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Αθήνα, σήµερα στις 25 Ιουλίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9:44’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τµήµα Διακοπής Εργασιών της Βουλής (Α’ σύνθεση) για
να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 24-7-2013
εξουσιοδότηση του Τµήµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της Β’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης 24
Ιουλίου 2013, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολό των σχεδίων νόµου:
α) Κύρωση της Συµφωνίας Πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών µελών της, αφ’ ενός, και της Δηµοκρατίας της Κορέας, αφ’ ετέρου, µετά των συνηµµένων σ’ αυτήν Δηλώσεων.
β) Κύρωση της Συµφωνίας για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και της Συµφωνίας Σύµπραξης για τις σχέσεις µεταξύ των
Οµοσπονδιακών Αρχείων της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας και της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων.
γ) Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»)
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Τµήµα.
(Ανακοινώνονται προς το Τµήµα από τον κ. Δηµήτριο Κυριαζίδη, Βουλευτή Δράµας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γ. Ανεστόπουλος καταγγέλλει
την έλλειψη από τα φαρµακεία του φαρµάκου INDERAL.
2) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδος, η Εθνική
Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου και η Οµοσπονδία Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Ελλάδος διαµαρτύρονται για την απόφαση πλήρους
απελευθέρωσης του ωραρίου και τη λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές που προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
3) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ιωάννης Τσόλας, εκπρόσωπος
φυσικών προσώπων Οµολογιούχων Βορείου Ελλάδος, εκφράζει
τη δυσαρέσκειά του για τις διαρροές που αφορούν το γεγονός

ότι το Συµβούλιο της Επικρατείας πιέζεται πολιτικά να µη δικαιώσει τα φυσικά πρόσωπα.
4) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην απόφαση εκµίσθωσης του ακινήτου του «ΜΙΝΙΟΝ» στην Οµόνοια από
το Υπουργείο Περιβάλλοντος επί θητείας Γ. Παπακωνσταντίνου.
5) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Ινστιτούτο Διεθνούς Αθλητικού
Δικαίου παραθέτει τις προτάσεις του για την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο.
6) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην απόπειρα να περάσει η Εθνική Τράπεζα σε ξένα χέρια.
7) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Διερµηνέων Ελληνικής
Νοηµατικής Γλώσσας διαµαρτύρεται για την απόφαση της Κυβέρνησης να διακόψει τη µετάδοση του σήµατος των καναλιών
της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης.
8) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην παραµονή
ανθυπαστυνόµου στο χώρο εργασίας του και µετά τη λήξη της
θητείας του, παρά το γεγονός ότι κατηγορείται για υπεξαίρεση
µεγάλου χρηµατικού ποσού.
9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη συνεργασία Τουρκίας- Ισραήλ σχετικά µε τη µεταφορά φυσικού αερίου
στην παγκόσµια αγορά.
10) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε στάση πληρωµών νοσοκοµειακών ιατρών για εφηµερίες τεσσάρων µηνών.
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εµπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών εκφράζει την αντίθεσή του στις διατάξεις του
πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που αφορά την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας.
12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυ-
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τέκνων Ελλάδος αιτείται την ένταξη των πολυτέκνων στο κοινωνικό τιµολόγιο της ΔΕΗ.
13) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο αίτηµα
του Προέδρου του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου
Αθηνών κ. Κώστα Μίχαλου για παρέµβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, µε στόχο την εύρυθµη λειτουργία των εισηγµένων εταιρειών.
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην υπόθεση φυλάκισης του κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και τα
προβλήµατα υγείας που αντιµετωπίζει.
15) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη δυσλειτουργία καταστηµάτων και υπηρεσιών του ΟΑΕΕ.
16) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη δυσλειτουργία των νοσοκοµείων της Αχαΐας, λόγω καθυστέρησης
αλλαγών στις θέσεις των διοικητών.
17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων καταγγέλλει την πολιτική της Κυβέρνησης
και επισηµαίνει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αστυνοµικοί υπάλληλοι.
18) Οι Βουλευτές Ηρακλείου κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος
Ελαιοκοµικών Δήµων Κρήτης αιτείται την άµεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζηµίωση των ελαιοπαραγωγών της Κρήτης
από ακραία καιρικά φαινόµενα.
19) Οι Βουλευτές Ηρακλείου κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Νοµού Ηρακλείου
εκφράζει την αντίθεσή της στις διατάξεις του νέου φορολογικού
νοµοσχεδίου οι οποίες πλήττουν τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
20) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε
παραλείψεις στον παραθαλάσσιο δρόµο του Κερατόκαµπου στο
Δήµο Βιάννου Νοµού Ηρακλείου.
21) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Κιµώλου Νοµού Κυκλάδων επισηµαίνει τον κίνδυνο κατάρρευσης της ιστορικής «Οικίας
Βαφία» στην Κίµωλο.
22) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου
Ηλείας αιτείται τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της οδικής
ασφάλειας της Ολυµπίας Οδού στο τµήµα από Αµαλιάδα µέχρι
Τσακώνα.
23) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ, Α’ Αθηνών κ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ) ΚΑΝΕΛΛΗ και Β’ Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Ένωση
Απόστρατων Αστυνοµικών Αττικής αιτείται επίσηµης ενηµέρωσης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σχετικά µε το ποσό
που έχει παρακρατηθεί για την εισφορά αλληλεγγύης από τους
συνταξιούχους αστυνοµικούς για το έτος 2012.
24) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ και Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία η Ένωση Ελληνοποντίων «Φλόγα Ελληνισµού» Ξάνθης
αιτείται την επίλυση των προβληµάτων που προέκυψαν την περικοπή του βοηθήµατος του ΟΓΑ στους υπερήλικες οµογενείς
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από την πρώην ΕΣΣΔ.
25) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Παντελής Κούνουπας αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά την αποκατάσταση των κατόχων οµολόγων ελληνικού δηµοσίου.
26) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τοπικό Συµβούλιο Καρυάς
Νοµού Λευκάδας εκφράζει την αντίθεσή του σε ενδεχόµενη αύξηση των αντικειµενικών αξιών.
27) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδος παραθέτει τις προτάσεις
της για ένα αποτελεσµατικότερο φορολογικό σύστηµα.
28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε αυστηρούς
ελέγχους του Υπουργείου Οικονοµικών για εξωχώριες εταιρείες.
29) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία παραθέτει τις παρατηρήσεις του
για θέµατα που αφορούν αθλητικές οµοσπονδίες.
30) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου εκφράζει την αντίθεσή της στη µεταβολή του
πλαισίου λειτουργίας της αγοράς και αιτείται την παροχή της δυνατότητας λειτουργίας των εµπορικών καταστηµάτων έως διακόσια πενήντα τετραγωνικά µέτρα όλες τις Κυριακές του έτους.
31) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα
για την Αλλαγή Χάραξης της Ιονίας Οδού επισηµαίνει τη λανθασµένη χάραξη της Ιονίας Οδού στο τµήµα από Πεδινή µέχρι Φανερωµένη Ιωαννίνων.
32) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η εταιρεία «ASKOMET ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.» αιτείται την επίλυση των προβληµάτων που έχουν
δηµιουργηθεί σχετικά µε την κατασκευή θερµοκηπίων και κτηνοτροφικών µονάδων µε επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση
40% έως 60%.
33) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας, αιτείται την επίλυση οικονοµικών
προβληµάτων των στρατιωτικών, που προέκυψαν λόγω αδυναµίας εκπλήρωσης των δανειακών τους υποχρεώσεων,
34) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Συνοµοσπονδία
Αστυνοµικών Υπαλλήλων αιτείται την εξυπηρέτηση των αστυνοµικών υπαλλήλων για λόγους δηµοσίου συµφέροντος µε έκπτωση στους εκάστοτε ισχύοντες ναύλους σε όλα τα ακτοπλοϊκά
δροµολόγια.
35) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων του 1ου και του 2ου Δηµοτικού Σχολείου Γουµένισσας του
Δήµου Παιονίας Νοµού Κιλκίς διαµαρτύρονται για την έλλειψη
παιδιάτρου στον εν λόγω δήµο.
36) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Πολυµελών Οικογενειών Τριών Τέκνων Ελλάδος εκφράζει τη διαµαρτυρία της για
τη µη εξαίρεση των πολυτέκνων από τη διαθεσιµότητα.
37) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑ-
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ΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης αιτείται την επίλυση θέµατος που
αφορά τη µη χρηµατοδότηση των Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων και ΑΜΕΑ.

42) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων
Δηµοσίων Υπαλλήλων αιτείται την απλούστευση των διαδικασιών
για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας.

38) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Βιοτεχνικών Σωµατείων Θεσσαλονίκης εκφράζει την αντίθεσή της στη λειτουργία
των καταστηµάτων τις Κυριακές.

43) Ο Βουλευτής Δράµας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία αιτείται την εξασφάλιση επιχορήγησης
σχετικά µε την πρόσληψη είκοσι απεξαρτηµένων ατόµων για τη
µονάδα απεξάρτησης 18 ΑΝΩ, στο πλαίσιο υλοποίησης ειδικού
προγράµµατος του ΟΑΕΔ.

39) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων παραθέτει τις προτάσεις τις για την
ενίσχυση του έργου της Ελληνικής Αστυνοµίας.
40) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Βρεφονηπιοκόµων Ελλάδας εκφράζει την αντίθεσή της στις διατάξεις νοµοσχεδίου
που αφορούν τις καταργήσεις θέσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση
και αιτείται τη διασφάλιση του εργασιακού καθεστώτος των εργαζοµένων στα ΝΠΔΔ.
41) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο
Αθηνών επισηµαίνει τις δυσµενείς συνέπειες που θα έχει η λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές για τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις.

44) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών
Βιοτεχνών και Εµπόρων Νοµού Ηρακλείου επισηµαίνει τα προβλήµατα που θα δηµιουργήσει η επιβολή ενός επιπλέον φόρου
επί του τζίρου των επιχειρήσεων.
45) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών,
Βιοτεχνών και Εµπόρων Νοµού Ηρακλείου εκφράζει την αντίθεσή
του στη µη έκπτωση τόκων των επιχειρηµατικών δανείων.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 10216/25-04-2013 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Γρέγου Αντωνίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1171/17-06-2013 έγγραφο από τον Υπουργό Εσωτερικών η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 10328/30-04-2013 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Καφαντάρη Χαρούλας (Χαράς), Κανελλοπούλου Μαρίας
και Χατζηλάµπρου Βασιλείου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1146/17-
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06-2013 έγγραφο από τον Υπουργό Εσωτερικών η ακόλουθη
απάντηση:

«

»

298

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

3. Στην µε αριθµό 10876/21-05-2013 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Λαγού Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 847/17-06-2013 έγ-

γραφο από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 11132/29-05-2013 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Ματθαιόπουλου Αρτεµίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/

«
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16472/17-06-2013 έγγραφο από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 11196/30-05-2013 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Στύλιου Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 23847/17-06-2013

έγγραφο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:

«
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εισερχόµεθα στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 2/22-7-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Πιερίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Κωνσταντόπουλου προς τους Υπουργούς
Εξωτερικών και Υγείας, σχετικά µε την ενσωµάτωση στο πρόγραµµα της Ελληνικής Προεδρίας και στο πλαίσιο των δράσεων
για τη δηµόσια υγεία, µιας ενηµερωτικής και προληπτικής πολιτικής υγείας για την ηπατίτιδα B και C.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει η Υφυπουργός Υγείας
κ. Ζέττα Μακρή.
Κύριε Κωνσταντόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, χαίροµαι που βρίσκεστε εδώ σήµερα και µε
την αρµοδιότητα της δηµόσιας υγείας στη χώρα µας και ενόψει,
φυσικά, της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το πρόβληµα µε τις ηπατίτιδες δεν απασχόλησε καµµία Προεδρία µέχρι τώρα, γιατί απλά στις χώρες του Βορρά δεν υπάρχει
τόσο έντονο όσο υπάρχει στις χώρες του Νότου.
Με αφορµή, λοιπόν, την Ελληνική Προεδρία και µιας που έπεται η Ιταλική Προεδρία και µε βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, οι δείκτες ηπατίτιδας B και C είναι υψηλοί ιδιαίτερα µεταξύ
των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών αλλά και µεταξύ των φορέων και νοσούντων από HIV, όπου τα ποσοστά φτάνουν το 30%
στην ηπατίτιδα C και το 10% στην ηπατίτιδα B. Ιδιαίτερα στους
χρήστες των ενδοφλέβιων ναρκωτικών φτάνει και µέχρι το 70%.
Το πρόβληµα είναι σηµαντικό και για έναν επιπλέον λόγο. Εδώ
µεν υπάρχει µηχανισµός για καθολικό προληπτικό εµβολιασµό
όλων ουσιαστικά των παιδιών στη χώρα µας για την πρόληψη της
ηπατίτιδας Β, αλλά δυστυχώς, όπως γνωρίζετε, είµαστε µία χώρα
εισόδου µεταναστών µε ένα εκατοµµύριο µετανάστες. Από τις
χώρες προέλευσης υπάρχει τεράστιος επιπολασµός στις εν
λόγω ηπατίτιδες και, φυσικά, στις οµάδες υψηλού κινδύνου και
για HIV και για ναρκωτικά.
Δεν είµαστε εµείς έτοιµοι να προχωρήσουµε σε προληπτικό
έλεγχο και ιδιαίτερα σε εµβολιασµό –δεν υπάρχουν αυτά τα χρήµατα- µε τις αναγκαίες εξετάσεις όλου αυτού του πληθυσµού.
Ένα σηµαντικό µέρος όλου αυτού του πληθυσµού θα διοχετευθεί και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτό πρέπει να συζητηθεί και στην Ελληνική Προεδρία και µετέπειτα στην Ιταλική Προεδρία. Απασχολεί τον ευρωπαϊκό Νότο.
Πρέπει να δοθούν τα απαραίτητα κονδύλια και στη χώρα µας
αλλά και στις υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, ώστε να
αντιµετωπίσουν αυτό το µεγάλο θέµα, το οποίο ουσιαστικά είναι
πρόβληµα δηµόσιας υγείας όχι µόνο για τη χώρα µας, αλλά για
όλη την Ευρώπη και για τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κωνσταντόπουλε.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Υπουργέ, πράγµατι κάνατε µία εύστοχη ερώτηση. Πολύ σωστά επισηµαίνετε ότι η χώρα µας είναι
µεταναστευτικό σταυροδρόµι και –το διαβάζω όπως ακριβώς το
διατυπώνετε- µία πύλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση για χιλιάδες
µετανάστες που προέρχονται από χώρες µε σηµαντικά αυξηµένους δείκτες ηπατίτιδων.
Το προσυπογράφω απολύτως και θα σας πω σε ό,τι αφορά
την ερώτησή σας ότι τα ζητήµατα και τα προβλήµατα που τίθενται στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας είναι γενικού περιεχοµένου και όχι εξειδικευµένα, όπως το θέµα των ηπατίτιδων Β και
C. Όµως, ακριβώς λόγω της σπουδαιότητας που ορθά επισηµαίνετε και λόγω της εµπειρίας σας, αλλά και της επιστηµονικής σας
ιδιότητας, θα τεθεί ως «subtopic» -δηλαδή, ως «υποθέµα»- και θα
συζητηθεί στο πλαίσιο εργαστηρίων και συγκεκριµένα στην
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ατζέντα «Δηµόσια Υγεία και Μετανάστες», γιατί κι εσείς λέτε –κι
εµείς συµφωνούµε- ότι συνδέεται η έξαρση των ηπατίτιδων µε
τη µεταναστευτική πολιτική.
Επιπλέον, αντιλαµβάνεστε πολύ καλά ότι οι διαδικασίες της
Ελληνικής Προεδρίας θα διεξαχθούν µε τρόπο που δεν θα εκθέτει τη χώρα µας µεγεθύνοντας προβλήµατα δηµόσιας υγείας, για
τα οποία ούτως ή άλλως λαµβάνονται εθνικά µέτρα, τα οποία τα
ξέρετε. Ίσως χρειαστεί να επανέλθω στη δευτερολογία µου.
Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας το πρώτο εξάµηνο
του 2014, οι θεµατικές προτεραιότητες που έχει θέσει η χώρα
µας είναι η οικονοµική κρίση και η υγειονοµική περίθαλψη, η µετανάστευση και η δηµόσια υγεία, η διατροφή και η φυσική άσκηση. Τα δύο πρώτα θέµατα θα απασχολήσουν τις εργασίες του
Άτυπου Συµβουλίου Υπουργών Υγείας και το τρίτο θα συζητηθεί
στη Διάσκεψη της Προεδρίας. Όπως σας είπα, στο θέµα «Μετανάστευση και Δηµόσια Υγεία», σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό
που έχει γίνει µέχρι τώρα, έχουν συµπεριληφθεί και θέµατα δηµόσιας υγείας, µεταξύ των οποίων και το υπό συζήτηση.
Βεβαίως, ξέρετε πολύ καλά ότι στα θέµατα της Ελληνικής
Προεδρίας, όπως και κάθε προεδρίας, αυτά τα οποία συζητιούνται είναι γενικού ενδιαφέροντος σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
και ένα απ’ αυτά είναι και αυτό που εσείς εύστοχα θέτετε µε την
ερώτησή σας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Κωνσταντόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι, κυρία Υφυπουργέ, είναι µία σηµαντική είδηση αυτή
που µας είπατε, ότι δηλαδή είναι στην ατζέντα της Ελληνικής
Προεδρίας. Αυτό θα δώσει ικανοποίηση σε όλες τις χώρες του
ευρωπαϊκού Νότου και συµβαίνει για πρώτη φορά. Αυτό σηµαίνει
την άψογη οργάνωση και την άψογη συνεργασία των ελληνικών
Υπουργείων Υγείας και Εξωτερικών.
Θα σας αναφέρω απλώς κάποια ενδεικτικά στοιχεία ότι το 1/3
