, η οποία υποβάλλεται σε φόρο, λαµβάνεται αποπληθωρισµένη µε την εφαρµογή των ακόλουθων συντελεστών
παλαιότητας:
Έτη διακράτησης
Από 1 έως 5

Συντελεστής παλαιότητας
0,90
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Πάνω από 5 έως 10
Πάνω από 10 έως 15
Πάνω από 15 έως 20
Πάνω από 20 έως 25
Πάνω από 25

0,80
0,75
0,70
0,65
0,60

7. Σε περιπτώσεις κτήσης του ακινήτου αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής, ως χρόνος απόκτησης για τον προσδιορισµό του φόρου θεωρείται ο χρόνος επαγωγής της
κληρονοµίας ή ο χρόνος κατάρτισης του συµβολαίου δωρεάς ή
γονικής παροχής, έστω και αν συντρέχει νόµιµος λόγος µετάθεσης του χρόνου γένεσης της φορολογικής ενοχής.
8. Για τον καθορισµό της αξίας της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας, της οίκησης, της περιορισµένης προσωπικής δουλείας
ή της πραγµατικής δουλείας επί ακινήτου εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 15, 16 και της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών,
Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, ο
οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2961/2001 (Α’ 266).
9. Τα κέρδη υπεραξίας κεφαλαίου που προκύπτουν από τη µεταβίβαση ακινήτων φορολογούνται µε συντελεστή είκοσι τοις
εκατό (20%) µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.
10. Στο φόρο του παρόντος άρθρου δεν υπόκεινται:
α) Το κέρδος που πραγµατοποιείται από εµπορική δραστηριότητα αγοροπωλησίας ακινήτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 28, καθώς
και οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 του άρθρου 34.
β) Το κέρδος που πραγµατοποιείται από την πώληση ακινήτου,
παγίου περιουσιακού στοιχείου, νοµικού προσώπου το οποίο φορολογείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10.
γ) Το κέρδος µέχρι εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ που
πραγµατοποιείται από µεταβίβαση ακινήτου και εφόσον το ακίνητο αυτό έχει διακρατηθεί, για διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5)
ετών. Η εξαίρεση του προηγουµένου εδαφίου δεν ισχύει για φυσικά πρόσωπα τα οποία πραγµατοποιούν πέραν της µίας (1) µεταβίβασης εντός της ως άνω περιόδου διακράτησης.
11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα
έντυπα προσδιορισµού των αξιών και οι διαδικασίες για την
εφαρµογή του άρθρου αυτού.»
Άρθρο 6
Παρακράτηση φόρου
1. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 14
του Κ.Φ.Ε. παρατείνεται µέχρι και το οικονοµικό έτος 2014.
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Στα µερίσµατα ή κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέµουν
οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες, σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας,
ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή δέκα τοις εκατό
(10%). Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται
ανάλογα και για τα κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέµουν οι
ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες µε τη µορφή προµερισµάτων σε
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους
γίνεται σε µετρητά ή µετοχές.
Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήµατα.
Όταν ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία προβαίνει σε διανοµή κερδών και στα έσοδά της περιλαµβάνονται έσοδα από τη συµµετοχή της σε άλλο νοµικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του
άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 που τηρούν
διπλογραφικά βιβλία, για τα οποία έχει παρακρατηθεί φόρος,
από το φόρο που υποχρεούται να αποδώσει µε τη δήλωση που
ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 54,
αφαιρείται το µέρος του φόρου που έχει ήδη παρακρατηθεί σε
βάρος της και αναλογεί στα διανεµόµενα από την ίδια κέρδη τα
οποία προέρχονται από τις πιο πάνω συµµετοχές. Οι διατάξεις
του πρώτου εδαφίου δεν εφαρµόζονται όταν τα κέρδη καταβάλ-
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λονται σε εταιρεία άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, της οποίας η καταβάλλουσα τα κέρδη ηµεδαπή ανώνυµη εταιρία είναι θυγατρική, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 2578/1998. Ο φόρος που έχει
παρακρατηθεί σε βάρος του νοµικού προσώπου του προηγούµενου εδαφίου επιστρέφεται σε αυτό κατά το µέρος που αναλογεί στα κέρδη που διανέµει σε εταιρεία άλλου κράτους - µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις
του προηγούµενου εδαφίου. Επίσης, επιστρέφεται ο φόρος που
έχει παρακρατηθεί σε βάρος της ανώνυµης εταιρείας κατά το
µέρος που αναλογεί στα µερίσµατα που διανέµει προς το Δηµόσιο.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα
και για τα διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα κέρδη προηγουµένων χρήσεων.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Στα µερίσµατα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, κάτοικος
Ελλάδας, από αλλοδαπή ανώνυµη εταιρεία ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του
δικαιούχου για τα πιο πάνω εισοδήµατα.»
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται
ως εξής:
«4. Στα εισοδήµατα της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 24 ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή είκοσι
τοις εκατό (20%). Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των υπόχρεων του άρθρου 2,
καθώς και των υπόχρεων της παραγράφου 2 του άρθρου 101.»
5. α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 54
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξαιρετικά, για αµοιβές µελών Διοικητικού Συµβουλίου και τόκους από ιδρυτικούς τίτλους και προνοµιούχες µετοχές, που καταβάλλονται από 1.1.2009 και µετά και εκπίπτουν σύµφωνα µε
τις διατάξεις των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 6
του άρθρου 105 από τα ακαθάριστα έσοδα, καθώς και για τα εισοδήµατα των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 25, ενεργείται
παρακράτηση µε συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%).
Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται και για
τις αµοιβές ή τα ποσοστά κερδών που διανέµονται από τα κέρδη
που κεφαλαιοποιούν ή διανέµουν οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες σε µέλη Διοικητικού Συµβουλίου ή στο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό υπό οποιαδήποτε µορφή (bonus).»
β. Στην περίπτωση στ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 54 του
Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που δεν µεσολαβεί ηµεδαπό πιστωτικό ίδρυµα,
ο δικαιούχος του εισοδήµατος αποδίδει ο ίδιος τον οφειλόµενο
φόρο εφάπαξ µε υποβολή δήλωσης, µέσα στον επόµενο µήνα
από αυτόν εντός του οποίου έγινε στην αλλοδαπή η καταβολή ή
η πίστωση.»
6. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Στα εισοδήµατα που αναφέρονται στην περίπτωση στ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 µε συντελεστή σαράντα τοις εκατό
(40%).»
7. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του
Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Στα κέρδη που διανέµουν οι συνεταιρισµοί ή οι ηµεδαπές
εταιρείες περιορισµένης ευθύνης ή οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές
εταιρείες σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά,
ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των
δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήµατα. Για την απόδοση του
φόρου εφαρµόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 54.
Όταν συνεταιρισµός ή ηµεδαπή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία προβαίνει σε διανοµή κερδών και στα έσοδά της περιλαµβάνονται έσοδα από τη
συµµετοχή της σε άλλο νοµικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του
άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 που τηρούν
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διπλογραφικά βιβλία, για τα οποία έχει παρακρατηθεί φόρος,
από το φόρο που υποχρεούται να αποδώσει µε τη δήλωση που
προβλέπεται στην περίπτωση αυτή, αφαιρείται το µέρος του
φόρου που έχει ήδη παρακρατηθεί σε βάρος της και αναλογεί
στα διανεµόµενα από τα πιο πάνω πρόσωπα κέρδη τα οποία προέρχονται από τις συµµετοχές τους αυτές. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου δεν εφαρµόζονται όταν τα κέρδη καταβάλλονται σε
εταιρεία άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
οποίας είναι θυγατρική, η καταβάλλουσα τα κέρδη ηµεδαπή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 2578/1998. Ο φόρος που έχει παρακρατηθεί σε βάρος της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης επιστρέφεται σε αυτήν κατά το µέρος που αναλογεί στα κέρδη που
διανέµει σε εταιρεία άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούµενου
εδαφίου.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα
και για τα διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα κέρδη προηγουµένων χρήσεων.»
8. Η περίπτωση η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του
Κ.Φ.Ε.αντικαθίσταται ως εξής:
«η) Στα κέρδη που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδας, από αλλοδαπή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης ενεργείται παρακράτηση φόρου, µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).
Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα πιο πάνω εισοδήµατα. Υπόχρεος σε
παρακράτηση φόρου είναι αυτός που ενεργεί στην Ελλάδα την
καταβολή τους. Ειδικά για τα κέρδη που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδας, από αλλοδαπή εταιρεία περιορισµένης
ευθύνης και τα οποία παραµένουν στην αλλοδαπή, ο δικαιούχος
του εισοδήµατος αποδίδει ο ίδιος τον οφειλόµενο φόρο εφάπαξ
µε την υποβολή δήλωσης, µέσα στον επόµενο µήνα από αυτόν
εντός του οποίου έγινε στην αλλοδαπή η καταβολή ή πίστωση.»
9. Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 58
του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής:
«Στο εισόδηµα από αµοιβές ελευθέριου επαγγέλµατος ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό
(20%) στο ακαθάριστο ποσό των αµοιβών αυτών εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ. Ο φόρος παρακρατείται από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κοινωφελή
ιδρύµατα, οργανισµούς και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δηµόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα ή πιστωτικούς οργανισµούς, συνεταιρισµούς και ενώσεις τους, συλλόγους
γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους,
καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες που
τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία, κατά την καταβολή των αµοιβών, ανεξαρτήτως του εκδιδόµενου στοιχείου που
ορίζεται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
Επίσης, οι υπόχρεοι του προηγούµενου εδαφίου, όταν για την
επαγγελµατική τους εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλλουν σε τρίτους, προµήθειες, µεσιτείες, αµοιβές ή κάθε είδους άλλες παροχές µη έµµισθης υπηρεσίας,
ενοίκια αυτοκινήτων, µηχανηµάτων ή άλλων κινητών πραγµάτων,
εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζεται από τον Κώδικα
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών η έκδοση στοιχείου από
το δικαιούχο των αµοιβών αυτών, οφείλουν να παρακρατούν
κατά την καταβολή της αµοιβής φόρο, ο οποίος υπολογίζεται µε
συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό αυτής.
Τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο ισχύουν και για τα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών
κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012).»
10. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 114
του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «και οι ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης
ευθύνης» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «,οι ηµεδαπές εταιρείες
περιορισµένης ευθύνης και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες».
11. Ο συντελεστής που προβλέπεται από τις διατάξεις του
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 114 του
Κ.Φ.Ε. µειώνεται από σαράντα τοις εκατό (40%) σε τριάντα τρία
τοις εκατό (33%).
12. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 114 του Κ.Φ.Ε.
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προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Όταν δικαιούχος του εισοδήµατος από κινητές αξίες, µε εξαίρεση τα µερίσµατα, είναι φυσικό πρόσωπο κάτοικος αλλοδαπής,
η παρακράτηση φόρου ενεργείται µε συντελεστή είκοσι τοις
εκατό (20%).»
13. Στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 114 του
Κ.Φ.Ε., οι λέξεις «του παρόντος άρθρου» αντικαθίστανται µε τις
λέξεις «της παραγράφου αυτής».
14. Στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 114 του
Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών» και
«στο άρθρο αυτό» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Υπουργού Οικονοµικών» και «στην παράγραφο αυτή», αντίστοιχα.
15. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του
Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
« α) Με βάση την κλίµακα µισθωτών – συνταξιούχων της παραγράφου 1 και την παράγραφο 2 του άρθρου 9, στους αµειβόµενους µε µηνιαίο µισθό, τους συνταξιούχους και τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες µε σχέση
µίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή µε
σχέση µίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, µετά από προηγούµενη αναγωγή του µισθού ή της σύνταξης ή του ηµεροµισθίου ή
της αµοιβής που ορίζεται µε άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδηµα.»
16. Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί και πρέπει
να αποδοθεί, εκπίπτει ο φόρος που αποδεδειγµένα έχει παρακρατηθεί από τα φυσικά πρόσωπα σε κράτος µε το οποίο η Ελλάδα έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α.Δ.Φ. για το εισόδηµα που προέκυψε
σε αυτό και µέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα, εφόσον ο φόρος που παρακρατήθηκε στο άλλο κράτος ορίζεται στις διατάξεις της Σ.Α.Δ.Φ..»
Άρθρο 7
Λοιπές ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος
1. Στις περιπτώσεις ε’ και ζ’ της παραγράφου 1 και στο πρώτο
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. διαγράφονται οι λέξεις «από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία
ή ψυχική πάθηση».
2. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε’ της παραγράφου
1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. διαγράφονται οι λέξεις «από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία».
3. α. Στα ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους και κατά
το µέρος που αντιστοιχεί στα ασφάλιστρα που έχει καταβάλλει
η επιχείρηση στο πλαίσιο οµαδικών ασφαλιστηρίων συµβολαίων
ζωής του προσωπικού της, διενεργείται παρακράτηση φόρου ως
εξής:
αα) µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για εφάπαξ καταβαλλόµενα ποσά µέχρι και σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ,
ββ) µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για εφάπαξ καταβαλλόµενα ποσά κατά το µέρος που υπερβαίνουν το ποσό των
σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ,
γγ) µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε περιοδικά καταβαλλόµενη παροχή.
β. Οι συντελεστές των υποπεριπτώσεων αα, ββ και γγ αυξάνονται κατά 50% σε περίπτωση είσπραξης από το δικαιούχο
ποσού πρόωρης εξαγοράς. Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά
κάθε καταβολή που πραγµατοποιείται σε εργαζόµενο ο οποίος
έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα ή έχει υπερβεί το 60ό
έτος της ηλικίας του.
γ. Ο φόρος που προκύπτει από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων παρακρατείται κατά την πληρωµή από τις
ασφαλιστικές εταιρίες. Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του
Κ.Φ.Ε.. Με την παρακράτηση αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήµατος των δικαιούχων
για τα ποσά αυτά.
4. Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Ε., όπως αυτό προστέθηκε µε τις διατάξεις της
παραγράφου 11 του άρθρου 4 του ν. 4038/ 2012 (Α’14), παρα-
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τείνεται και για τις ανείσπρακτες δεδουλευµένες αποδοχές της
διαχειριστικής χρήσης του 2012.
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Η διαφορά του εισοδήµατος που δηλώθηκε από τον φορολογούµενο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν
ή προσδιορίστηκε από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας και της συνολικής ετήσιας δαπάνης τους, των άρθρων 16 και 17, προσαυξάνει τα εισοδήµατα που δηλώνονται ή
προσδιορίζονται από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής
υπηρεσίας κατά το ίδιο οικονοµικό έτος, του φορολογούµενου
ή της συζύγου του της πηγής από την οποία δηλώνονται τα µεγαλύτερα εισοδήµατα και, αν δεν δηλώνεται εισόδηµα από καµία
κατηγορία, η διαφορά αυτή λογίζεται εισόδηµα από µισθωτές
υπηρεσίες.»
6. Η τέταρτη περίπτωση της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων καθορίζεται ανάλογα µε
τον αριθµό των εξαρτώµενων τέκνων σε σαράντα (40) ευρώ ανά
µήνα για κάθε εξαρτώµενο τέκνο.»
7. Θεσπίζεται ειδικά για τα εξαρτώµενα τέκνα από το τρίτο
τέκνο και πάνω, ειδικό επίδοµα τριτέκνων και πολυτέκνων το
οποίο ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ’ έτος για κάθε
τέκνο, εφόσον το οικογενειακό εισόδηµα είναι µέχρι σαράντα
πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ.