του πληθυσµού παγκοσµίως, είναι φορέας της ηπατίτιδας Β, δηλαδή τετρακόσια εκατοµµύρια νοσούν σε όλο τον κόσµο. Οι
χώρες από τις οποίες έρχονται οι µετανάστες αυτοί είναι χώρες
οι οποίες δεν έχουν, δυστυχώς, τη δυνατότητα να έχουν πολιτική
πρόληψης για τη δηµόσια υγεία.
Στη χώρα µας είµαστε θωρακισµένοι. Τα ποσοστά είναι εξαιρετικά χαµηλά, χάριν στον καθολικό εµβολιασµό και στο ότι όλα
τα παιδιά της πατρίδος µας εµβολιάζονται εγκαίρως. Οι παιδίατροι της Ελλάδος είναι άκρως ενηµερωµένοι και άκρως ευαισθητοποιηµένοι. Προχωρούµε στους εµβολιασµού όχι µόνο στις
οµάδες υψηλού κινδύνου αλλά σε έναν καθολικό ουσιαστικά εµβολιασµό.
Επιµένω ότι το πρόβληµα είναι ευρωπαϊκό. Πρέπει να το δούµε
πολύ σοβαρά. Η Ιταλική Προεδρία πρέπει να το προχωρήσει
ακόµη πιο δυνατά.
Επί τη ευκαιρία θα αναφέρω ότι πριν από λίγο συνάδελφος του
ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο ευχαριστώ, µου έδωσε σηµερινή δηµοσίευση
µε τον τίτλο: «Δεν έχουν το Θεό τους». Είναι κάτι που πρέπει να
το δείτε άµεσα. Συγκεκριµένα, λέει: «Λειτουργώντας µε µπακαλίστικη λογική η αρµόδια επιτροπή του ΕΟΠΥΥ πήρε την παράλογη απόφαση να µην εγκρίνει τη συνέχιση της αγωγής σε
τουλάχιστον δύο περιπτώσεις ασθενών µε χρόνια ηπατίτιδα C µε
γονότυπο 1, που χρησιµοποιούν τριπλό σχήµα φαρµακευτικής
αγωγής».
Καταλαβαίνετε ότι τέτοια γεγονότα είναι εξαιρετικά σηµαντικά,
είναι βόµβες ουσιαστικά για το θέµα της δηµόσιας υγείας.
Έχουµε κάνει τεράστιες προσπάθειες. Είµαστε από τις χώρες
αυτές που είµαστε εξαιρετικά θωρακισµένοι για τον πληθυσµό
µας, ο οποίος ζει στην πατρίδα µας, στα θέµατα της ηπατίτιδας
Β και C.
Πρέπει και οι αρµόδιες υπηρεσίες να µην υποθηκεύσουν ό,τι
κάναµε µε τεράστια προσπάθεια τα προηγούµενα χρόνια, για να
είναι η Ελλάδα, η πατρίδα µας σήµερα στον ευρωπαϊκό και στον
παγκόσµια χάρτη µε τα χαµηλότερα ποσοστά στον πληθυσµό
της.
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Το πρόβληµα είναι, όµως, τεράστιο –επαναλαµβάνω- σε ένα
εκατοµµύρια µετανάστες. Εδώ πρέπει να γίνει εµβολιασµός. Επιβάλλεται να γίνεται εµβολιασµός. Φυσικά, ευλόγως, θα µου πείτε
ότι το δηµοσιονοµικό κόστος είναι τεράστιο. Επειδή, όµως, το
πρόβληµα δεν είναι ελληνικό, αυτοί οι µετανάστες δεν έρχονται
επειδή επέλεξαν την Ελλάδα ως πρώτη επιλογή τους για χώρα
στην οποία θέλουν να µεταναστεύσουν. Πολλοί από αυτούς θέλουν να περάσουν τράνζιτ, αλλά παραµένουν εδώ για διάφορους
γνωστούς λόγους.
Το θέµα αυτό δεν µπορεί να παραµένει κρυµµένο µονίµως
κάτω από το χαλί ούτε πίσω από τις κουρτίνες. Επιτέλους, σε
αυτήν την Προεδρία πρέπει να αναχθεί, πρέπει να πληρώσει η
Ευρώπη και υπάρχουν στα συγκεκριµένα ταµεία τα χρήµατα
αυτά για άµεσο εµβολιασµό, για άµεσες προληπτικές εξετάσεις
και όπου χρειαστεί φυσικά για άµεση θεραπεία όλων αυτών, οι
οποίοι επαναλαµβάνω ούτω ή άλλως πολλοί από αυτούς παραµένουν µέσα στην Ελλάδα άλλοι όµως θα προωθηθούν σε χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, ό,τι κάνουν οι ευρωπαϊκές χώρες
στο θέµα της πρόληψης της δηµόσιας υγείας και της ηπατίτιδας
Β και C, τινάζεται ουσιαστικά στον αέρα.
Είναι θέµα άµεσης προτεραιότητας. Νοµίζω ότι το Υπουργείο
Υγείας έχει τα εργαλεία αυτά, έχει το ΚΕΕΛΠΝΟ, έχει δυνατά εργαλεία στα χέρια ώστε να µπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ατζέντας για την ηπατίτιδα B και C στην Ελληνική
Προεδρία.
Νοµίζω ότι όλες οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου ουσιαστικά
το περιµένουν και ειδικά η Ιταλική Προεδρία. Πάντα έτσι γίνεται.
Το είχαµε κάνει παλαιότερα αυτό και για το θέµα του εµβολιασµού για τα θηλώµατα του τραχήλου της µήτρας, όπου και εκεί
µετά την Αυστρία που το είχε βάλει, η Ελληνική Προεδρία το κίνησε πολύ δυνατά µε πολύ καλά αποτελέσµατα. Νοµίζω ότι
έχουµε, λοιπόν, µια πολύ καλή εµπειρία στα θέµατα αυτά και
πρέπει να τη συνεχίσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι θα ήταν πολιτικά άδικο, κύριε συνάδελφε, να µην
αναδείξω την προσπάθεια που έγινε επί των ηµερών σας και ευτυχώς τη συνέχισαν και οι διάδοχοί σας στο θέµα αυτό. Θυµίζω
–είµαι βέβαιη ότι το ξέρετε απλώς το λέω για να καταγραφεί στα
πρακτικά- ότι αυτό είχε ως αποτέλεσµα ο εµβολιασµός των φορέων ηπατίτιδας Β να παρουσιάζει πτωτική τάση. Τα νούµερα
που αναφέρατε είναι απολύτως ακριβή και παραµένουν ενισχυτικά.
Θέλω να σας πω ότι δεν θα υστερήσει η χώρα µας, γιατί φαντάζοµαι ότι αυτό σας ευχαριστεί στην ανάδειξη του θέµατος επί
της Προεδρίας της. Όπως και εσείς γνωρίζετε, επειδή είχατε την
ευθύνη και πολύ σωστά επιτελέσατε την αποστολή σας, το
ΚΕΕΛΠΝΟ συνεχίζει να κάνει σηµαντική προσπάθεια για την ενηµέρωση του κοινού για τις οµάδες υψηλού κινδύνου. Ενηµερώνει
τους επαγγελµατίες υγείας µε τηλεφωνική υποστήριξη. Διοργανώνει ηµερίδες και οµιλίες σε θεραπευτικές κοινότητες και διανέµει ενηµερωτικά φυλλάδια ξενόγλωσσα και ελληνικά σε συνεργασία µε φορείς και οργανισµούς.
Τελειώνοντας, θέλω να συµπληρώσω ότι θα είστε πάντοτε –
φαντάζοµαι- στη διάθεσή µας µε τις επιστηµονικές γνώσεις, το
κύρος και την εµπειρία σας για να βοηθήσετε να επιταχύνουµε,
όπου εσείς νοµίζετε ότι υστερούµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Υφυπουργέ.
Και εγώ ως φαρµακοποιός θα ήθελα συµφωνήσω απόλυτα κάνοντας µια επισήµανση ότι στη σηµερινή δύσκολη συγκυρία -δεν
έχω καµµία αµφιβολία, αλλά καλό είναι να το λέµε και να καταγράφεται- θα γίνει σωστή χρήση και σωστή παραγγελία εµβολίων, όσων χρειάζονται και όσων είναι απαραίτητων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Επόµενη είναι η δεύτερη µε αριθµό 1/22-7-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Συνασπισµού

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Πέτρου Τατσόπουλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων στέγασης και δηµοτολογικής τακτοποίησης των
Ελλήνων Ροµά.
Ορίστε, κύριε Τατσόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πριν από τρεις µήνες στην εαρινή Σύνοδο του
Συµβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, όπου έχω την τιµή
να είµαι µέλος, για ένα θέµα παρεµφερές µε τη σηµερινή ερώτηση και συγκεκριµένα για τις διακρίσεις εις βάρος των παιδιών
των Ροµά στην ελληνική εκπαίδευση, είχα πει ότι υπάρχει µία
σχέση αντιστρόφως ανάλογη ανάµεσα στην κοινωνική ανέχεια
και την κοινωνική ανοχή. Και αυτό αφορά όλες τις χώρες του κόσµου και, βεβαίως, δεν αποτελεί εξαίρεση η δική µας πατρίδα.
Όταν η κοινωνική ανέχεια µεγαλώνει, η κοινωνική ανοχή µικραίνει
και τούµπαλιν. Βεβαίως, εκεί ακριβώς κρίνεται το ηθικό εκτόπισµα µιας χώρας, στο πώς θα φερθεί αντίρροπα προς αυτήν την
τάση. Δεν µπορούµε να ζητάµε από τους ανθρώπους τη στιγµή
που υποφέρουν να έχουν τη µεγαλύτερη γενναιοφροσύνη προς
τους άλλους, αλλά ζητάµε από την ελληνική πολιτεία να δίνει το
παράδειγµα.
Πρέπει να πω ότι στο πρώτο µέρος της ερώτησης θα ασχοληθώ µε τη στέγαση των Ροµά. Πρέπει, λοιπόν, να πω ότι σύµφωνα µε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εναντίον του
ρατσισµού και της ξενοφοβίας πάλι του Συµβουλίου της Ευρώπης που συντάχθηκε το 2009 -και περιµένουµε και νέα επίσκεψη
αυτής της επιτροπής µέσα στο 2014- οι συνθήκες στέγασης των
Ελλήνων Ροµά είναι επιεικώς απαράδεκτες. Οι καταυλισµοί τους
είναι αποµονωµένοι. Μετά από επίσκεψη κυρίως στους καταυλισµούς στον Ασπρόπυργο και στα Σπάτα διαπιστώθηκε ότι ζουν
χωρίς παροχές ηλεκτρικού και νερού. Και σαν να µη φτάνουν όλα
αυτά, αφού οι άθλιες συνθήκες τούς αφήνουν έκθετους σε κάθε
είδους ασθένειες, έρχονται επιπλέον να προστεθούν τα προβλήµατα που δηµιουργούν οι παράνοµες ή παράτυπες εξώσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όπως γνωρίζετε, βάσει των διεθνών συνθηκών, είµαστε υποχρεωµένοι πριν προχωρήσουµε στην έξωση του πληθυσµού ενός
καταυλισµού, να έχουµε βρει τον τόπο στον οποίο θα τους µετακινήσουµε. Σε αντίθεση, λοιπόν, µ’ αυτό που επιβάλλουν οι διεθνείς συνθήκες, στην πατρίδα µας γίνονται εξώσεις που πραγµατικά τούς αφήνουν στα χέρια του Θεού. Δεν ξέρουν πού θα πάνε
και τι θα γίνει την επόµενη µέρα. Μόνο την περίοδο 2012-2013
τέτοιες εξώσεις έγιναν –και αυτά τα αναφέρω ενδεικτικά- στο Βοτανικό, στο Κορωπί, σε κοινότητες στη Λαµία, στη Ρόδο, στο
Ηράκλειο. Και, φυσικά, αυτές οι εξώσεις δεν περιποιούν τιµή
στην ελληνική πολιτεία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε συνάδελφε, δεν θα διαφωνήσω µαζί σας στην πρώτη παρατήρηση
που κάνατε. Μάλιστα δεν νοµίζω ότι υπάρχει άνθρωπος σ’ αυτήν
την Αίθουσα που θα διαφωνήσει, ειδικά όσον αφορά στο πρώτο
σχόλιο που κάνατε.
Μπαίνοντας στην ουσία της ερώτησης, θα ήθελα να πω ότι σίγουρα ένα σηµαντικό τµήµα των Ελλήνων Ροµά στερείται βασικών υπηρεσιών και ζει κάτω από ιδιαίτερα δυσµενείς συνθήκες,
τουλάχιστον όσον αφορά τις συνθήκες στέγασης και υγιεινής.
Και θέλω να έρθω στην ουσία της ερώτησης, προκειµένου να
µη µείνουµε µόνο στο σχολιασµό.
Και επειδή κάνατε ειδική αναφορά στην ερώτησή σας στον
Ασπρόπυργο και στα Σπάτα, θα ήθελα να θυµίσω ότι στο πλαίσιο
του ολοκληρωµένου προγράµµατος δράσης για την κοινωνική
ένταξη των Ελλήνων Ροµά και ιδίως στον άξονα της χρηµατοδότησης βασικών υποδοµών στέγασης που υλοποιήθηκε την περίοδο 2002-2008 από το Υπουργείο Εσωτερικών, ειδικώς για
τους Δήµους Ασπροπύργου και Σπάτων έχουν εγκριθεί έργα
προϋπολογισµού 5,3 εκατοµµυρίων για τον Ασπρόπυργο και 3,8
εκατοµµυρίων για τα Σπάτα.
Για το σκοπό της αναβάθµισης των χώρων διαβίωσης των
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Ροµά στους ΟΤΑ όλης της χώρας, έχουν πληρωθεί συνολικά
πάνω από 60.000.000 ευρώ στο πλαίσιο αυτού του ολοκληρωµένου προγράµµατος δράσης που σας ανέφερα.
Επιπρόσθετα, για την υλοποίηση του προγράµµατος στέγασης
και δανειοδότησης των Ελλήνων Ροµά µε ευνοϊκούς όρους και
µε εγγύηση -να πούµε εδώ- του ελληνικού δηµοσίου για ποσά
πάνω από 60.000 ευρώ για κάθε δάνειο, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει βγάλει πάνω από επτάµισι χιλιάδες αποφάσεις -συγκεκριµένα είναι επτά χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα τέσσερις- για
ισάριθµες οικογένειες Ελλήνων Ροµά.
Και επειδή αναφέρεστε ειδικά στον Ασπρόπυργο και στα
Σπάτα, να σηµειώσω ότι οι αποφάσεις συγκεκριµένα –µε νούµερα- ήταν τριάντα µία υπέρ οικογενειών Ροµά για τον Ασπρόπυργο και έξι για τα Σπάτα.
Σε ό,τι αφορά την ανάγκη µετεγκατάστασης των πληθυσµών
που µεταναστεύουν, ισχύουν οι διατάξεις της κοινής υπουργικής
απόφασης που έχει εκδοθεί από το 2003, όπως ισχύει µε το ν.
3852/2010, µε βάση τις οποίες ρυθµίζεται η προσωρινή εγκατάσταση αυτών των πληθυσµών που δεν έχουν σταθερή κατοικία.
Στη συγκεκριµένη απόφαση ο καθορισµός του κατάλληλου χρόνου της προσωρινής διαµονής -επειδή θέσατε το θέµα, το θέµα