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις και δικαιώµατα
φορολογουµένων - υπηρεσιών
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή όχι
σε φόρο, έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση εφόσον έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5. Εξαιρετικά, υποχρέωση
υποβολής δήλωσης έχει οποιοσδήποτε, εφόσον προσκληθεί γι’
αυτό εγγράφως από τον αρµόδιο προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή ο καλούµενος υποχρεούται να υποβάλει τις οικείες δηλώσεις µέσα στην προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της επίδοσης σε αυτόν
της οικείας πρόσκλησης.
Υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης είναι όσοι δηλώνουν κάτοικοι
εξωτερικού για το εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα ή υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε., ανεξάρτητα αν εµπίπτουν στην απαλλαγή της περίπτωσης η’ του
άρθρου 18 του Κ.Φ.Ε..
Παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει µέχρι το τέλος του οικείου οικονοµικού έτους δήλωση, στην οποία αναγράφεται η
ζηµία που προέκυψε στο ίδιο οικονοµικό έτος, του στερεί το δικαίωµα συµψηφισµού, που ορίζεται από την παράγραφο 3 του
άρθρου 4.
Αν ο φορολογούµενος κατοικεί στην αλλοδαπή, υπόχρεοι σε
υποβολή δήλωσης είναι αλληλεγγύως µε αυτόν, οι αντιπρόσωποι
ή οι πράκτορές του στην Ελλάδα.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του
Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών µεθόδων και δικτυακών υποδοµών γίνεται υποχρεωτικά η υποβολή από κάθε υπόχρεο που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελµα, καθώς και από κάθε
άλλο υπόχρεο του οποίου η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτηµένο λογιστή στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής
υπηρεσίας, που είναι αρµόδιος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 63.
Η δήλωση υποβάλλεται από την 1η Φεβρουαρίου µέχρι και την
30ή Ιουνίου του οικείου οικονοµικού έτους και µέχρι την έναρξη
του ωραρίου λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών της επόµενης µέρας από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας.»
3. Οι περιπτώσεις α’, β’, γ’ µε τις υποπεριπτώσεις, δ’ µε τις
υποπεριπτώσεις, οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της πα-
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ραγράφου 1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται.
4. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται
νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση στη δήλωση αυτή αναγράφονται όλα τα
εισοδήµατα του υπόχρεου ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και τα απαλλασσόµενα από το φόρο εισοδήµατα. Για τα αυτοτελώς ή µε ειδικό τρόπο φορολογούµενα
εισοδήµατα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά
περίπτωση φόρος.»
5. Στο άρθρο 66 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται νέες παράγραφοι 10,
11, 12 και 13 ως εξής:
«10. Ο προϊστάµενος της Δ.Ο.Υ. και ο υπάλληλος που ορίζεται
από αυτόν δικαιούται, οποιαδήποτε εργάσιµη για τον υπόχρεο
ώρα, να λαµβάνει γνώση, να ελέγχει και να θεωρεί όλα τα βιβλία
και στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) ή άλλους νόµους, καθώς και αυτά
που τηρούνται προαιρετικά από τον υπόχρεο και να λαµβάνει
γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου και
κάθε περιουσιακού στοιχείου που βρίσκεται στην επαγγελµατική
εγκατάσταση του επιτηδευµατία ή στο κατάστηµα κάθε άλλου
υπόχρεου. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων που ορίζονται
από τον Κώδικα αυτόν γίνεται στην επαγγελµατική εγκατάσταση
του επιτηδευµατία ή στην έδρα της Δ.Ο.Υ. ή της ελεγκτικής υπηρεσίας µετά από έγγραφη πρόσκληση του προϊσταµένου αυτής.
11. Αν κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου διαπιστωθεί η
ύπαρξη βιβλίων, στοιχείων ή εγγράφων, επίσηµων ή ανεπίσηµων,
από τα οποία είναι ενδεχόµενο να προκύπτει απόκρυψη φορολογητέας ύλης, κατάσχονται από τον υπάλληλο που ενεργεί το
φορολογικό έλεγχο και παραδίδονται στον αρµόδιο προϊστάµενο
της Δ.Ο.Υ., ο οποίος εφόσον µε βάση αυτά ενεργεί φορολογική
εγγραφή, τα διαφυλάσσει µέχρι την τελεσιδικία αυτής. Για τις
κατασχέσεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα οι
διατάξεις των πέντε τελευταίων εδαφίων της επόµενης παραγράφου.
12. Ο προϊστάµενος της Δ.Ο.Υ. ή ο αρµόδιος Επιθεωρητής,
στις περιπτώσεις που υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες ότι στην επαγγελµατική εγκατάσταση του επιτηδευµατία ή στο κατάστηµα
οποιουδήποτε άλλου υπόχρεου αποκρύπτονται βιβλία, έγγραφα,
εµπορεύµατα ή άλλα στοιχεία, τα οποία ασκούν επιρροή στον
ακριβή προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης, µπορεί, µε έγγραφό του να ζητήσει από τον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών και,
αν δεν υπάρχει αυτός, από τον Ειρηνοδίκη της περιφέρειας,
όπου υπάγεται η επαγγελµατική εγκατάσταση του επιτηδευµατία
ή το κατάστηµα άλλου υπόχρεου, τη συνδροµή ανακριτικού
υπαλλήλου για την έρευνα προς ανεύρεση των βιβλίων ή εγγράφων ή εµπορευµάτων ή άλλων στοιχείων, µε τη σύµπραξη φοροτεχνικών υπαλλήλων, που ορίζονται από τον προϊστάµενο της
Δ.Ο.Υ. ή τον αρµόδιο Επιθεωρητή.
Η έρευνα ενεργείται σε οποιαδήποτε για τον υπόχρεο εργάσιµη ώρα. Τα βιβλία, έγγραφα και λοιπά στοιχεία που βρίσκονται,
κατάσχονται και παραδίδονται στον αρµόδιο προϊστάµενο
Δ.Ο.Υ., ο οποίος, εφόσον µε βάση αυτά ενεργεί φορολογική εγγραφή, τα φυλάσσει µέχρι την τελεσιδικία αυτής.
Για την έρευνα και την κατάσχεση συντάσσεται έκθεση, η
οποία υπογράφεται από αυτούς που ενεργούν την κατάσχεση
και τον επιτηδευµατία ή τον παρόντα κατά τη διενέργεια του
ελέγχου εταίρο ή µέλος ή συγγενικό προς τους ανωτέρω πρόσωπο ή πρόσωπο που µετέχει στη διοίκηση ή διαχείριση ή υπάλληλο ή λογιστή της επιχείρησης.
Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στον υπόχρεο ή στο παριστάµενο, κατά τις διακρίσεις του προηγούµενου εδαφίου, πρόσωπο.
Σε περίπτωση άρνησης των παραπάνω να υπογράψουν, εφαρµόζονται οι σχετικές µε τις κοινοποιήσεις διατάξεις του Κώδικα
Διοικητικής Δικονοµίας. Ο ελεγχόµενος δικαιούται να λάβει αντίγραφα ή φωτοτυπίες των κατασχεθέντων βιβλίων, στοιχείων και
λοιπών εγγράφων, µε δαπάνες του. Για την κατάσχεση βιβλίων,
εγγράφων και λοιπών στοιχείων τρίτου φορολογούµενου δεν
απαιτείται επίδοση της έκθεσης κατάσχεσης σε αυτόν, µε την
προϋπόθεση ότι στην έκθεση ελέγχου, που επισυνάπτεται στην
απόφαση επιβολής προστίµου σε βάρος του τρίτου, επισυνάπτε-
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ται αντίγραφο της σχετικής έκθεσης κατάσχεσης ή απόσπασµα
αυτής.
13. Τα δικαιώµατα του αρµόδιου προϊσταµένου Δ.Ο.Υ. που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου
αυτού ενασκούνται παράλληλα και από τους Γενικούς Διευθυντές Φορολογίας, Επιθεώρησης και Ελέγχων, καθώς και από τους
προϊσταµένους του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος
(Σ.Δ.Ο.Ε.).»
6. Στο άρθρο 67Β του Κ.Φ.Ε. η παράγραφος 4 αναριθµείται σε
παράγραφο 5 και προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται και για όλες
τις εκκρεµείς χρήσεις για τις οποίες υφίσταται φορολογική υποχρέωση.»
7. Ο τίτλος του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Λοιπές υποχρεώσεις φορολογουµένων, υπηρεσιών,
νοµικών προσώπων και οργανώσεων γενικά»
8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του
Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Νόµιµοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραµµένοι στο δηµόσιο µητρώο του ν. 3693/2008 (Α’ 174) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυµες εταιρείες, εταιρείες
περιορισµένης ευθύνης, καθώς και σε υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων, υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού.»
9. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε.
προστίθεται η φράση:
«Μέχρι την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων ισχύει η ΑΥΟ
ΠΟΛ. 1159/ 22.7.2011.»
10. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 του Κ.Φ.Ε., οι περιπτώσεις ιγ’ («Η χορήγηση στοιχείων…») και ιδ’ αναριθµούνται σε ιδ’
και ιε’, αντίστοιχα και προστίθεται νέα περίπτωση ιστ’ ως εξής:
«ιστ) Η χορήγηση στοιχείων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας του άρθρου 25 παρ. 4 εδάφιο β’ του ν. 1756/ 1988, η οποία
περιλαµβάνει αιτιολόγηση του παραγγέλλοντος εισαγγελικού
λειτουργού περί µη συνδροµής φορολογικού απορρήτου.»
11. Στο άρθρο 85 του Κ.Φ.Ε. οι παράγραφοι 6, 7, 8 και 9 αναριθµούνται σε 7, 8, 9 και 10 και προστίθεται νέα παράγραφος 6
ως εξής:
«6. Χωρίς έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών, καµία άλλη,
πλην του προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας και
των άλλων συναρµόδιων αρχών που εξοµοιώνονται µε αυτόν, δηµόσια αρχή ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή οργανισµός
δεν δικαιούται να λαµβάνει γνώση των βιβλίων και στοιχείων που
ορίζονται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
(Κ.Φ.Α.Σ.), εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από ειδική διάταξη νόµου.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, χωρίς έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών, να έχουν πρόσβαση και να λαµβάνουν γνώση του
σχετικού περιεχοµένου των βιβλίων και στοιχείων που ορίζονται
από τον Κώδικα αυτόν, οι διοικητικές και δικαστικές αρχές, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, µε αιτιολογηµένη πράξη τους, καθώς
και οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης για διεκδίκηση πόρων, ασφαλιστικών εισφορών
ή άλλων έννοµων δικαιωµάτων τους.
Σε καµία, όµως περίπτωση δεν επιτρέπεται στις αρχές αυτές
να αφαιρούν ή να κατάσχουν τα πιο πάνω βιβλία και στοιχεία.»
Άρθρο 9
Φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων
1. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του
Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Σε ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες, εταιρείες περιορισµένης
ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες το συνολικό καθαρό εισόδηµα ή κέρδος που προκύπτει στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή. Τα διανεµόµενα κέρδη λαµβάνονται από το υπόλοιπο των
κερδών, που αποµένει µετά την αφαίρεση του αναλογούντος
φόρου εισοδήµατος. Επίσης, επί ηµεδαπών ανώνυµων εταιρειών
ή εταιρειών περιορισµένης ευθύνης ή ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών, οι οποίες απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος

βάσει ειδικών διατάξεων νόµων, αντικείµενο φόρου είναι τα κεφαλαιοποιούµενα ή διανεµόµενα µε οποιαδήποτε µορφή κέρδη,
µετά την αναγωγή αυτών σε µικτό ποσό µε την προσθήκη του
αναλογούντος σε αυτά φόρου εισοδήµατος. Οι διατάξεις του
προηγούµενου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρµογή και σε οποιαδήποτε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανοµής κερδών για τα
οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήµατος.
Πέραν του φόρου εισοδήµατος που οφείλεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα δύο προηγούµενα εδάφια, στα κέρδη
που διανέµονται από την ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία ενεργείται και
παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου
54 ή την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55, κατά
περίπτωση.
Κατ' εξαίρεση, το συνολικό καθαρό εισόδηµα ή κέρδος των
εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, που συστήθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 588/1977 (Α’ 148), δεν
υπόκειται σε φόρο στο όνοµα του νοµικού προσώπου, αλλά στο
όνοµα κάθε εταίρου αυτών για το ποσοστό των κερδών που του
αναλογεί από τη συµµετοχή του στην εταιρεία.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1
του άρθρου 99 του Κ.Φ.Ε. καταργείται.
3. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του
Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Οι δηµόσιες και δηµοτικές επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.»
4. Στην περίπτωση ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του
Κ.Φ.Ε. µετά από τις λέξεις «ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες,» προστίθενται οι λέξεις «ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης,
ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες,».
5. Οι περιπτώσεις θ’ και ιδ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 103
του Κ.Φ.Ε. καταργούνται.
6. Η περίπτωση ια’ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν.
2238/1994 (Α' 151 - Κ.Φ.Ε.) αντικαθίσταται ως εξής:
«ια) Τα κέρδη που εισπράττουν ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες
και εταιρείες περιορισµένης ευθύνης από εταιρείες που έχουν
την έδρα τους σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στις οποίες συµµετέχουν κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2578/1998 (Α’ 30) απαλλάσσονται της φορολογίας. Το απαλλασσόµενο ποσό εµφανίζεται σε λογαριασµό
αφορολόγητου αποθεµατικού, ανεξάρτητα από την επάρκεια
κερδών ή όχι. Αν διανεµηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί το αποθεµατικό
αυτό ή µέρος αυτού, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 ή της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1
του άρθρου 55, κατά περίπτωση, µη εφαρµοζοµένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 106.
Από το ποσό του φόρου που οφείλεται σύµφωνα µε την περίπτωση αυτή, εκπίπτει το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην
αλλοδαπή ως φόρος εισοδήµατος νοµικού προσώπου ή παρακρατήθηκε ως φόρος επί των διανεµηθέντων κερδών. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο δεν επιστρέφεται. Τα πιο πάνω δεν έχουν
εφαρµογή όταν το αποθεµατικό διανέµεται σε µητρική εταιρεία
άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 2578/1998.»
7. Η περίπτωση ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του
Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβ) Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι οργανισµοί
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), επιφυλασσοµένων των διατάξεων των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 114.»
8. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 104 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διαχειριστική περίοδος, για τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 που τηρούν βιβλία µε τη διπλογραφική µέθοδο.»
9. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 105 του
Κ.Φ.Ε. η λέξη «Εµπορίου» αντικαθίσταται µε την λέξη «Ανάπτυξης».
10. Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 105 του
Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «η οποία καταχωρείται υποχρεωτικά στο βιβλίο
επισυµβασών ζηµιών, που προβλέπεται από την περίπτωση ια’
της παρ. 5 του άρθρου 10 του π.δ. 186/1992» διαγράφονται.
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11. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 105 του
Κ.Φ.Ε. καταργείται.
12. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε. στο πρώτο
εδάφιο µετά τη λέξη «ποσοστό» προστίθενται οι λέξεις «ένα τοις
εκατό (1%)» και τα τέσσερα τελευταία εδάφια καταργούνται.
13. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του
Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «27 του ν. 2076/1992 (Α’ 130)» αντικαθίστανται
µε τις λέξεις «88 του ν. 3601/2007 (Α’ 178)».
14. Στο όγδοο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 105
του Κ.Φ.Ε., οι λέξεις «κατ’ επιλογή της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού,
είτε µε τη σταθερή µέθοδο καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου
λειτουργίας του έργου» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «είτε µε
τους συντελεστές της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 31».
15. Η παράγραφος 13 του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε., αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος των νοµικών προσώπων από την ανταλλαγή οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου ή εταιρικών οµολόγων µε εγγύηση του Ελληνικού
Δηµοσίου, κατ' εφαρµογή προγράµµατος συµµετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, εκπίπτει από τα ακαθάριστα
έσοδα σε τριάντα (30) ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενόµενης από τη χρήση µέσα στην οποία πραγµατοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα από το χρόνο διακράτησης των
οµολόγων. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, ως
χρεωστική διαφορά λαµβάνεται η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας των τίτλων που εκδόθηκαν σε ανταλλαγή και του κόστους απόκτησης των αρχικών τίτλων. Ειδικά, σε περίπτωση που
µετά την απόκτηση των αρχικών τίτλων προέκυψε ζηµία από την
αποτίµησή τους η οποία δεν έχει συµψηφιστεί µε αποθεµατικό
κατά τις διατάξεις του άρθρου 38, λαµβάνεται το αρχικό κόστος
απόκτησης.»
16. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 14 του άρθρου 105
του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «πενήντα τοις εκατό (50%)» αντικαθίστανται
µε τις λέξεις «εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%)» και προστίθεται
νέο εδάφιο που έχει ως εξής: «Ειδικά ως προς το Άγιο Όρος το
ποσοστό του προηγούµενου εδαφίου ανέρχεται σε εκατό τοις
εκατό (100%)».
17. Η παράγραφος 16 του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε. καταργείται.
18. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 106
του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση όµως, που στα καθαρά κέρδη ηµεδαπής ανώνυµης εταιρίας, εταιρίας περιορισµένης ευθύνης, ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας και συνεταιρισµού, συµπεριλαµβάνονται,
εκτός από τα µερίσµατα και τα κέρδη από συµµετοχή σε άλλες
εταιρίες, που αναφέρονται πιο πάνω, και αφορολόγητα έσοδα
και περαιτέρω λαµβάνει χώρα διανοµή κερδών, για τον προσδιορισµό των διανεµόµενων κερδών, που αναλογούν στα εισοδήµατα, που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2,
λαµβάνονται τα συνολικά καθαρά κέρδη, που προκύπτουν από
τους ισολογισµούς των νοµικών αυτών προσώπων.»
19. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του
Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «και ηµεδαπών ανώνυµων εταιρειών, πλην τραπεζικών και ασφαλιστικών,» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών και ηµεδαπών ανώνυµων
εταιρειών».
20. Η παράγραφος 3 του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε. καταργείται
και οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 αναριθµούνται σε 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10, αντίστοιχα.
21. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 106 του
Κ.Φ.Ε., όπως αναριθµήθηκε µε την προηγούµενη παράγραφο,
µετά τις λέξεις «εταιρειών περιορισµένης ευθύνης» προστίθενται
οι λέξεις «, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών».
22. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 106
του Κ.Φ.Ε., όπως αναριθµήθηκε µε την παράγραφο 22 µετά τις
λέξεις «εταιρείας περιορισµένης ευθύνης» προστίθενται οι λέξεις
«ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας.».
23. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 106, όπως αναριθµήθηκε µε την παράγραφο 22, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ανωτέρω ποσό που λαµβάνουν οι µέτοχοι υπόκειται σε πα-
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ρακράτηση φόρου µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 54. Επίσης, σε περίπτωση που το νοµικό πρόσωπο έχει,
µέσα στη διαχειριστική περίοδο που λαµβάνει χώρα η απόσβεση
ή µείωση του κεφαλαίου, εισοδήµατα απαλλασσόµενα της φορολογίας, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.»
24. Η παράγραφος 12 του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε. καταργείται.
25. Στο προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «Γ’ κατηγορίας Κ.Β.Σ.»
αντικαθίστανται µε τις λέξεις «µε τη διπλογραφική µέθοδο.».
26. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2
του άρθρου 107 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «άρθρου 86» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «άρθρου 1 του ν. 2523/ 1997».
27. Στο πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2
του άρθρου 107 του Κ.Φ.Ε. η λέξη «Φορολογικής» αντικαθίσταται
µε τη λέξη «Διοικητικής».
28. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 107 του Κ.Φ.Ε. η λέξη «τέταρτου» αντικαθίστανται µε τη λέξη «πέµπτου» και οι λέξεις «και
της περίπτωσης ι’» διαγράφονται.
29. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 107 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «ή
κέρδη προσδιορισθέντα ή φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο»
διαγράφονται και οι λέξεις «των παραγράφων 2 και 3» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «της παραγράφου 2».
30. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του
Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101,
ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%)
στο συνολικό φορολογητέο εισόδηµά τους.»
31. Η παράγραφος 2 του άρθρου 109 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για τα ηµεδαπά και αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%).»
32. Η παράγραφος 4 του άρθρου 109 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούµενο εισόδηµα και του συµπληρωµατικού φόρου εκπίπτουν:
α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε, παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 παράγραφοι
1 και 2, 55, 111 και 114 του παρόντος, στο εισόδηµα που υπόκειται σε φόρο.
β) Ο φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή
για το εισόδηµα που προέκυψε σε αυτήν και υπόκειται σε φορολογία. Ο φόρος αυτός σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι
ανώτερος από το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδηµα
αυτό στην Ελλάδα. Για την απόδειξη του ύψους του φόρου που
έχει καταβληθεί εκτός Ελλάδας απαιτείται βεβαίωση της αρµόδιας αρχής της χώρας σύµφωνα µε τις Σ.Α.Δ.Φ.. Ειδικά για τα µερίσµατα ή κέρδη που εισπράττει ηµεδαπή µητρική εταιρεία από
αλλοδαπή θυγατρική της µε έδρα σε άλλο κράτος - µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του
άρθρου 11 του ν. 2578/ 1998 εκπίπτει το άθροισµα των ποσών
του φόρου που τυχόν καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήµατος νοµικού προσώπου, καθώς και του φόρου που παρακρατήθηκε ως
φόρος επί του µερίσµατος.»
33. H παράγραφος 3 του άρθρου 111 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Από το ποσό που βεβαιώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου αυτού εκπίπτει ο φόρος που παρακρατείται από
πηγή Ελλάδος, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καθώς και ο
φόρος που καταβάλλεται µε βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13.»
Άρθρο 10
Τροποποίηση διατάξεων των νόµων 2578/1998, 3943/2011,
3986/2011, 4019/2011
1. Η παράγραφος 12 του άρθρου 14 του ν. 3943/2011 (Α’ 66)
αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Αφορολόγητα αποθεµατικά που έχουν σχηµατισθεί ή σχη-
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µατίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3299/2004 (Α’ 261),
του ν. 2601/1998 (Α’ 81), του ν. 1262/1982 (Α’ 70), καθώς και µε
οποιονδήποτε άλλο αναπτυξιακό νόµο, πλην του ν. 3908/2011 (Α’
8) όπως ισχύει, λόγω πραγµατοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, όταν διανέµονται ή κεφαλαιοποιούνται, προστίθενται στα
κέρδη της επιχείρησης και φορολογούνται στη διαχειριστική περίοδο µέσα στην οποία έγινε η διανοµή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αφορολόγητου αποθεµατικού. Για τα κέρδη αυτά
έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54
και της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του
Κ.Φ.Ε., κατά περίπτωση. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής
δεν έχουν εφαρµογή για τα πιο πάνω αποθεµατικά που κεφαλαιοποιούνται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν.
1473/1984 (Α’ 127) ή του άρθρου 101 του ν. 1892/1990 (Α’ 101).»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4019/2011 (Α’ 216) καταργείται από τότε που ίσχυσε.
3. Η παρ. 3 του άρθρου 10 και το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 11 του ν. 2578/1998 καταργούνται.
4. Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31
του ν. 3986/2011 τροποποιούνται και προστίθεται νέες περιπτώσεις γ’ και δ’ ως εξής:
α) Για νοµικά πρόσωπα που ασκούν εµπορική επιχείρηση και
έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή
χωριά µε πληθυσµό έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους,
σε οκτακόσια (800) ευρώ ετησίως.
β) Για νοµικά πρόσωπα που ασκούν εµπορική επιχείρηση και
έχουν την έδρα τους σε πόλεις µε πληθυσµό πάνω από διακόσιες
χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε χίλια (1.000) ευρώ ετησίως.
γ) Για ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες, σε εξακόσια πενήντα (650) ευρώ ετησίως.
δ) Για κάθε υποκατάστηµα σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως.
Ειδικά για τις Αστικές µη Κερδοσκοπικές Εταιρίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., καθώς και για τα φυσικά
πρόσωπα που το εισόδηµά τους προέρχεται από ατοµική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελµα και έχουν έγγραφη σύµβαση µε µέχρι τρία (3) φυσικά ή/ και νοµικά πρόσωπα,
ή το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα (1) φυσικό ή/ και νοµικό πρόσωπο,
τα ποσά του τέλους επιτηδεύµατος, εξακολουθούν να ισχύουν
όπως επιβλήθηκαν κατά το οικονοµικό έτος 2012.
5. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.
2579/1998 (Α’ 31) και της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν.
2703/1999 (Α’ 72) εξακολουθούν να εφαρµόζονται για µετοχές
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισµένο χρηµατιστηριακό
θεσµό, κατά περίπτωση, οι οποίες αποκτώνται από την 1η Ιουλίου 2013 και µετά.
6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 63 του Κ.Φ.Ε. όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν. 3634/2008 (Α’
9), αναστέλλεται για τις δηλώσεις οικονοµικού έτους 2012 και
2013 (χρήσεις 2011 και 2012).
7. Η ισχύς της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε. όπως
τέθηκε µε την παράγραφο 16α του άρθρου 8 του ν. 3842/2010
(Α’58) αναστέλλεται για τις δηλώσεις οικονοµικών ετών 2011,
2012 και 2013 και για το χρονικό διάστηµα αυτό εφαρµόζεται
όπως ίσχυε πριν την κατάργησή της.
8. Οι διατάξεις της περίπτωσης β’ των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (Α’ 31), ισχύουν και για µεταβιβάσεις επιβατηγών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης, καθώς και
των αδειών κυκλοφορίας τους που πραγµατοποιούνται από την
1η Ιανουαρίου 2012 έως και την 31η Δεκεµβρίου 2012. Η προθεσµία που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο των παραγράφων 1 και
2 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (Α’ 98), όπως αυτή ισχύει σήµερα, παρατείνεται έως την 31η Δεκεµβρίου 2013 για τις περιπτώσεις γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 1 και γ’ και δ’ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου και νόµου.
Άρθρο 11
Τεκµηρίωση τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών
1. Το άρθρο 39 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Άρθρο 39
Διόρθωση κερδών τιµολογήσεων µεταξύ
συνδεδεµένων επιχειρήσεων
1. Όταν µεταξύ συνδεδεµένων, κατά την έννοια της επόµενης
παραγράφου, επιχειρήσεων πραγµατοποιούνται συναλλαγές µε
οικονοµικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα είχαν
συµφωνηθεί µεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων ή που έχουν
συµφωνηθεί µεταξύ των συνδεδεµένων επιχειρήσεων και τρίτων,
τα κέρδη τα οποία, χωρίς τους όρους αυτούς, θα είχαν πραγµατοποιηθεί από την ηµεδαπή επιχείρηση, αλλά τελικά δεν πραγµατοποιήθηκαν λόγω των διαφορετικών όρων, προσαυξάνουν τα
καθαρά κέρδη της επιχείρησης ή µειώνουν τη ζηµία που προκύπτει από τα βιβλία της, χωρίς να θίγεται το κύρος αυτών. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται ανάλογα και
για συναλλαγές µεταξύ µόνιµης εγκατάστασης αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα µε το κεντρικό και µε τις συνδεδεµένες
εταιρείες του κεντρικού της στην αλλοδαπή, καθώς και για συναλλαγές µεταξύ ηµεδαπής επιχείρησης και µόνιµης εγκατάστασής της στην αλλοδαπή.
2. Ως συνδεδεµένες νοούνται οι επιχειρήσεις µεταξύ των
οποίων υπάρχει σχέση άµεσης ή έµµεσης ουσιώδους διοικητικής
ή οικονοµικής εξάρτησης ή ελέγχου, ιδίως λόγω συµµετοχής της
µίας στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση της άλλης ή λόγω συµµετοχής
των ιδίων προσώπων στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση και των δύο
επιχειρήσεων, καθώς και οι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν σε
µία από τις συνδεδεµένες τα ανωτέρω δικαιώµατα ή δυνατότητες
επιρροής.
3. Ειδικά για τις συµβάσεις δανείου που συνάπτονται µεταξύ
συνδεδεµένων επιχειρήσεων κατά την έννοια της προηγούµενης
παραγράφου δεν εκπίπτουν οι δεδουλευµένοι τόκοι που καταβάλλονται ή πιστώνονται, κατά το µέρος που το συνολικό ύψος
δανείων της δανειοδοτούµενης από τις δανειοδότριες υπερβαίνει κατά µέσο όρο και κατά διαχειριστική περίοδο το τριπλάσιο
των ιδίων κεφαλαίων της δανειοδοτούµενης. Στην έννοια των
τόκων της παραγράφου αυτής εµπίπτουν και οι τόκοι οµολογιακών δανείων που καταβάλλονται σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
Στο συνολικό ύψος δανείων από συνδεδεµένες επιχειρήσεις προστίθενται και τα οµολογιακά δάνεια που εκδίδονται προς αυτές,
καθώς και τα δάνεια που έχουν ληφθεί από τρίτες επιχειρήσεις
για τα οποία έχει χορηγηθεί οποιασδήποτε µορφής εγγύηση από
τις πιο πάνω συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζονται για τις ανώνυµες εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης του ν. 1665/1986 (Α’ 183), τις εταιρίες
πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων του ν. 1905/1990 (Α’
147), τις εταιρίες ειδικού σκοπού του ν. 3156/2003 (Α’ 157) και
του ν. 3601/2007 (Α’ 178) µε έδρα στην Ελλάδα, τις εταιρίες παροχής πιστώσεων του ν. 2937/2001 (Α’ 169), τις Ανώνυµες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) του ν. 3606/
2007 (Α’ 195), καθώς και για τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα.
4. Τα επιπλέον κέρδη που προκύπτουν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα
της επιχείρησης που προκύπτουν από τα βιβλία της, προκειµένου
να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισµό των οφειλόµενων φόρων,
τελών και εισφορών στις λοιπές φορολογίες.
5. Ο έλεγχος διενεργείται από τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, προκειµένου να διαπιστωθεί ότι συντρέχει περίπτωση
εφαρµογής των διατάξεων της παραγράφου 1, λαµβάνοντας
υπόψη τις «κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ περί ενδοοµιλικών τιµολογήσεων για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις φορολογικές αρχές», όπως κάθε φορά επικαιροποιούνται.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδεται εντός
αποκλειστικής προθεσµίας ενός µήνα από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή της παραγράφου αυτής και τον καθορισµό της καθ’
ύλην αρµοδιότητας.»
2. Το άρθρο 39Α του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 39A
Τεκµηρίωση τιµών ενδοοµιλικών
συναλλαγών

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΓ’- 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

1. Ηµεδαπές επιχειρήσεις που συνδέονται µε άλλη επιχείρηση
κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 39, υποχρεούνται να τηρούν Φάκελο Τεκµηρίωσης τιµών των ενδοοµιλικών συναλλαγών τους. Ειδικά οι εµποροβιοµηχανικές εταιρίες που
έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα µε τις διατάξεις του α.ν.
89/1967 (Α’ 132) απαλλάσσονται από την υποχρέωση τεκµηρίωσης των ενδοοµιλικών συναλλαγών τους. Επίσης, εξαιρούνται
συναλλαγές µε µία ή περισσότερες συνδεδεµένες επιχειρήσεις
η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000)
ευρώ αθροιστικά, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής χρήσης για το σύνολο των συνδεδεµένων δεν υπερβαίνει τα
πέντε εκατοµµύρια ευρώ ή η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τις
διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα
της διαχειριστικής χρήσης για το σύνολο των συνδεδεµένων
υπερβαίνει τα πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ.