αυτό- γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µετά από πρόταση του Δηµοτικού Συµβουλίου της περιοχής.
Ειδικά τώρα για τις συνθήκες διαβίωσης των Ελλήνων Ροµά,
έχει θεσπισθεί και έχει εξειδικευθεί το θεσµικό πλαίσιο για τη δωρεάν και κατά πλήρη κυριότητα παραχώρηση από τους ΟΤΑ δηµοτικών ή κοινοτικών ακινήτων σε Έλληνες Ροµά που είναι
δηµότες και έχουν ενταχθεί σε Προγράµµατα Στεγαστικής Αποκατάστασης.
Επίσης, η Ελλάδα έχει υποβάλει στη Ευρωπαϊκή Ένωση ένα
αναθεωρηµένο πολυτοµεακό σχέδιο δράσης για τους Ροµά για
την περίοδο από το 2012 έως το 2020 στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασµού για την κοινωνική ένταξη των Ροµά.
Τέλος, µε απόφαση της διυπουργικής επιτροπής του άρθρου
64 του π.δ. 63/2005 για θέµατα των Ροµά, η αρµοδιότητα του
Εθνικού Σηµείου Επαφής για την παρακολούθηση και υλοποίηση
της νέας εθνικής στρατηγικής, αυτό είναι θέµα αρµοδιότητας
του Υπουργείου Παιδείας.
Όµως, όλο αυτό το πρόβληµα, κύριε συνάδελφε, ξέρετε ότι
εντάσσεται -επειδή το βάζετε στην ερώτησή σας, αλλά δεν το
βάλατε στην πρωτολογία σας- στο πρόβληµα που υπάρχει µε το
θέµα της εγγραφής στα δηµοτολόγια, το οποίο θα το πούµε στη
δευτερολογία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Τατσόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
εκτός από τη σχέση µεταξύ κοινωνικής ανέχειας και κοινωνικής
ανοχής, υπάρχει µια σχέση, µια ανατροφοδότηση –θα έλεγα- µεταξύ του κοινωνικού στερεότυπου που υπάρχει για µια οµάδα,
για µια αποµονωµένη οµάδα και του κοινωνικού αποκλεισµού. Το
κοινωνικό στερεότυπο τροφοδοτεί τον κοινωνικό αποκλεισµό.
Και παραδόξως -ω του θαύµατος θα λέγαµε- ο κοινωνικός αποκλεισµός επιβεβαιώνει το κοινωνικό στερεότυπο, εάν έχουµε ένα
κοινωνικό στερεότυπο για τους τσιγγάνους ότι είναι τεµπέληδες,
ότι είναι οκνηροί, ότι είναι κλέφτες, ότι είναι βρώµικοι. Ταυτόχρονα, η θέση της πολιτείας, οι ενέργειες της πολιτείας και κυρίως οι παραλήψεις της πολιτείας ενθαρρύνουν τον κοινωνικό
τους αποκλεισµό. Συν τω χρόνω φτάνουµε στο σηµείο οι Τσιγγάνοι, οι Ροµά, ή οποιαδήποτε άλλη οµάδα να µοιάζει όλο και περισσότερο µε την εικόνα που θεωρούµε εµείς ότι έχουν, επειδή
δεν έχουν άλλη διέξοδο.
Σας κάνω µια µικρή παρένθεση: Το ίδιο συνέβη µε τους Εβραίους. Επί αιώνες οι Εβραίοι ήταν αποκλεισµένοι από την ακίνητη
περιουσία, από την ιδιοκτησία στη γη. Η µόνη ενασχόληση και
έξοδος που µπορούσαν να έχουν ήταν το εµπόριο. Αυτή η έξοδος, λοιπόν, η διέξοδος, τροφοδότησε το στερεότυπο του
Εβραίου ως τοκογλύφου, ως εκµεταλλευτή. Και έγινε µε όλες τις
ολέθριες συνέπειες που ξέρουµε στο τέλος.
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Η δηµοτολόγηση, λοιπόν, για να έρθω στο προκείµενο, δεν
είναι τόσο απλή υπόθεση, τόσο τυπική υπόθεση, όσο φαίνεται εκ
πρώτης όψεως. Όπως λένε οι εκθέσεις και του Συνηγόρου του
Πολίτη και οι παρατηρήσεις που έχει καταθέσει το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συµφωνιών του Ελσίνκι, η δηµοτολόγηση
αυτήν τη στιγµή είναι ελλιπέστατη σε ότι αφορά τους Έλληνες
Ροµά. Και κατά παράδοξο τρόπο -ίσως όχι τόσο παράδοξο, µάλλον λογικό τρόπο µέσα στην παραδοξότητα του- οι πιο ενσωµατωµένοι είναι και αυτοί που έχουν τη µικρότερη ανάγκη να ενσωµατωθούν, δηλαδή εκείνοι που είναι δηµοτολογικά εντάξει, τακτοποιηµένοι, εκείνοι που έχουν και κατοικία, εκείνοι που έχουν
ενσωµατωθεί µέσα στην ελληνική κοινωνία.
Εάν, όµως, συνεχίσουµε να έχουµε τόσο ελλιπή εικόνα για
τους Ροµά, να µην υπάρχουν ούτε ληξιαρχικές πράξεις, να µην
έχουµε εικόνα για την οικονοµική τους κατάσταση, ούτε καν να
ξέρουµε πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, το άµεσο αποτέλεσµα
θα είναι να τους αφήνουµε εκτεθειµένους –όπως κάθε άνθρωπος
χωρίς ιθαγένεια, χωρίς πατρίδα- σε κάθε είδος πογκρόµ, σε κάθε
είδος κοινωνικό αυτοµατισµό, δακτυλοδεικτούµενους, τους πρώτους -αν θέλετε- υποψήφιους αποδιοποµπαίους τράγους, όσο για να επανέλθω στην πρώτη σκέψη- η κοινωνική ανέχεια θα
µεγαλώνει στη χώρα µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε συνάδελφε, δεν θα διαφωνήσω στα σχόλια. Να µπούµε, όµως, λίγο
στην ουσία.
Η δηµοτολογική εκκρεµότητα των Ελλήνων Ροµά, στην οποία
αναφέρεσθε στην ερώτηση σας, είναι συνδεδεµένη άµεσα µε το
πρόβληµα της κοινωνικής αποµόνωσης. Αυτό είναι πραγµατικότητα και κανείς δεν το αµφισβητεί.
Για να δούµε, όµως, τη λύση, πρέπει να δούµε λίγο το πρόβληµα. Και θα µου επιτρέψετε να σας πω δύο λόγια: Γνωρίζετε
ότι η εγγραφή στο δηµοτολόγιο προϋποθέτει τη διακρίβωση της
ελληνικής ιθαγένειας. Αυτό είναι µια βασική αρχή. Το πρόβληµα,
λοιπόν, βρίσκεται στο γεγονός ότι µεγάλος αριθµός Ροµά στερείται ληξιαρχικών πράξεων, διότι δεν δηλώνεται η γέννηση των
παιδιών µε την προβλεπόµενη διαδικασία. Και αυτό συµβαίνει
είτε από αµέλεια είτε από άγνοια.
Το αναπόφευκτο αποτέλεσµα αυτού του πράγµατος είναι να
αδυνατούν να αποδείξουν την ελληνική τους ιθαγένεια, είτε ως
τέκνα Έλληνα γονέα, στην περίπτωση που οι γονείς είναι δηµοτολογικά τακτοποιηµένοι είτε ως τέκνα ανιθαγενών γονέων που
έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.
Αυτή ακριβώς η αδυναµία, δηλαδή της απόδειξης της ελληνικής ιθαγένειας -σας λέω, είτε από αµέλεια είτε από άγνοια των
διαδικασιών- είναι και αυτό που δυσχεραίνει την εγγραφή στο
δηµοτολόγιο και δηµιουργεί όλα αυτά τα προβλήµατα, τα οποία
πολύ σωστά αναφέρατε.
Θέλω να πω και µια άλλη παράµετρο εδώ πέρα για να δείτε
και µια άλλη διάσταση του προβλήµατος:
Στο παρελθόν υπήρξαν πάρα πολλές περιπτώσεις κατά τις
οποίες πρόσωπα που δήλωναν Ροµά, προσπάθησαν ακόµα και
µέσα από δικαστικές αποφάσεις και ειδικά µέσα από την εκούσια
δικαιοδοσία, να βεβαιώσουν τη γέννηση τους στην Ελλάδα προκειµένου να εξασφαλίσουν την έκδοση µιας διαπιστωτικής πράξης καθορισµού της ελληνικής ιθαγένειας.
Στη συνέχεια -επειδή αυτά τα πράγµατα ερευνώνται- η Ελληνική Αστυνοµία διαπίστωσε ότι αυτοί που εµφανίζονταν ως Έλληνες Ροµά, στην πραγµατικότητα ήταν αλλοδαποί, κάτοχοι
διαβατηρίων τρίτων χωρών. Προσπάθησαν, δηλαδή, να εκµεταλλευτούν το πρόβληµα στο οποίο αναφερόµαστε, των Ελλήνων
Ροµά, για να µπορέσουν να γραφτούν στα ελληνικά δηµοτολόγια.
Σε κάθε περίπτωση, αυτό το πράγµα θα πρέπει να αρθεί. Και
γίνεται πολύ µεγάλη προσπάθεια από τις αρχές -γιατί είναι ένα
θέµα που δεν αφορά µόνο το Υπουργείο Εσωτερικών- για να
µπορέσουµε να αποκαταστήσουµε τη δηµοτολογική εκκρεµότητα αυτών των ανθρώπων, έτσι ώστε, να µπορέσουµε να λύ-
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σουµε και τα άλλα πράγµατα τα οποία σας αναφέραµε.
Να ξέρετε πάντως ότι διαχρονικά η ελληνική κοινωνία, η διοίκηση κάνει µεγάλες προσπάθειες -κι αυτό ανεξαρτήτως κοµµάτων και πεποιθήσεων και απόψεων, κ.λπ.- να λύσει αυτό το θέµα.
Διότι πραγµατικά όπου υπάρχουν οι αποκλεισµοί, δηµιουργούνται όλα αυτά τα φαινόµενα, τα οποία πάρα πολύ σωστά αναφέρατε και µε τα οποία συµφωνώ µαζί σας.
Αυτή η προσπάθεια να ξέρετε ότι θα συνεχιστεί. Και νοµίζω ότι
θα έχουµε αποτελέσµατα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Εισερχόµεθα στη συζήτηση της τρίτης υπ’ αριθµ. 3/22-7-2013
επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου της Βουλευτού Κοζάνης
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ραχήλ Μακρή προς τον Υπουργό
Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αξιοποίηση του προσωπικού του
Α’ Σώµατος Στρατού και της 2ης Ταξιαρχίας Υποστήριξης στη δυτική Μακεδονία.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ στις 30 Μαΐου του 2013 και στο πλαίσιο της µείωσης της δοµής των δυνάµεων του Στρατού, καταργήθηκαν µεταξύ άλλων µονάδων σχηµατισµών τα Στρατηγεία
των Α’ και Β’ Σωµάτων.
Παράλληλα, µε την ίδια απόφαση του ΚΥΣΕΑ, καταργήθηκε
και η 2η Ταξιαρχία Υποστήριξης, η οποία έχει έδρα την Κοζάνη,
και στην έδρα της µεταφέρεται η 9η Μηχανοποιηµένη Ταξιαρχία.
Μετά τη στοχευµένη απαξίωση και καταρράκωση του ηθικού
των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων, η συγκυβέρνηση, κατ’
επιταγήν της τρόικας, µε την ως άνω απόφαση του ΚΥΣΕΑ προέβη ουσιαστικά στην αποδυνάµωση της άµυνας της χώρας αλλά
και του αισθήµατος ασφάλειας των πολιτών της δυτικής Μακεδονίας, αφήνοντας απροστάτευτα τα βόρεια σύνορα της πατρίδας µας.
Στο Α’ Σώµα Στρατού και στη 2η Ταξιαρχία Υποστήριξης υπηρετούν εκατοντάδες αξιωµατικοί, υπαξιωµατικοί και πολιτικοί
υπάλληλοι που εκτός από τους µισθούς -που είναι µία αξιόλογη
οικονοµική παρουσία στην τοπική κοινωνία- υπάρχει κι ένα τεράστιο ποσό που δαπανάται για να καλύψει τις ανάγκες των µονάδων.
Το κλείσιµο, λοιπόν, των µονάδων σε µία περιοχή που έχει το
µεγαλύτερο δείκτη ανεργίας στην Ευρώπη, αφαιρεί από την
αγορά µερικές ακόµη εκατοντάδες εργαζοµένων και πληγώνει
ακόµη περισσότερο την αιµορραγούσα περιοχή της δυτικής Μακεδονίας.
Οι καταργήσεις τόσο του Α’ Σώµατος Στρατού όσο και της 2ης
Ταξιαρχίας Υποστήριξης έχουν ήδη δηµιουργήσει αναστάτωση
και ανησυχία, τόσο στο στρατιωτικό όσο και στο πολιτικό προσωπικό των µονάδων αυτών που υπηρετούν επί χρόνια στην περιοχή, καθώς πιθανότατα αρκετοί εξ αυτών θα µετατεθούν σε
άλλες µονάδες και σε άλλα στρατόπεδα.
Μέχρι σήµερα -εξ όσων γνωρίζουµε και όπως µας διαβεβαίωσε
και ο Σύλλογος Πολιτικών Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ δυτικής Μακεδονίας- δεν υπάρχει συγκεκριµένο σχέδιο µετάπτωσης στη νέα
δοµή και αξιοποίησης του προσωπικού.
Εκατοντάδες στελέχη του Α’ Σώµατος Στρατού και της 2ης Ταξιαρχίας Υποστήριξης και των µελών των οικογενειών τους βρίσκονται επί ξύλου κρεµάµενοι από την αδράνεια αλλά και τις
καθυστερήσεις του ΥΠΕΘΑ στην έκδοση των απαιτούµενων διαταγών.
Είναι σηµαντικό να ληφθούν υπ’ όψιν τόσο οι ανάγκες οι δικές
τους όσο και οι ανάγκες των οικογενειών τους, ανάγκες που είναι
αυτονόητες και έχουν να κάνουν µε τον οικογενειακό τους προγραµµατισµό και το δικαίωµα των παιδιών τους να ξεκινήσουν
και να συνεχίσουν οµαλά την εκπαίδευσή τους στα σχολεία,
όπως έχουν όλα τα Ελληνόπουλα.
Κατόπιν, λοιπόν, των ανωτέρω, ερωτάσθε, κύριε Υπουργέ:
Ποιοι είναι οι λόγοι που σας οδήγησαν στην κατάργηση τόσο
του Α’ και του Β’ Σώµατος Στρατού όσο και της 2ης Ταξιαρχίας
Υποστήριξης;
Έχει εκπονηθεί σχέδιο µετάπτωσης στη νέα δοµή αναφορικά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