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται ανάλογα και για τις συναλλαγές του δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 39.
3. Ο «φάκελος τεκµηρίωσης» της παραγράφου 1 αποτελείται
από:
α. Το «βασικό φάκελο τεκµηρίωσης», ο οποίος είναι κοινός για
όλες τις εταιρίες του οµίλου και περιέχει κοινές τυποποιηµένες
πληροφορίες για όλες τις συνδεδεµένες εταιρίες και τα υποκαταστήµατα του οµίλου.
β. Τον «ελληνικό φάκελο τεκµηρίωσης», ο οποίος συµπληρώνει
το «βασικό φάκελο» της προηγούµενης περίπτωσης και περιέχει
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τις ελληνικές επιχειρήσεις
του οµίλου, τις µόνιµες εγκαταστάσεις της αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα ή τις µόνιµες εγκαταστάσεις της ελληνικής επιχείρησης στην αλλοδαπή.
4. Ο φάκελος τεκµηρίωσης καταρτίζεται πριν την έκδοση του
φορολογικού πιστοποιητικού της παραγράφου 5 του άρθρου 82
και σε κάθε περίπτωση εντός πενήντα (50) ηµερών από την ηµεροµηνία κλεισίµατος της διαχειριστικής περιόδου. Συνοδεύεται
από συνοπτικό πίνακα πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων
του Υπουργείου Οικονοµικών µέσα στην ίδια προθεσµία, για ισολογισµούς που κλείνουν µετά τις 30.12.2012, και περιλαµβάνει
πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργική ταυτότητα της επιχείρησης, όπως τον όµιλο στον οποίο ανήκει, τις λειτουργίες που επιτελεί και τους κινδύνους που αναλαµβάνει, καθώς και κατάλογο
µε τις ενδοοµιλικές συναλλαγές προς τεκµηρίωση, οι οποίες
πραγµατοποιούνται εντός της οικείας διαχειριστικής περιόδου
και σύντοµη περιγραφή της µεθόδου τεκµηρίωσης που εφαρµόζεται. Ο φάκελος τεκµηρίωσης τηρείται στην επιχείρηση και τίθεται στη διάθεση της αρµόδιας ελεγκτικής αρχής στα πλαίσια
ελέγχου, εντός εύλογου χρόνου ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες.
5. Ο φάκελος τεκµηρίωσης, όπως ισχύει για κάθε διαχειριστική
περίοδο, διατηρείται όσο διαρκεί ο εκάστοτε οριζόµενος από τις
φορολογικές διατάξεις χρόνος παραγραφής του δικαιώµατος
του Ελληνικού Δηµοσίου για την επιβολή φόρου. Επίσης, διατηρείται οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεµεί η σχετική υπόθεση ενώπιιον Δικαστηρίου.
6. Σε περίπτωση επιγενόµενης µεταβολής των συνθηκών της
αγοράς που επιφέρουν αλλαγές στα στοιχεία του φακέλου τεκµηρίωσης, η επιχείρηση υποχρεούται να προβαίνει σε επικαιροποίησή του, µέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου εντός
της οποίας µεταβάλλονται οι πιο πάνω συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει τον συνοπτικό πίνακα που ορίζεται από την παράγραφο 5 στη Γενική
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών εντός πενήντα (50) ηµερών από την ηµεροµηνία κλεισίµατος της διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας πραγµατοποιήθηκε η επικαιροποίηση.
7. Όσοι λαµβάνουν γνώση του φακέλου τεκµηρίωσης του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται να τηρούν και να διαφυλάσσουν
το απόρρητο αυτού, κατά τις κείµενες διατάξεις.
8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται
εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός µηνός από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, καθορίζονται τα ειδικότερα θέµατα
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τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων των
προηγούµενων παραγράφων και συγκεκριµένα, το υποχρεωτικό
περιεχόµενο του Φακέλου Τεκµηρίωσης της παραγράφου 3, το
περιεχόµενο του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, η γλώσσα
στην οποία τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες, οι µέθοδοι, τρόποι και διαδικασίες προσδιορισµού των τιµών των συναλλαγών
αυτών, η διαδικασία επικαιροποίησης των φακέλων τεκµηρίωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.»
3. Μετά το άρθρο 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
προστίθεται νέο άρθρο 39Β που έχει ως εξής:
«Άρθρο 39Β
Προσδιορισµός µη τεκµηριωµένων τιµών
ενδοοµιλικών συναλλαγών
1. Οι τιµές ενδοοµιλικών συναλλαγών κρίνονται µη τεκµηριωµένες στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) µη τήρησης ή µη διάθεσης του φακέλου τεκµηρίωσης στην
αρµόδια ελεγκτική αρχή,
β) τήρησης ανεπαρκούς ή ανακριβούς φακέλου τεκµηρίωσης,
εφόσον προκύπτει αδυναµία ελεγκτικής επαλήθευσης της ορθότητας υπολογισµού ή τεκµηρίωσης των τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών, η οποία δεν θεραπεύεται από τις πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται στον έλεγχο,
γ) µη παροχής ή παροχής ανεπαρκών ή ανακριβών πρόσθετων
πληροφοριών, εφόσον προκύπτει αδυναµία ελεγκτικής επαλήθευσης των τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών.
2. Οι τιµές ενδοοµιλικών συναλλαγών που κρίνονται µη τεκµηριωµένες προσδιορίζονται από την αρµόδια ελεγκτική αρχή µε
βάση τα διαθέσιµα στοιχεία από κάθε πηγή.
Στις περιπτώσεις που προκύπτει ένα εύρος τιµών ή κέρδους,
το οποίο γίνεται δεκτό από τη φορολογική αρχή, οι τιµές ενδοοµιλικών συναλλαγών προσδιορίζονται σε οποιαδήποτε τιµή ή ποσοστό κέρδους εντός του αποδεκτού εύρους. Αν το εύρος που
προκύπτει δεν γίνεται αποδεκτό από τη φορολογική αρχή, αυτή
προσδιορίζει τις τιµές ενδοοµιλικών συναλλαγών στην τιµή της
διαµέσου.
3. Σε περίπτωση που από την εφαρµογή των διατάξεων της
προηγούµενης παραγράφου προκύπτει παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 39, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 2523/1997.»
4. Μετά το άρθρο 39Β του Κ.Φ.Ε προστίθεται νέο άρθρο 39Γ
που έχει ως εξής:
«Άρθρο 39Γ
Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοοµιλικής Τιµολόγησης
1. Οι ηµεδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 39 δύνανται να υποβάλουν αίτηση
προέγκρισης της µεθοδολογίας για την τιµολόγηση συγκεκριµένων µελλοντικών συναλλαγών τους µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται στη Γενική Διεύθυνση
Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονοµικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών συστήνεται Επιτροπή για τον επανέλεγχο ποσοστού πέντε
τοις εκατό (5%) των υποθέσεων των οποίων η µεθοδολογία έχει
τύχει προέγκρισης.
2. Αντικείµενο της προέγκρισης της προηγούµενης παραγράφου αποτελεί το ενδεδειγµένο σύνολο κριτηρίων που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό των τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. Τα
κριτήρια αυτά περιλαµβάνουν κυρίως τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο τεκµηρίωσης, τα στοιχεία σύγκρισης ή ανα- φοράς και τις
σχετικές προσαρµογές, καθώς και τις κρίσιµες παραδοχές για
τις µελλοντικές συνθήκες.
Αντικείµενο της προέγκρισης µπορεί επίσης να αποτελέσει και
κάθε άλλο εξειδικευµένο ζήτηµα που αφορά την τιµολόγηση των
συναλλαγών µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
Δεν δύνανται να αποτελέσουν αντικείµενο της προέγκρισης:
α) ορισµένη τιµή συναλλαγής µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρή-
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σεων,
β) ορισµένο ποσοστό του περιθωρίου µικτού ή καθαρού κέρδους από συναλλαγές µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
3. Η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης
Δηµοσίων Εσόδων εκδίδει σχετική απόφαση, η οποία κοινοποιείται στην αιτούσα εταιρεία. Η διάρκεια ισχύος της απόφασης
προέγκρισης δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη και η χρονική ισχύς της δεν δύναται να ανατρέχει σε διαχειριστική περίοδο
που έχει ολοκληρωθεί κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης
προέγκρισης. Από την απόφαση προέγκρισης δεν απορρέουν δικαιώµατα ή υποχρεώσεις για άλλους φορολογούµενους πέραν
της αιτούσας.
4. Οι τιµές των ενδοοµιλικών συναλλαγών της επιχείρησης, τις
οποίες αφορά η απόφαση προέγκρισης, θεωρούνται ότι δεν διαφέρουν από αυτές που θα είχαν συµφωνηθεί µεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων και δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 39, εφόσον τηρούνται τα οριζόµενα στην
απόφαση αυτή.
Η επιχείρηση υποχρεούται να περιλαµβάνει στους τηρούµενους φακέλους τεκµηρίωσης του άρθρου 39 Α τα στοιχεία που
απαιτούνται για την παρακολούθηση και επαλήθευση της εφαρµογής της απόφασης προέγκρισης.
Ο φορολογικός έλεγχος των συναλλαγών µε συνδεδεµένες
επιχειρήσεις περιορίζεται στην επαλήθευση ότι τηρήθηκαν τα
οριζόµενα στην απόφαση προέγκρισης και ότι εξακολουθούν να
ισχύουν οι κρίσιµες παραδοχές στις οποίες αυτή βασίστηκε.
Πέραν των υποχρεώσεων τήρησης και διαφύλαξης στοιχείων
που επιβάλλονται από άλλες διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, η επιχείρηση υποχρεούται να διαφυλάσσει τα στοιχεία τεκµηρίωσης που αφορούν την απόφαση προέγκρισης καθ’ όλη τη
διάρκεια διατήρησης του αντίστοιχου φακέλου τεκµηρίωσης.
Η έκδοση απόφασης προέγκρισης δεν εµποδίζει τη µεταγενέστερη διενέργεια της διαδικασίας αµοιβαίου διακανονισµού της
εκάστοτε εφαρµοστέας διµερούς σύµβασης για την αποφυγή
της διπλής φορολογίας ή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των
κερδών συνδεδεµένων επιχειρήσεων για τις ίδιες συναλλαγές
του ίδιου φορολογούµενου. Σε µια τέτοια περίπτωση εφαρµόζονται οι διατάξεις της επόµενης παραγράφου για την αναθεώρηση της απόφασης προέγκρισης.
5. Η απόφαση προέγκρισης αναθεωρείται οποτεδήποτε κατά
τη διάρκεια ισχύος της, είτε κατόπιν αίτησης από την ενδιαφερόµενη επιχείρηση είτε αυτεπάγγελτα από την αρµόδια υπηρεσία, στις εξής περιπτώσεις:
α) εάν οι κρίσιµες παραδοχές στις οποίες βασίστηκε η απόφαση προέγκρισης αποδειχθούν εσφαλµένες χωρίς ευθύνη της
αιτούσας,
β) εάν επήλθε ουσιώδης µεταβολή των κρίσιµων παραδοχών
ή συνθηκών που καθιστά αδύνατη την τήρηση των οριζοµένων
στην απόφαση προέγκρισης χωρίς ευθύνη της αιτούσας,
γ) σε περίπτωση εφαρµογής της διαδικασίας αµοιβαίου διακανονισµού της εκάστοτε εφαρµοστέας διµερούς σύµβασης για
την αποφυγή της διπλής φορολογίας ή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεµένων επιχειρήσεων για τις ίδιες
συναλλαγές του ίδιου φορολογούµενου.
Ειδικά για την αυτεπάγγελτη αναθεώρηση της αρχικής απόφασης προέγκρισης η αρµόδια υπηρεσία εκδίδει απόφαση, η
οποία κοινοποιείται στην αιτούσα εταιρεία και έχει τα αποτελέσµατα που ορίζονται στην παράγραφο 4, αρχής γενοµένης από
την έκδοσή της.
6. Η απόφαση προέγκρισης δύναται να ανακληθεί από την αρµόδια υπηρεσία οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της, στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α. εφόσον διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία ή κρίσιµες παραδοχές
στα οποία βασίστηκε η απόφαση προέγκρισης ήταν ανακριβή,
β. εφόσον διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν τήρησε ουσιώδεις
όρους ή υποχρεώσεις που ορίζονται από την απόφαση προέγκρισης,
Σε περίπτωση ανάκλησης, η απόφαση προέγκρισης θεωρείται
ως ουδέποτε εκδοθείσα και εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

5 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997.
7. Η απόφαση προέγκρισης δύναται να ακυρωθεί από την αρµόδια υπηρεσία οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α. εφόσον διαπιστωθεί ότι επήλθε ουσιώδης µεταβολή των κρίσιµων παραδοχών ή συνθηκών στις οποίες βασίστηκε η απόφαση
προέγκρισης,
β. εφόσον διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν τήρησε ουσιώδεις
όρους ή υποχρεώσεις που ορίζονται από την απόφαση προέγκρισης,
γ. εφόσον επέλθει ουσιώδης µεταβολή των εφαρµοστέων φορολογικών διατάξεων.
Δεν επιτρέπεται η ακύρωση της απόφασης προέγκρισης, εφόσον είναι δυνατή η αναθεώρησή της σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παράγραφο 5.
Σε περίπτωση ακύρωσης, η ισχύς της απόφασης προέγκρισης
παύει από το χρονικό σηµείο που ορίζεται µε την απόφαση ακύρωσης.
8. Ύστερα από αίτηση της ενδιαφερόµενης επιχείρησης, η
οποία υποβάλλεται το αργότερο µέχρι τη λήξη της ισχύος της
απόφασης προέγκρισης µεθοδολογίας ενδοοµιλικής τιµολόγησης, δύναται να ανανεώνεται µέχρι δύο φορές η ισχύς της απόφασης προέγκρισης χωρίς αλλαγή των όρων της.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της αίτησης ανανέωσης είναι να αποδειχθεί ότι δεν επήλθε ουσιώδης µεταβολή των
στοιχείων στα οποία βασίστηκε η απόφαση προέγκρισης.
Η αρµόδια υπηρεσία εκδίδει απόφαση επί της αίτησης ανανέωσης, η οποία κοινοποιείται στην αιτούσα εταιρεία. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση, η απόφαση ανανέωσης έχει τα
αποτελέσµατα που ορίζονται στην παράγραφο 4.
Η διάρκεια ισχύος της απόφασης ανανέωσης δεν δύναται κάθε
φορά να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.
9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται τα ειδικότερα θέµατα τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρµογή των
διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων και ειδικότερα η διαδικασία για την προέγκριση µεθοδολογίας ενδοοµιλικής τιµολόγησης, την αναθεώρηση, την ανανέωσή της και την ανάκλησή
της, το ειδικότερο περιεχόµενο της αίτησης προέγκρισης και της
αίτησης ανανέωσης, τα σχετικά παράβολα, η διαδικασία συνεννόησης µε τις αρµόδιες αρχές άλλων εµπλεκοµένων κρατών, ο
τύπος και το περιεχόµενο των αποφάσεων της αρµόδιας υπηρεσίας.»
5. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (Α’ 179) αναριθµείται και προστίθενται νέοι παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:
«5. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών της παραγράφου 5 του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) επιβάλλεται αυτοτελές
πρόστιµο υπολογιζόµενο σε ποσοστό 1/1000 των δηλούµενων
ακαθάριστων εσόδων της υπόχρεης σε υποβολή επιχείρησης. Το
παραπάνω πρόστιµο δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων
(1000) ευρώ και µεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
Το πρόστιµο αυτό καταβάλλεται εφάπαξ εντός του επόµενου
µήνα από τη βεβαίωσή του. Τυχόν άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει τη βεβαίωσή του.
Το πρόστιµο της παραγράφου αυτής επιβάλλεται και σε περίπτωση που ο φάκελος τεκµηρίωσης δεν τίθεται στη διάθεση της
αρµόδιας ελεγκτικής αρχής µέσα στην προθεσµία που ορίζεται
στην παράγραφο 5 του άρθρου 39Α του Κ.Φ.Ε..
Όταν η εκπρόθεσµη υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας, το οποίο επικαλείται και αποδεικνύει η επιχείρηση και ο πίνακας αυτός υποβάλλεται εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήξη του γεγονότος αυτού,
δεν επιβάλλεται πρόστιµο.
6. Σε περίπτωση µη υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών ή µη διάθεσης του φακέλου τεκµηρίωσης της παραγράφου 5 του άρθρου 39Α του Κ.Φ.Ε. στην αρµόδια ελεγκτική αρχή,
επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιµο υπολογιζόµενο σε ποσοστό ένα
εκατοστό (1/100) των δηλουµένων ακαθάριστων εσόδων της
υπόχρεης σε υποβολή επιχείρησης. Το παραπάνω πρόστιµο δεν
µπορεί να είναι µικρότερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και
µεγαλύτερο των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.»
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6. Μετά το δωδέκατο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως
εξής:
«Ειδικά για µεταβιβάσεις που πραγµατοποιούνται µεταξύ ηµεδαπής επιχείρησης και επιχειρήσεων συνδεδεµένων µε αυτή,
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 39 και 39Α.»
7. Μετά το ενδέκατο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
13 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Ειδικά για µεταβιβάσεις µετοχών που πραγµατοποιούνται µεταξύ ηµεδαπής επιχείρησης και επιχειρήσεων συνδεδεµένων µε
αυτή, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 39 και 39Α.»
8. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Κ.Φ.Ε.
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για συµβάσεις δανείου που συνάπτονται µεταξύ ηµεδαπής επιχείρησης και επιχειρήσεων συνδεδεµένων µε αυτή,
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 39 και 39Α.»
9. Μετά το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο που έχει
ως εξής:
«Για µεταβιβάσεις ακινήτων που πραγµατοποιούνται µεταξύ
ηµεδαπής επιχείρησης και επιχειρήσεων συνδεδεµένων µε αυτή,
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 39 και 39Α.»
10. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του
Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης
και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«βιβλία µε την απλογραφική ή διπλογραφική µέθοδο» και στην
περίπτωση ι’ της παραγράφου 1 οι λέξεις «του άρθρου 51Β» µε
τις λέξεις «των άρθρων 39, 39Α και 51Β».
11. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ιη’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται οι λέξεις
«µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 39 και 39Α».
12. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παραγράφου
1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. καταργείται.
13. Η υποπερίπτωση δδ’ της περίπτωσης δ’ της παραγράφου
1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. καταργείται.
14. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 51Β του Κ.Φ.Ε.
προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
«Εξαιρετικά οι δαπάνες αγοράς αγαθών, λήψης υπηρεσιών,
καθώς και κάθε άλλη κατηγορία δαπάνης η οποία προβλέπεται
στο προηγούµενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, από εταιρείες µε έδρα σε µη συνεργάσιµα κράτη ή κράτη µε προνοµιακό
φορολογικό καθεστώς δεν εµπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις
όταν καταβάλλονται σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις τους στην αλλοδαπή, για τις οποίες προβλέπεται η τήρηση ειδικών φακέλων
τεκµηρίωσης των ενδοοµιλικών συναλλαγών.»
15. Η παράγραφος 10 του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε. καταργείται.
16. Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργείται το άρθρο
26 του ν. 3728/2008, µε την επιφύλαξη των επόµενων εδαφίων.
Οι φάκελοι τεκµηρίωσης που έχουν προσκοµιστεί στη Διεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου και αφορούν τις χρήσεις 2010, 2011
και 2012 παραδίδονται στην αρµόδια Υπηρεσία για τον έλεγχο
των ενδοοµιλικών συναλλαγών του Υπουργείου Οικονοµικών και
συντάσσεται προς τούτο σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και
παραλαβής. Η Διεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς
της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή διατηρεί το δικαίωµα πρόσβασης στους ως άνω φακέλους τεκµηρίωσης για λόγους διεξαγωγής ερευνών αγοράς. Κατ’ εξαίρεση, οι φάκελοι
τεκµηρίωσης για τις χρήσεις 2008 και 2009 υπόκεινται σε έλεγχο
από την ανωτέρω Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή, που ολοκληρώνεται από αυτήν κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 26 του ν. 3728/2008. Ως έναρξη του ελέγχου νοείται η
πρώτη πράξη της Διοίκησης προς περαιτέρω διερεύνηση του
φακέλου τεκµηρίωσης ή/ και προσκόµισης συµπληρωµατικών εγγράφων, πέραν της έγγραφης πρόσκλησης για την προσκόµιση
του φακέλου τεκµηρίωσης.
Ειδικά για υποθέσεις εκπρόθεσµης υποβολής της κατάστασης
που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 του ν.
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3728/2008, για τις οποίες µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος δεν
έχει βεβαιωθεί το προβλεπόµενο πρόστιµο της παραγράφου 6
του ίδιου άρθρου, επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιµο που ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997, όπως τροποποιείται µε την παρ. 5 του άρθρου 12 του παρόντος. Αρµόδια για
την περαίωση των υποθέσεων αυτών είναι η Διεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία οφείλει εντός έξι µηνών
από τη δηµοσίευση του παρόντος να εισηγηθεί σχετικά στο Γενικό Γραµµατέα Καταναλωτή, ο οποίος είναι αρµόδιος για την
επιβολή του προστίµου. Το πρόστιµο αυτό επιβάλλεται κατά τις
διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 του άρθρου 11 της υπουργικής απόφασης Α2-8092/31.12.2008 (Β’ 2709).
17. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 5 εφαρµόζονται
για ενδοοµιλικές συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2012 και µετά. Ειδικά για τη διαχειριστική περίοδο 2012, ο φάκελος τεκµηρίωσης
καταρτίζεται και οι σχετικές καταστάσεις υποβάλλονται µέχρι τις
10 Μαΐου 2013.
Για συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στις διαχειριστικές
περιόδους 2010 και 2011, λαµβάνεται υπόψη ο φάκελος τεκµηρίωσης που ορίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.
3728/2008. Ο έλεγχος διενεργείται από την αρµόδια φορολογική
αρχή, η οποία προσδιορίζει και τις τιµές ενδοοµιλικών συναλλαγών σε περίπτωση µη τήρησης ή µη διάθεσης ή τήρησης ανεπαρκούς ή ανακριβούς φακέλου τεκµηρίωσης, καταργούµενης
της παραγράφου 6 του άρθρου 39, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του από τον παρόντα νόµο.
18. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 έως και 15 εφαρµόζονται
για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από το οικονοµικό έτος
2013 και µετά.
19. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2014.
20. Η περίπτωση ια’ της παραγράφου 5 του άρθρου 85 του
Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Η χορήγηση στοιχείων σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων
39 και 39Α σε ειδικά εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, για λόγους διεξαγωγής ερευνών αγοράς.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 12
Συµπλήρωση διατάξεων για την Υπηρεσία
Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονοµικών
1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµικών αυτοτελής Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόµενη
απευθείας στον Υπουργό Οικονοµικών, η οποία ονοµάζεται «Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Υπουργείου Οικονοµικών» και
έχει έδρα τον Νοµό Αττικής. Ως παράρτηµα αυτής λειτουργεί
Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδας, µε
τίτλο «Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Υπουργείου Οικονοµικών» και έχει έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου
55 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων έχει ως αποστολή τη
διερεύνηση και εξιχνίαση σε όλη την Επικράτεια των ποινικών
αδικηµάτων και πειθαρχικών παραπτωµάτων, που διαπράττουν
ή συµµετέχουν σε αυτά υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονοµικών
και των εποπτευοµένων από αυτό Νοµικών Προσώπων και συγκεκριµένα:
α) Των ποινικών αδικηµάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 216 – 218, 220, 222, 235 – 237, 239 – 244, 252,
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254 – 259 και 261 του Ποινικού Κώδικα, της Φορολογικής, Δηµοσιονοµικής και Τελωνειακής νοµοθεσίας και το Πειθαρχικό Δίκαιο
Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου.
β) Των πειθαρχικών παραπτωµάτων σε περιπτώσεις φαινοµένων χρηµατισµού, µετά από αυτόφωρη σύλληψη ή από συλλογή
εµπεριστατωµένων καταγγελιών και σοβαρών υποθέσεων που
έχουν ως συνέπεια απώλεια εσόδων του κράτους.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει, µε τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου
55 του ν. 4002/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων διενεργεί ελέγχους
του «πόθεν έσχες» (δηλαδή της περιουσιακής κατάστασης) των
υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών και των εποπτευοµένων από αυτό Νοµικών Προσώπων ως εξής:
α) Στοχευµένους ελέγχους ή δειγµατοληπτικούς ελέγχους οι
οποίοι πραγµατοποιούνται σε ετήσια βάση, σύµφωνα µε κριτήρια. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η επιλογή των
κριτηρίων για τους δειγµατοληπτικούς ελέγχους, ο προσδιορισµός του δείγµατός τους και η διαδικασία διενέργειάς τους.
β) Σε υπαλλήλους για τους οποίους περιέρχεται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχει στοιχεία που δύνανται να προκαλέσουν βάσιµες υπόνοιες
αδικαιολόγητης µεταβολής της υφιστάµενης περιουσιακής κατάστασής τους.
γ) Σε υπαλλήλους για τους οποίους, διενεργείται έρευνα, προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση ή Ε.Δ.Ε. από την Υπηρεσία
Εσωτερικών Υποθέσεων, προς διερεύνηση αδικηµάτων της παραγράφου 2 και κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος της περιουσιακής
τους κατάστασης.
δ) Μετά το πέρας του ελέγχου εφόσον διαπιστώνονται παραβάσεις του νόµου και συντρέχει περίπτωση καταλογισµού κατά
το άρθρο 12 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), συντάσσεται σχετική έκθεση η οποία αποστέλλεται στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Αν ανακύπτει περίπτωση ποινικής
ευθύνης, η έκθεση αποστέλλεται στο αρµόδιο για την άσκηση
ποινικής δίωξης όργανο. Εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη διερεύνησης θεµάτων που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα φορολογικής ή
άλλης αρχής, η έκθεση αποστέλλεται στην αρχή αυτή. Κατά τη
διάρκεια του ελέγχου, µπορεί να καλείται ο ελεγχόµενος για να
δώσει διευκρινίσεις ή να προσκοµίσει συµπληρωµατικά στοιχεία,
εντός ρητής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών, η οποία µπορεί να
παραταθεί, µε απόφαση του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας, για
ισόχρονο διάστηµα.»
4. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011 αντικαθίσταται και
ως εξής:
«5. Οι διατάξεις των παραγράφων 6,8,19,21 και 22 του άρθρου
30 του ν. 3296/2004 (Α’ 253) και της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.
2343/1995 (Α’ 211) ισχύουν και για την Υπηρεσία Εσωτερικών
Υποθέσεων και το προσωπικό αυτής. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων σε εικοσιτετράωρη
βάση, ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
5. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων στελεχώνεται από
υπαλλήλους του κλάδου Οικονοµικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονοµικών και από υπαλλήλους που τους ανατίθενται καθήκοντα Οικονοµικού Επιθεωρητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 2 παρ.13 του ν. 2343/1995.
Με αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, δύναται να αποσπασθούν
στη Διεύθυνση και στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων,
υπάλληλοι του προηγουµένου εδαφίου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η χρονική διάρκεια της απόσπασης, µε την λήξη της
οποίας ο υπάλληλος επιστρέφει αυτοδίκαια στην θέση του χωρίς
άλλη διατύπωση.
Για την συνδροµή του έργου της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, δύνανται να ανατίθενται συγκεκριµένα καθήκοντα σε
υπαλλήλους των λοιπών κλάδων του Υπουργείου Οικονοµικών,
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οι οποίοι για το σκοπό αυτόν αποσπώνται στη Διεύθυνση ή την
Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.»
6. Στο άρθρο 5 του ν. 3943/2011 προστίθενται παράγραφοι 9,
10, 11, 12, 13,14,15,16 και 17 ως εξής:
«9. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων διερευνά, συλλέγει, αξιολογεί και αξιοποιεί
πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν τη διάπραξη αδικηµάτων
της παραγράφου 2, ενεργεί και αυτεπαγγέλτως προκαταρκτική
εξέταση ή προανάκριση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας για τη βεβαίωσή τους και παραπέµπει τους υπαιτίους
στην αρµόδια για την άσκηση της ποινικής δίωξης εισαγγελική
αρχή ή τον αρµόδιο πειθαρχικό προϊστάµενο. Κατά την εκτέλεση
των ανωτέρω καθηκόντων της, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στα αρχεία όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών και των εποπτευοµένων από
αυτό Νοµικών Προσώπων και των άλλων αρχών ή υπηρεσιών του
ευρύτερου Δηµόσιου τοµέα όπως αυτός καθορίζεται εκάστοτε
από τις σχετικές διατάξεις. Ακόµη µπορεί να ζητεί στοιχεία και
πληροφορίες από δικαστικές υπηρεσίες.
10. Η προανάκριση και η προκαταρκτική εξέταση που ενεργείται από τη Διεύθυνση και την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονοµικών, διενεργείται κατόπιν Παραγγελίας Εισαγγελικού Λειτουργού, ο οποίος εποπτεύει το προδικαστικό έργο των υπηρετούντων στη Διεύθυνση και Υποδιεύθυνση υπαλλήλων, από τους οποίους ενηµερώνεται επί των
στοιχείων των καταγγελιών και της πορείας των σχετικών ελέγχων. Κατά την ενέργεια των προδικαστικών ελέγχων οι αρµόδιοι
προς τούτο υπάλληλοι της Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης θεωρούνται ειδικοί προανακριτικοί υπάλληλοι.
11. Στις περιπτώσεις που ενεργείται προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση, για αδικήµατα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δεν ισχύει το φορολογικό απόρρητο, το δε τραπεζικό και χρηµατιστηριακό απόρρητο αίρεται µε σχετική διάταξη του αρµόδιου εισαγγελικού λειτουργού της παραγράφου
10, αν κριθεί ότι η άρση επιβάλλεται από τις ανάγκες της έρευνας.
12. Οι Οικονοµικοί Επιθεωρητές της Υπηρεσίας Εσωτερικών
Υποθέσεων, κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξετάσεως,
προς διαπίστωση διαπράξεως πειθαρχικών παραπτωµάτων, δύνανται να προβαίνουν σε λήψη ενόρκων µαρτυρικών καταθέσεων
επί της προκαταρκτικής εξετάσεως, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των
αντιστοίχων διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και των
διατάξεων του Κώδικα Καταστάσεως Δηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Ν.Π.Δ.Δ..
13. Όταν άλλη υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών ενεργεί
προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση κατά τις διατάξεις του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας ή προκαταρκτική εξέταση – Ε.Δ.Ε.
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, για τα αδικήµατα της παραγράφου 2, υποχρεούται να παραπέµψει τη σχετική υπόθεση στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.
14. Μέχρι το τέλος του µηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονοµικών ετήσια έκθεση απολογισµού του έργου και των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας.
15. Οι αποφάσεις µεταθέσεων, µετακινήσεων και αποσπάσεων
των υπαλλήλων στη Δ/νση και Υποδ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων
του Υπουργείου Οικονοµικών και οι αποφάσεις µετακίνησης
εκτός έδρας για εκτέλεση της υπηρεσίας, δεν γνωστοποιούνται
και δεν αναρτώνται στο διαδίκτυο, µε εξαίρεση τις πραγµατοποιούµενες δαπάνες για τις εκτός έδρας µετακινήσεις οι οποίες
γνωστοποιούνται µετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης.
16. Με προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση του Υπουργού
Οικονοµικών καθορίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση, ο κανονισµός λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων,
καθώς των καθηκόντων του προσωπικού της.»
Άρθρο 13
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2343/1995
για την Οικονοµική Επιθεώρηση
1. To πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2343/ 1995
(Α’ 211), αντικαθίσταται, ως εξής:
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«4. Οι θέσεις των Οικονοµικών Επιθεωρητών, πληρούνται µε
µετατάξεις εκ των υπηρετούντων στο Υπουργείο Οικονοµικών
υπαλλήλων, κατηγορίας ΠΕ, µε δωδεκαετή τουλάχιστον πραγµατική υπηρεσία στο Υπουργείο Οικονοµικών».
2. Η παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2343/1995 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Με προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση των Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται τα θέµατα εσωτερικής λειτουργίας των
Υπηρεσιών της Οικονοµικής Επιθεώρησης, οι αρχές και η µεθοδολογία άσκησης του έργου της, καθώς και τα δικαιώµατα και
καθήκοντα των Οικονοµικών Επιθεωρητών.»
3. Μετά την παρ. 22 του άρθρου 2 του ν. 2343/ 1995 (Α’ 211),
όπως αυτή προστέθηκε µε την παρ. 17 του άρθρου 55 του ν.
4002/2011 (Α’ 180), προστίθεται νέα παράγραφος 23, που έχει
ως εξής:
«23. α) Συστήνεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης µη αµειβόµενη Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία
αποτελείται από:
αα) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής
Επιθεώρησης, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον Προϊστάµενο
της Διεύθυνσης Προσωπικού Επιθεώρησης,
ββ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Εποπτείας Εσωτερικού
Ελέγχου,
γγ) τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου,
δδ) έναν Εσωτερικό Ελεγκτή, µε τον αναπληρωτή του, µέλη
του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονοµικών, οι οποίοι υποδεικνύονται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και
εε) έναν υπάλληλο του Υπουργείου Οικονοµικών, µόνιµο ή µετακλητό, κατηγορίας ΠΕ, µε γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών και εσωτερικού
ελέγχου, µε τον αναπληρωτή του.
β) Η θητεία του προέδρου και των µελών της Επιτροπής είναι
τριετής.
γ) Η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου:
αα) Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραµµα εσωτερικών ελέγχων και
παρακολουθεί την εκτέλεσή του.
ββ) Εγκρίνει και υποβάλλει στον Υπουργό Οικονοµικών ετήσια
έκθεση στην οποία καταγράφονται οι δραστηριότητες και τα
αποτελέσµατα του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τα στοιχεία
από την πρόοδο της υλοποίησης των προτάσεών του.
γγ) Παρακολουθεί τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου και
υποβάλλει στον Υπουργό Οικονοµικών προτάσεις για τη βελτίωση του θεσµικού πλαισίου και της µεθοδολογίας του.
δ) Η συγκρότηση της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου γίνεται
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Με την ίδια απόφαση
ορίζεται ως Γραµµατέας υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, από αυτούς
που υπηρετούν στην Οικονοµική Επιθεώρηση µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας.
ε) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ρυθµίζονται τα ειδικά θέµατα
λειτουργίας της Επιτροπής.»
Άρθρο 14
Συµβόλαιο αποδοτικότητας
1. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 4
του ν. 3943/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«Όσοι υπάλληλοι επιλεγούν και τοποθετηθούν σε θέση Ελεγκτή Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του
Κράτους, υπογράφουν µε την ανάληψη των καθηκόντων τους
συµβόλαιο αποδοτικότητας για χρονικό διάστηµα δώδεκα
µηνών.»
2. Οι διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 4 του ν. 3943/ 2011
αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι Προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Γραφείου, Τµήµατος, Υποδιεύθυνσης ή Διεύθυνσης που
προβλέπονται στην προηγούµενη παράγραφο, οι οποίοι επιλέγονται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ν. 3839/2010 (Α’
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51), υπογράφουν µε την ανάληψη των καθηκόντων τους συµβόλαιο αποδοτικότητας για χρονικό διάστηµα δώδεκα µηνών».
Άρθρο 15
Υποστήριξη Γενικών Γραµµατέων
Υπουργείου Οικονοµικών
1. Για την υποβοήθηση των Γενικών Γραµµατέων του Υπουργείου Οικονοµικών, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, συνιστώνται σε κάθε αντίστοιχη θέση, κατά παρέκκλιση των
διατάξεων των παραγράφων 13 έως 16 του άρθρου 55 του π.δ.
63/2005 (Α’ 98), τρεις επιπλέον θέσεις ειδικών συνεργατών,
χωρίς αµοιβή και χωρίς ασφαλιστικό ή συνταξιοδοτικό δικαίωµα.
Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις αυτές δεν γεννά οποιοδήποτε
δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλη αξίωση κατά του Δηµοσίου ή
ασφαλιστικού φορέα.
2. Οι θέσεις της προηγούµενης παραγράφου πληρούνται µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα, η ισχύς της οποίας παύει αυτοδικαίως µε την κατά οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του
Γενικού Γραµµατέα. Τα πρόσωπα που τοποθετούνται στις θέσεις
αυτές πρέπει να είναι πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µε αποδεδειγµένη εµπειρία, και να είναι ασφαλισµένοι σε φορέα κύριας
ασφάλισης από άλλη ιδιότητά τους.
Άρθρο 16
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3086/2002
1. Το άρθρο 2 του ν. 3086/2002 (Α’ 324) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Αρµοδιότητες
1. Στην αρµοδιότητα του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
(Ν.Σ.Κ.) ανήκει η νοµική υποστήριξη του Κράτους. Στην υποστήριξη αυτή περιλαµβάνονται, ιδίως:
α) η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δηµοσίου,
β) η έκδοση γνωµοδοτήσεων σε ερωτήµατα της Διοίκησης,
γ) η αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δηµοσίου,
δ) ο δικαστικός και εξώδικος συµβιβασµός του Δηµοσίου,
ε) η γνωµοδότηση για την υπαγωγή διαφορών του Δηµοσίου
σε διαιτησία και ο ορισµός διαιτητών του.
στ) η νοµική υποστήριξη της Διοίκησης κατά την κατάρτιση
των συµβάσεων,
ζ) η νοµική υποστήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, ιδίως σε θέµατα που αφορούν στη διαδικασία και τους όρους διενέργειας των
αποκρατικοποιήσεων,
η) η νοµοτεχνική υποστήριξη της Διοίκησης κατά την κατάρτιση σχεδίων νόµων και κανονιστικών πράξεων,
θ) η εισήγηση προς τους αρµόδιους υπουργούς για λήψη νοµοθετικών µέτρων αναγκαίων για την προάσπιση του δηµόσιου
συµφέροντος και
ι) η εκπροσώπηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας ενώπιον του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.)
και της Επιτροπής των Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης.
2. α. Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους είναι αποκλειστικά αρµόδιο για το χειρισµό ενώπιον των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης των υποθέσεων: α) αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών και των εποπτευόµενων από αυτό φορέων, β) αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
και των εποπτευόµενων από αυτό φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των αρµοδιοτήτων που περιλαµβάνονται στην παρ. 10
του άρθρου 14 του ν. 2227/1994 (Α’ 129) και στην παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 2637/1998, όπως ισχύει, γ) αρµοδιότητας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, δ) αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ε) αρµοδιότητας άλλων
Υπουργείων, τις οποίες έχουν χειρισθεί µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, ενώπιον
του Ε.Δ.Δ.Α. και των άλλων οργάνων του Συµβουλίου της Ευρώπης, στ) υποθέσεις που αφορούν δηµόσιες συµβάσεις και ζ) υποθέσεις που του ανατίθενται από τον Υπουργό Εξωτερικών.
β. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
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καθ’ύλην αρµοδίου Υπουργού ανατίθενται και άλλες κατηγορίες
υποθέσεων στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Ν.Σ.Κ..
3. Το Νοµικό Συµβούλιο ασκεί τις ανωτέρω αρµοδιότητες µε
την Ολοµέλεια, τακτική και πλήρη, τα Τµήµατα, τους καθ’ύλην
Σχηµατισµούς που συνιστώνται µε απόφαση του Προέδρου στην
Κεντρική Υπηρεσία ή σε άλλη οργανική µονάδα του Ν.Σ.Κ., τα
Γραφεία Νοµικών Συµβούλων και τα Δικαστικά Γραφεία».
2. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3086/ 2002 προστίθεται παράγραφος 3Α ως εξής:
«Α. Σε εθνικές και διεθνείς διαιτησίες οι οποίες αφορούν συµβάσεις που καταρτίζονται µε το Δηµόσιο ή µε κρατικά νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συγκροτούνται και
λειτουργούν για την εξυπηρέτηση δηµοσίου συµφέροντος, διαιτητής εκ µέρους του Ελληνικού Δηµοσίου ή του κρατικού νοµικού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορίζεται εν
ενεργεία λειτουργός του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις και µε αυξηµένη πλειοψηφία των δύο
τρίτων (2/3) των παριστάµενων µελών της Ολοµέλειας, διαιτητής
ορίζεται επίτιµος λειτουργός του Ν.Σ.Κ.. Πρόσωπο µη λειτουργός του Ν.Σ.Κ. µπορεί να διοριστεί διαιτητής µόνον εφόσον αυτό
επιβάλλεται από τη φύση της υπό κρίση διαφοράς και προβλέπεται ρητά στη σχετική ρήτρα διαιτησίας, η οποία πρέπει, σε
αυτήν την περίπτωση, να προσυπογράφεται από τον Υπουργό
Οικονοµικών.»
3. Στο τέλος της περίπτωσης δ’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 3086/2002 προστίθεται η φράση: «και συγκροτεί Σχηµατισµούς
σε Γραφεία Νοµικών Συµβούλων ή στην Κεντρική Υπηρεσία για
το χειρισµό υποθέσεων ορισµένου αντικειµένου».
4. α. Στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3086/ 2002 προστίθεται
περίπτωση στ’ ως εξής:
«στ) Σχηµατισµός αποκρατικοποιήσεων».
β. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 12 προστίθεται παράγραφος 3Α ως εξής:
«3Α. α) Στην αρµοδιότητα του Σχηµατισµού Αποκρατικοποιήσεων ανήκει, ιδίως, η νοµική υποστήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, προεχόντως, σε θέµατα που
αφορούν στη διαδικασία και τους όρους διενέργειας αποκρατικοποιήσεων από το Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, συµπεριλαµβανοµένου του Ταµείου
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
β) Σχέδια νόµων που αφορούν τις αποκρατικοποιήσεις και
τους φορείς που τις διεκπεραιώνουν τίθενται, πριν την υπογραφή
τους, από τους αρµόδιους Υπουργούς, υπόψη του Σχηµατισµού
προς νοµοτεχνική επεξεργασία.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται
ύστερα από γνώµη του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., καθορίζεται η διαδικασία, οι όροι και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των προηγούµενων περιπτώσεων.»
5. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 43 του ν.
3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. χορηγείται άδεια ανατροφής
τέκνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τους δικαστικούς λειτουργούς.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α.,
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 17
Τροποποίηση διατάξεων Φ.Π.Α.
1. Η περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2859/ 2000
(Α’ 248) αντικαθίσταται, ως εξής:
«2. δ) i. Η εκµίσθωση βιοµηχανοστασίων και χρηµατοθυρίδων.
ii. Η εκµίσθωση χώρων για άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας σε µισθωτή υποκείµενο στο φόρο, αυτοτελώς ή στα
πλαίσια µικτών συµβάσεων, εφόσον ο εκµισθωτής το επιθυµεί
και υποβάλλει για αυτό αίτηση επιλογής φορολόγησης.

Η επιλογή φορολόγησης πραγµατοποιείται µε υποβολή στην
αρµόδια Δ.Ο.Υ., σχετικής αίτησης από τον εκµισθωτή.
Η αίτηση επιλογής φορολόγησης µπορεί να υποβληθεί είτε
πριν την έναρξη χρησιµοποίησης του ακινήτου ή εντός τριάντα
(30) ηµερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, σε περίπτωση που η επιλογή πραγµατοποιείται σε χρόνο µεταγενέστερο, και ισχύει από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου.
Ειδικά για την πρώτη εφαρµογή, η αίτηση επιλογής φορολόγησης µπορεί να υποβληθεί µέχρι την 30ή Ιουνίου 2013, µε έναρξη
εφαρµογής από 1.1.2013, µε την προϋπόθεση ότι, µέχρι την 31η
Ιουλίου 2013 θα καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί για το διάστηµα από 1.1.2013 µέχρι 30.6.2013.
Η επιλογή φορολόγησης µπορεί να αφορά το σύνολο ή µέρος
του οικοδοµικού συγκροτήµατος. Με την αίτηση προσδιορίζονται
οι χώροι για τους οποίους γίνεται επιλογή φορολόγησης.
Η επιλογή φορολόγησης µπορεί να ανακληθεί µε υποβολή
σχετικής αίτησης που υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ηµερών
από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και ισχύει από την
έναρξη της διαχειριστικής περιόδου.
Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για επιχειρήσεις εκµετάλλευσης εµπορικών κέντρων, οι οποίες είχαν υποβάλλει αίτηση
επιλογής φορολόγησης και είχαν λάβει σχετική βεβαίωση υπαγωγής στο φόρο από την αρµόδια Δ.Ο.Υ., µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2012, χωρίς να εξετάζεται η εκπλήρωση των
προϋποθέσεων που είχαν τεθεί µε τις υπουργικές αποφάσεις
που είχαν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της προϊσχύουσας διάταξης. Για τις επιχειρήσεις αυτές δεν απαιτείται η υποβολή νέας
αίτησης επιλογής φορολόγησης.
Επίσης οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για επιχειρήσεις που
έχουν επιβάλλει Φ.Π.Α. στις πράξεις που καλύπτονται από το
πρώτο εδάφιο πριν την 1η Ιανουαρίου 2013 και, κατά συνέπεια
οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν δικαίωµα έκπτωσης για τις προηγούµενες χρήσεις για τις οποίες έχει επιβληθεί Φ.Π.Α., εκτός
από την περίπτωση που έχουν εκδοθεί πράξεις προσδιορισµού
του φόρου οι οποίες έχουν καταστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο οριστικές. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η υποβολή αίτησης επιλογής φορολόγησης, µέχρι 30.6.2013.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2859/2000 αντικαθίσταται, ως
εξής:
«5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται
οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και οι λεπτοµέρειες άσκησης της
επιλογής της περίπτωσης δ’ (ii) της παραγράφου 2, καθώς και
οποιαδήποτε άλλη λεπτοµέρεια εφαρµογής των διατάξεων του
άρθρου αυτού.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 2859/2000 αντικαθίσταται,
ως εξής:
«3. Σε περίπτωση παράδοσης αγαθών επένδυσης ή οριστικής
παύσης της χρησιµοποίησης αυτών σε φορολογητέες πράξεις,
κατά τη διάρκεια πενταετίας ή δεκαετίας, προκειµένου για ακίνητα της παραγράφου 2, ενεργείται εφάπαξ διακανονισµός µέσα
στο ίδιο έτος και τα αγαθά αυτά θεωρούνται, για τα έτη που αποµένουν, ότι χρησιµοποιήθηκαν αποκλειστικά και µόνο:
α) σε φορολογητέες δραστηριότητες, εφόσον πρόκειται:
αα) για παράδοση η οποία υπάγεται στο φόρο και ο φόρος
που αναλογεί στην παράδοση αυτή είναι τουλάχιστον ίσος µε το
φόρο που αναλογεί στα εναποµένοντα έτη της πενταετούς περιόδου διακανονισµού,
ββ) για καταστροφή, απώλεια ή κλοπή, που αποδεικνύονται ή
δικαιολογούνται µε νόµιµα παραστατικά,
γγ) για παράδοση ακινήτων µε σύµβαση πώλησης και επαναµίσθωσης (sale and lease back), σύµφωνα µε τις διατάξεις της
περίπτωσης γ’ της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1665/1986.
δδ) για παράδοση έργων σύνδεσης σταθµών αυτοπαραγωγής
ή ανεξάρτητης παραγωγής µέχρι το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή του
Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο ν. 2773/1999
(Α’ 286) όπως ισχύει.
β) σε αφορολόγητες δραστηριότητες, στις λοιπές περιπτώσεις.
Εάν εντός της περιόδου διακανονισµού, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου από την πραγµατοποίηση της
δαπάνης για απόκτηση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών δεν
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έχει γίνει έναρξη της χρησιµοποίησης αυτών, θεωρείται ότι διατέθηκαν αποκλειστικά και µόνο σε αφορολόγητες πράξεις και
ενεργείται εφάπαξ διακανονισµός µε την εκκαθαριστική δήλωση
της διαχειριστικής αυτής περιόδου.
Εξαιρείται του ανωτέρω περιορισµού της πενταετίας η πραγµατοποίηση της δαπάνης, για την απόκτηση ή την κατασκευή
επενδυτικών αγαθών από οργανισµούς, επιχειρήσεις και εταιρίες
κοινής ωφέλειας.»
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 ισχύουν για πράξεις
που πραγµατοποιούνται από 1.1.2013.
Άρθρο 18
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1798/1988 και
της υπ’ αριθµ. Δ. 697/35/20.3.1990 ΑΥΟ
1. α. Η περίπτωση Α της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/
1988 (Α’ 166), αντικαθίσταται ως εξής:
«A. Στους ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων
κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι :».
β. Η περίπτωση Β της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/ 1988
αντικαθίσταται ως εξής:
«Β. Στους τυφλούς Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων
κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον έχουν ολική και από τους δύο οφθαλµούς τύφλωση, µε ποσοστό αναπηρίας 100%».
γ. Η περίπτωση Γ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988
αντικαθίσταται ως εξής:
«Γ. Στους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε κατοικία στην Ελλάδα, οι
οποίοι:».
2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 16 του ν.1798/1988 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Από 1.1.2013 το ποσοστό αναπηρίας καθορίζεται µε βάση
τη γνωµάτευση των οικείων υγειονοµικών επιτροπών του
Κ.Ε.Π.Α. και δεν γίνονται δεκτές από τις τελωνειακές αρχές γνωµατεύσεις άλλων επιτροπών.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται η αντιστοίχιση των παθήσεων που ορίζονται στο παρόν άρθρο µε τις
παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται από το
Κ.Ε.Π.Α.. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τον τρόπο και το χρόνο εξέτασης των παραπάνω αναπήρων από το Κ.Ε.Π.Α..»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 3 της αριθµ. Δ. 697/35/ 20.3.1990 ΑΥΟ
(Β’ 190) που έχει κυρωθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.
1884/1990 (Α’ 81), όπως η παράγραφος αυτή έχει αντικατασταθεί
µε την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 3156/ 2003 (Α’ 157) και ισχύει,
καταργείται.
Άρθρο 19
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4021/2011
και του ν. 3427/2005
1. Tο πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 53 του ν.
4021/2011 καταργείται και τα τρίτο και τέταρτο εδάφια της ίδιας
παραγράφου αντικαθίστανται ως εξής:
«Ο κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου µπορεί, µε αίτησή του
προς την αρµόδια Δ.Ο.Υ., οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε
λόγο, να ζητήσει την αποκοπή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. από το λογαριασµό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος και τη βεβαίωση αυτού
στη Δ.Ο.Υ., αφού καταβάλει τουλάχιστον την τρέχουσα και τις
τυχόν ληξιπρόθεσµες δόσεις έτους 2012, και, σε περίπτωση επίκλησης αδυναµίας καταβολής αυτών, το ποσό των πενήντα (50)
ευρώ. Για την αλλαγή προµηθευτή ηλεκτρικού ρεύµατος απαιτείται η προσκόµιση βεβαίωσης της αρµόδιας Δ.Ο.Υ. ότι ακολουθήθηκε η ανωτέρω διαδικασία από τον κύριο ή τον επικαρπωτή
ή από τον µισθωτή ή από τον χρήστη, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά προς τούτο.»
2.α. Μετά το τέλος του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α’ 312) προστίθενται εδάφια ως εξής:
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«Φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά την 1.1.2013 έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα σε γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού,
υποχρεούνται να ελέγξουν ηλεκτρονικά µέχρι 30.6.2013 την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτή εµφανίζεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων,
προκειµένου να τη συµπληρώσουν, τροποποιήσουν και οριστικοποιήσουν. Νοµικά πρόσωπα, τα οποία κατά την 1.1.2013 έχουν
έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα σε ακίνητα, υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων µέχρι 30.6.2013,
στην οποία θα περιλαµβάνεται η περιουσιακή τους κατάσταση,
όπως είναι διαµορφωµένη κατά την 1.1.2013.»
β. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 3842/
2010 (Α’ 58) αντικαθίσταται ως εξής:
«Όταν ο πωλητής είναι φυσικό πρόσωπο, το πιστοποιητικό της
παραγράφου 1 απαιτείται για συµβολαιογραφικά έγγραφα που
καταρτίζονται από την 1η Ιανουαρίου 2014.»
Άρθρο 20
Συµπλήρωση διατάξεων για το τέλος ταξινόµησης
1. α. Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.
3899/2010 (Α’ 212), όπως τροποποιείται µε την υποπαράγραφο
β’ της παρούσης παραγράφου και της παρ. 5 του άρθρου 30 του
ν. 3943/2011 (Α’ 66) παρατείνεται µέχρι το τέλος του 2013.
β. Το στοιχείο ε’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/ 2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται µετά
από δέκα (10) ηµέρες από την έκδοση της απόφασης της προηγούµενης περίπτωσης και για αυτοκίνητα που θα αποσυρθούν
µέχρι 20.12.2013.»
γ. Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/ 2010 και
της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011, εφαρµόζονται για
αυτοκίνητα που θα τελωνισθούν και θα καταβάλουν τις οφειλόµενες φορολογικές επιβαρύνσεις µέχρι και 31.12.2013.»
δ. Το στοιχείο γ’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/ 2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Οι διατάξεις των περιπτώσεων α’ και β’ εφαρµόζονται µόνο
για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας για τα οποία έχει εκδοθεί
άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα µέχρι 31.12.2000 και για τα
οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός
του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλοµένων
προηγούµενων ετών.»
ε. Η προτελευταία υποπαράγραφος της παρ. 5 του άρθρου 30
του ν. 3943/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται µόνο για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας που θα αποσυρθούν µέχρι 20.12.2013, για τα
οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα µέχρι
31.12.2000 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και
τυχόν οφειλοµένων προηγουµένων ετών.»
στ) Η προθεσµία που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του
άρθρου 20 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει βάσει της υποπαραγράφου γ’ της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζεται και για τα
αυτοκίνητα που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 20
του ν. 4002/2011.
ζ) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.
4002/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κατά τα προηγούµενα αίτηση επιστροφής κατατίθεται µέσα
σε διάστηµα τριών µηνών από την ταξινόµηση του οχήµατος και
το αργότερο ως και τις 31.12.2014».
2. Στο άρθρο 36 του ν. 1563/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 12 του ν. 3220/2004 (Α’ 15) µετά το τέταρτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Η ανωτέρω απαλλαγή παρέχεται και στους γονείς, οι οποίοι
προτού καταστούν πολύτεκνοι γονείς κατά την έννοια του παρόντος άρθρου είχαν υπαχθεί στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (Α’ 75).»
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Άρθρο 21
Φόρος πολυτελείας µεταχειρισµένων αυτοκινήτων
Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 (Α’ 40) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Προκειµένου για µεταχειρισµένα όµοια αυτοκίνητα, το ποσοστό του φόρου καθορίζεται, σύµφωνα µε την κλίµακα της παραγράφου 1, ανάλογα µε την αξία τους, όπως αυτή προσδιορίζεται µε βάση τα προβλεπόµενα στην περίπτωση α’ της παρ.
1 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001.
Ο ανωτέρω φόρος επιβάλλεται επί της φορολογητέας αξίας
του άρθρου 126 του ν. 2960/2001.»
Άρθρο 22
Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης
Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)
1. Στο άρθρο 41 του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90), µετά την παράγραφο 6 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Η δηµοσίευση των περιλήψεων των προγραµµάτων πλειστηριασµού µπορεί να διενεργείται και σε συγκεκριµένη ιστοσελίδα του Διαδικτύου, τηρουµένης της προθεσµίας της προηγουµένης παραγράφου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.
Τα οριζόµενα στην ανωτέρω παράγραφο ισχύουν αναλόγως
και για τη δηµοσιότητα προγράµµατος πλειστηριασµού κινητών».
2. Στο άρθρο 41 του ν.δ. 356/1974 η υφιστάµενη παράγραφος
7 αναριθµείται σε 8.
Άρθρο 23
Κατάργηση διατάξεων του ν. 4002/2011
και λοιπές ρυθµίσεις
1. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 (Α’
180) καταργούνται από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Ειδικά εκκαθαριστικά σηµειώµατα που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε
τις καταργούµενες διατάξεις και έχουν κοινοποιηθεί στους φορολογούµενους µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος περαιώνονται εντός της προβλεπόµενης από αυτές προθεσµίες.
2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του
Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012) οι
λέξεις «δέκα χιλιάδες (10.000)» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«πέντε χιλιάδες (5.000)» και στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της
ίδιας παραγράφου προστίθενται οι λέξεις «ως και επί επιτηδευµατιών που παρέχουν υπηρεσίες από επαγγελµατική εγκατάσταση ή παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών
έργων ή εγκαταστάσεων επιτηδευµατιών ή µη». Η διάταξη της
παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, όπως τροποποιείται µε το παρόν, εφαρµόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2013.
3. α. Στο τέλος του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1 της
υποπαραγράφου Ε.7 της παρ. Ε του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 προστίθενται οι λέξεις «καθώς και η προθεσµία για τη
θέση των οχηµάτων σε ακινησία».
β. Η υπ’ αριθµ. 1229/31.12.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Παράταση προθεσµίας για την εµπρόθεσµη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2013 και για τη θέση των
οχηµάτων σε ακινησία» ισχύει από την έκδοσή της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 27/1975 ΚΑΙ
ΤΟΥ Ν. 814/1978 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 24
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 27/1975
1. Το άρθρο 26 του ν. 27/1975 (Α’ 77) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 26
Φορολογία πλοίων υπό ξένη σηµαία

1. Επιβάλλεται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
φόρος στα πλοία υπό ξένη σηµαία, των οποίων η διαχείριση γίνεται από ηµεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστηµένες
στην Ελλάδα δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόµου. Η επιβολή του φόρου του παρόντος άρθρου γίνεται
µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, όπως εκάστοτε ισχύει, που προβλέπουν την υπαγωγή
σε φόρο εισοδήµατος των κερδών που προκύπτουν στην Ελλάδα
από την εκµετάλλευση πλοίων υπό ξένη σηµαία, καθώς και των
σχετικών διατάξεων των Συµβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου και
των Διµερών Ναυτιλιακών Συµβάσεων που έχει συνάψει η Ελλάδα µε άλλα κράτη.
2. Ο φόρος βαρύνει τους αλλοδαπούς πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες για τα πλοία υπό ξένη σηµαία, τα οποία
έχουν τεθεί υπό τη διαχείριση ηµεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών
οι οποίες είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόµου.
Οι ως άνω διαχειρίστριες εταιρείες είναι αλληλέγγυα υπόχρεες µε τις πλοιοκτήτριες εταιρείες για την καταβολή του
φόρου του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που η διαχείριση
του πλοίου γίνεται από περισσότερες της µίας διαχειρίστριες
εταιρείες οι οποίες είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα δυνάµει
των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόµου, οι διαχειρίστριες εταιρείες ευθύνονται εις ολόκληρον για την καταβολή του
φόρου του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που η πλοιοκτήτρια
εταιρεία αλλάξει τη διαχειρίστρια εταιρεία στην οποία έχει αναθέσει τη διαχείριση πλοίου της υπό ξένη σηµαία, η διαχειρίστρια
εταιρεία ευθύνεται για την καταβολή του φόρου που αναλογεί
στο χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ασκούσε τη διαχείριση του
συγκεκριµένου πλοίου.
Σε περίπτωση εκούσιας µεταβίβασης της κυριότητας του
πλοίου υπό ξένη σηµαία, το οποίο µετά τη µεταβίβαση παραµένει
υπό τη διαχείριση ελληνικής ή αλλοδαπής εταιρείας εγκατεστηµένης στην Ελλάδα δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 25 του
παρόντος νόµου, ο φόρος του παρόντος άρθρου βαρύνει το νέο
πλοιοκτήτη από την ηµεροµηνία της µεταβίβασης, ενώ ο νέος
πλοιοκτήτης είναι εις ολόκληρον υπόχρεος µε τα πρόσωπα που
είναι υπόχρεα για την καταβολή του φόρου του παρόντος άρθρου που βαρύνει το πλοίο µέχρι το χρόνο της µεταβίβασης.
3. Ο φόρος υπολογίζεται µε τα ίδια κριτήρια, συντελεστές και
κλιµάκια που ισχύουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου και τις εκδιδόµενες δυνάµει του άρθρου 13 του ν.
2687/1953 πράξεις, για τα πλοία που νηολογήθηκαν υπό ελληνική σηµαία κατά το προηγούµενο έτος από το έτος επιβολής
του φόρου του παρόντος άρθρου.
4. Για σκοπούς υπολογισµού του φόρου, οι ηµεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται τα πλοία υπό ξένη σηµαία και είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα δυνάµει των
διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόµου έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν ετησίως, εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους,
συγκεντρωτική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων, µε κοινοποίηση στο
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται το όνοµα, η σηµαία, το Διεθνές Διακριτικό Σήµα (Δ.Δ.Σ.),
ο αριθµός ΙΜΟ, η ολική χωρητικότητα και η ηλικία των πλοίων
υπό ξένη σηµαία που διαχειρίζονται κατά την 1η Ιανουαρίου του
ιδίου έτους, στην οποία θα επισυνάπτονται τα αντίστοιχα έγγραφα εθνικότητας των πλοίων. Σε περίπτωση που η διαχείριση
πλοίου υπό ξένη σηµαία ανατίθεται στη διαχειρίστρια εταιρεία
µετά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, υποβάλλεται συµπληρωµατική δήλωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία, εντός µηνός από την
ανάληψη της διαχείρισης. Οι ανωτέρω δηλώσεις υπέχουν θέση
υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986.
5. Η δήλωση και η καταβολή του φόρου του παρόντος άρθρου
γίνεται κατ’ ανάλογη εφαρµογή των προβλεποµένων στον παρόντα νόµο για το φόρο που επιβάλλεται στα πλοία υπό ελληνική
σηµαία. Σε περίπτωση που η διαχείριση πλοίου υπό ξένη σηµαία
ανατεθεί σε διαχειρίστρια εταιρεία εγκατεστηµένη στην Ελλάδα
δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόµου µετά
την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, οφείλεται φόρος από την επόµενη
ηµέρα της ανάθεσης της διαχείρισης σε τόσα δωδέκατα, όσοι οι
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µήνες µέχρι το τέλος του έτους. Η δήλωση και καταβολή του
φόρου διενεργείται από την διαχειρίστρια εταιρεία στο όνοµα
και για λογαριασµό της πλοιοκτήτριας εταιρείας.
Από το ποσό του φόρου του παρόντος άρθρου εκπίπτει ο
φόρος χωρητικότητας (tonnage tax) ή οποιαδήποτε παρόµοια
επιβάρυνση που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε για το πλοίο υπό
ξένη σηµαία και µέχρι του ποσού του φόρου που οφείλεται στην
Ελλάδα.
6. Για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του
φόρου του παρόντος άρθρου αρµόδιος είναι ο προϊστάµενος της
Δ.Ο.Υ. Πλοίων.
Η κοινοποίηση όλων των εγγράφων που αφορούν στο φόρο
του παρόντος άρθρου ενεργείται στην αντίστοιχη διαχειρίστρια
εταιρεία.
7. Για την επιβολή των πρόσθετων φόρων και προστίµων εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν.
8. Το δικαίωµα του Δηµοσίου για τη βεβαίωση του, κατά το
παρόν άρθρο, φόρου παραγράφεται µετά την πάροδο πενταετίας από τη λήξη του έτους στο οποίο ο φόρος αναφέρεται.
9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και Ναυτιλίας και
Αιγαίου καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης
του φόρου του παρόντος άρθρου, η διαδικασία επιβολής του
φόρου στο όνοµα της πλοιοκτήτριας εταιρείας και καταβολής
αυτού, και η µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η διαδικασία υποβολής της
ετήσιας συγκεντρωτικής δήλωσης και των συµπληρωµατικών δηλώσεων της διαχειρίστριας εταιρείας στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων µε κοινοποίηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.
10. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 - 8 του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2013 για πλοία υπό
ξένη σηµαία των οποίων κατά την ηµεροµηνία αυτή η διαχείριση
γίνεται από ηµεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες οι οποίες είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα δυνάµει των διατάξεων του άρθρου
25 του παρόντος νόµου.
11. Ο κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου επιβαλλόµενος
φόρος εξαντλεί κάθε υποχρέωση της αλλοδαπής εταιρείας πλοιοκτήτριας πλοίου υπό ξένη σηµαία, το οποίο τελεί υπό την εκµετάλλευση ή διαχείριση ηµεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας,
εγκατεστηµένης στην Ελλάδα δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόµου, έναντι οποιουδήποτε φόρου, τέλους, εισφοράς ή κράτησης στο εισόδηµα που αποκτάται στο
εξωτερικό από την εκµετάλλευση του πλοίου, του οποίου είναι
πλοιοκτήτρια.
Η ίδια απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση
ισχύει και για τους µετόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών,
µέχρι φυσικού προσώπου, για το εισόδηµα που αποκτούν µε τη
µορφή διανοµής καθαρών κερδών ή µερισµάτων, είτε απευθείας
είτε από εταιρείες χαρτοφυλακίου (holding companies), ανεξαρτήτως του αριθµού των εταιρειών χαρτοφυλακίου που παρεµβάλλονται µεταξύ της πλοιοκτήτριας εταιρείας και του τελικού
µετόχου ή εταίρου. Περαιτέρω, απαλλάσσεται από κάθε φόρο ή
µεταβίβαση από οποιαδήποτε αιτία µετοχών ή µεριδίων ηµεδαπών ή αλλοδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική
ή ξένη σηµαία, καθώς και εταιρειών χαρτοφυλακίου’(holding
companies) που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα, τις µετοχές ή τα µερίδια των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών. Επίσης απαλλάσσονται από το φόρο τα κέρδη ναυτικής εταιρείας του ν. 959/1979 (Α’
192), καθώς και τα µερίσµατα που διανέµει αυτή, εφόσον έχει
υπαχθεί στο άρθρο 25 του παρόντος νόµου και εκµεταλλεύεται
ή διαχειρίζεται πλοίο µε ελληνική ή ξένη σηµαία».
2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 27/1975 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξαιρετικά απαλλάσσονται από το φόρο κληρονοµιών οι µεταβιβάσεις πλοίων, µετοχών ή µεριδίων ηµεδαπών ή αλλοδαπών
εταιρειών που έχουν στην ιδιοκτησία τους πλοία υπό ελληνική ή
ξένη σηµαία άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) κόρων ολικής
χωρητικότητας καθώς και των µετοχών ή µεριδίων εταιρειών
χαρτοφυλακίου (holding companies) που κατέχουν άµεσα ή
µέσω ενδιάµεσων εταιρειών χαρτοφυλακίου τις µετοχές ή τα µερίδια των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών.»
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Άρθρο 25
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 814/1978
Το άρθρο 35 του ν. 814/1978 (Α’144) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 35
Απαλλαγή εισοδήµατος κτωµένου από
εταιρία χαρτοφυλακίου
Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση το
εισόδηµα που αποκτάται από εταίρους ή µετόχους Εταιρειών
Χαρτοφυλακίου (holding companies), οι οποίες έχουν αποκλειστικά, άµεσα ή έµµεσα, µετοχές εταιρειών πλοιοκτητριών πλοίων
µε ελληνική σηµαία ή ξένη σηµαία, εφόσον οι πλοιοκτήτριες εταιρείες είναι συµβεβληµένες µε το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο ή η
εκµετάλλευση ή διαχείριση των πλοίων τους γίνεται από ηµεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση εγκατεστηµένη στην Ελλάδα µε
βάση το άρθρο 25 του ν. 27/1975 (Α’ 77), όπως ισχύει. Το ότι οι
Εταιρείες Χαρτοφυλακίου (holdingcCompanies) κατέχουν αποκλειστικά µετοχές πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων µε ελληνική
ή ξένη σηµαία αποδεικνύεται:
(α) µε την προσκόµιση σχετικών πιστοποιητικών της αρµόδιας
δηµόσιας αρχής της καταστατικής έδρας των εταιρειών, στο
οποίο θα πρέπει να αναφέρονται η επωνυµία κάθε πλοιοκτήτριας
εταιρείας, στην οποία µετέχουν οι Εταιρείες Χαρτοφυλακίου
(holding companies), όπως και το όνοµα και τα λοιπά στοιχεία
ταυτότητας των πλοίων που ανήκουν σε κάθε πλοιοκτήτρια εταιρεία. Η αρµοδιότητα της αλλοδαπής δηµόσιας αρχής για την έκδοση των πιστοποιητικών βεβαιώνεται από το Υπουργείο
Εξωτερικών ή την Ελληνική Προξενική Αρχή, είτε (β) µε την προσκόµιση πιστοποιητικών από τα οποία να προκύπτει ότι οι Εταιρείες Χαρτοφυλακίου (holding companies) είναι σε ισχύ (good
standing), καθώς και αντίγραφο πρακτικού των Δ.Σ. των Εταιρειών Χαρτοφυλακίου, από το οποίο πρακτικό να προκύπτει η
επωνυµία των πλοιοκτητριών εταιρειών, στις οποίες µετέχουν, το
όνοµα, η σηµαία και ο λιµένας νηολόγησης του πλοίου ή των
πλοίων, και το οποίο πρακτικό θα πρέπει να είναι θεωρηµένο από
την οικεία Προξενική Αρχή της χώρας της καταστατικής έδρας
των Εταιρειών Χαρτοφυλακίου (holding companies) που εδρεύει
στην Ελλάδα.
Ειδικά οι συµβεβληµένες µε το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο
πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων µε ξένη σηµαία υποχρεούνται να
προσκοµίζουν και πιστοποιητικό του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι τα ως άνω πλοία τους
είναι συµβεβληµένα µε αυτό».
Άρθρο 26
Ρύθµιση για τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4002/2011 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η ηµεροµηνία, µετά την οποία η τοποθέτηση του ατοµικού
ενσωµατωµένου ειδικού απαραβίαστου φορολογικού µηχανισµού καθίσταται υποχρεωτική, καθορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)».
Άρθρο 27
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2731/1999
Μετά την παρ. 2 του άρθρου 12, του ν. 2731/1999 (Α’138) προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5 ως εξής, ενώ οι παράγραφοι 3,
4 και 5 του άρθρου 12 αναριθµούνται σε παραγράφους 6, 7 και
8:
«3. Η επιχορήγηση προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
(Μ.Κ.Ο.), σωµατεία, αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες, Ν.Π.Ι.Δ.
ή φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ποσού επιχορήγησης και από
οποιονδήποτε φορέα του Δηµοσίου και αν προέρχεται, επιτρέπεται εφεξής υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Υποβολή ειδικής έκθεσης του αρµόδιου Υπουργού προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, µε σαφή και πλήρη αιτιολόγηση ως προς
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την αναγκαιότητα και τη νοµιµότητα της δαπάνης. Στην ειδική έκθεση θα µνηµονεύονται απαραιτήτως όλα τα µέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ανωτέρω νοµικών προσώπων,
καθώς και κάθε τρίτου προσώπου στο οποίο έχουν τυχόν ανατεθεί αρµοδιότητες διοίκησης.
β) Χορήγηση ειδικής έγκρισης του Υπουργού Οικονοµικών, παρεχοµένης σε αυτόν της δυνατότητας αποµείωσης του ύψους
της προτεινόµενης δαπάνης ή πλήρους απόρριψής της, εάν η
δηµοσιονοµική κατάσταση του Κράτους δεν την καθιστά εφικτή.
γ) Η απόφαση έγκρισης του Υπουργού Οικονοµικών µε το σχετικό φάκελο κοινοποιείται στην Οικονοµική Αστυνοµία και στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης του Υπουργείου
Οικονοµικών.
Οποιαδήποτε επιχορήγηση χωρίς την τήρηση των παραπάνω
προϋποθέσεων, συνιστά για τους δηµόσιους λειτουργούς απιστία σχετική µε την υπηρεσία που τιµωρείται σύµφωνα µε το
άρθρο 256 Π.Κ..
4. Για τις ήδη έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανειληµµένες συµβατικές υποχρεώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών
προς Μ.Κ.Ο ορίζεται ότι:
4α. Η διάρκεια των συµβάσεων της Υ.Δ.Α.Σ. µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), που συνήφθησαν από το 2002 έως
το 2009 και για τις οποίες εκκρεµεί η διαδικασία εκκαθάρισης
από τις αρµόδιες υπηρεσίες παρατείνεται αυτοδικαίως από τη
συµβατική λήξη τους µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος για τον
σκοπό της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκκαθάρισής τους,
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείµενο της σύµβασης
µέχρι την κατάθεση του παρόντος.
αβ) Έχει υποβληθεί από την Μ.Κ.Ο. αρµοδίως και εµπροθέσµως αίτηµα παράτασης του συµβατικού χρόνου η αίτηµα τροποποίησης του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης, ή µετά την
εκπνοή του συµβατικού χρόνου υπεβλήθη ανάλογο αίτηµα που
έγινε δεκτό από την υπηρεσία, ή υπεγράφη τροποποιητική σύµβαση.
4 β. Για το σύνολο των εκκρεµών συµβάσεων της παραγράφου
4α θα συνταχθεί από την Υ.Δ.Α.Σ. και την Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονοµικών κοινό πόρισµα σχετικά µε την υπαγωγή τους ή όχι στις ρυθµίσεις της
παραγράφου 4. Με το ίδιο πόρισµα θα προσδιορίζεται το ποσό
πληρωµής για κάθε σύµβαση, θα ολοκληρώνεται δε η διαδικασία
εκκαθάρισης µε την παραποµπή των φακέλων στον προβλεπόµενο από την κείµενη νοµοθεσία δηµοσιονοµικό έλεγχο σύµφωνα
µε τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Οι υπαχθείσες στην
παράγραφο 4α περιπτώσεις, θεωρούνται οριστικά εκκαθαρισµένες και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αµφισβήτηση του παραπάνω ποσού από την υπαχθείσα στην ρύθµιση Μ.Κ.Ο..
5. Για τις τυχόν ανειληµµένες συµβατικές υποχρεώσεις των
υπολοίπων Υπουργείων προς Μ.Κ.Ο., σωµατεία, αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες, Ν.Π.Ι.Δ. ή φυσικά πρόσωπα θα ακολουθηθεί η διαδικασία της παραγράφου 4β από τις οικονοµικές
υπηρεσίες των αρµοδίων κατά περίπτωση Υπουργείων.»
Άρθρο 28
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόµου αρχίζει: α) Των άρθρων 1, 2 (παράγραφοι 2 και 8), 3 (παράγραφοι 1, 2, 3, 5, 6, 13,
18, 21, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 40 και 45), 4, 6 (παράγραφοι
3, 4, 5, 6, 8 και 15), 7 (παράγραφοι 1, 2, 5 και 7) και 9 (παράγραΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

φοι 1, 2, 5, 11, 12, 16, 24, 30 και 31) για τα εισοδήµατα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται κατά περίπτωση, από το οικονοµικό έτος 2014 (χρήση 2013) και µετά.
β) Της παραγράφου 1 του άρθρου 2 για τόκους που καταβάλλονται ή πιστώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και µετά.
γ) Της παραγράφου 6 του άρθρου 2 και των παραγράφων 11
και 12 του άρθρου 6 για τόκους ή εισοδήµατα που καταβάλλονται ή πιστώνονται από 1η Ιανουαρίου 2013 και µετά.
δ) Της παραγράφου 7 του άρθρου 2 για κέρδη από πωλήσεις
µετοχών οι οποίες αποκτώνται από την 1η Ιουλίου 2013 και µετά.
ε) Της παραγράφου 7 του άρθρου 3 για κέρδη επιχειρήσεων
που τηρούν βιβλία µε τη διπλογραφική µέθοδο, που καταβάλλονται ή πιστώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά.
στ) Της παραγράφου 11 του άρθρου 3 και της παραγράφου 5
του άρθρου 9 για εισοδήµατα που αποκτώνται από το οικονοµικό
έτος 2013 και µετά.
ζ) Της παραγράφου 22 του άρθρου 3 για πάγια περιουσιακά
στοιχεία που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και µετά.
η) Της παραγράφου 2 του άρθρου 6 για διανεµόµενα κέρδη
που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από την 1η Ιανουαρίου
2014 και µετά.
θ) Της παραγράφου 7 του άρθρου 6 για διανεµόµενα κέρδη
που εγκρίνονται από τα αρµόδια όργανα από την 1η Ιανουαρίου
2014 και µετά.
ι) Των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 8 και παραγράφου 4 του άρθρου 10, για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος
που υποβάλλονται από το οικονοµικό έτος 2013 (χρήση 2012)
και επόµενα.
ια) Του άρθρου 5, για ακίνητα που αποκτώνται από 1.1.2013.
ιβ) Της παραγράφου 8 του άρθρου 8 για ισολογισµούς που
κλείνουν µετά την 30ή Δεκεµβρίου 2012.
ιγ) Της παραγράφου 14 του άρθρου 9 για συµβάσεις που συνάπτονται από 1η Ιανουαρίου 2013 και µετά.
ιδ) Της παραγράφου 15 του άρθρου 9 από την έναρξη ισχύος
του ν. 4046/2012 ( Α’ 28).
ιε) Της παραγράφου 6 του άρθρου 9 και της παραγράφου 3
του άρθρου 10 για ισολογισµούς που κλείνουν µετά την 30ή Δεκεµβρίου 2012.
ιστ) Της παραγράφου 1 του άρθρου 22 από την 1η Ιανουαρίου
2013.
2. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων και άρθρων πλην
των οριζοµένων στην παράγραφο 1 του παρόντος αρχίζει από
τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση στο σύνολο του
παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 0.42’ λύεται η συνεδρίαση για τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 10.00’, µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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