µε την κατάργησή του; Και αν ναι, πότε προτίθεστε να το κοινοποιήσετε, ώστε να ενηµερωθούν οι άµεσα εµπλεκόµενοι και να
µην αιφνιδιαστούν;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κύριε Υφυπουργέ, επειδή είναι η πρώτη φορά που απαντάτε
σε ερώτηση από τη στιγµή που αναλάβατε τα καθήκοντα του
Υφυπουργού, προεδρεύοντος εµού συνεδρίασης της Βουλής,
στην οποία απαντάτε σε ερώτηση, θέλω ειλικρινά να σας συγχαρώ. Έχουµε εκλεγεί µαζί από το 1993. Σας εύχοµαι, ειλικρινά,
καλή επιτυχία.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για τις ευχές σας και πιθανολογώ πως
αυτό απηχεί τις ευχές όλων των συναδέλφων.
Κυρία συνάδελφε, όπως και εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, η τρέχουσα οικονοµική και δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας, σε
συνδυασµό µε τις επιχειρησιακές απαιτήσεις που επέβαλλε αυτή
η κατάσταση, επέβαλλε παράλληλα να επανεξεταστεί η συνολική
δοµή των Ενόπλων µας Δυνάµεων, προκειµένου να επιτευχθεί
µαζί µε το βέλτιστο επιχειρησιακό αποτέλεσµα και το ελάχιστο
δυνατό κόστος.
Οι εποχές έχουν αλλάξει. Είµαι βέβαιος ότι κι εσείς το γνωρίζετε. Στις περιπτώσεις, λοιπόν, που δεν υποχωρεί η αµυντική θωράκιση της χώρας πρέπει να επέλθουν οι δέουσες οικονοµικές
αλλαγές.
Για το λόγο αυτόν, τα Γενικά Επιτελεία έλαβαν εντολή και επανεξέτασαν τη διάταξη των στρατιωτικών µονάδων, υποβάλλοντας
εµπεριστατωµένες προτάσεις -µία εργασία που έχει γίνει αρκετό
καιρό τώρα- µε στόχο να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή οικονοµία
κλίµακας, χωρίς να θίγεται –όπως είπα- το αξιόµαχο των Ενόπλων µας Δυνάµεων.
Ήδη η νέα δοµή των Ενόπλων Δυνάµεων έτυχε της σχετικής
έγκρισης του ΚΥΣΕΑ, αφού προηγουµένως ενηµερώθηκε η Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας της Βουλής που συνεδρίασε σε
δύο συνεδριάσεις πριν το Πάσχα.
Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις λαµβάνονται µετά από πρόταση των Γενικών Επιτελείων που υπεβλήθησαν αφού αναλύθηκε
πληθώρα κριτηρίων, ενώ αξιολογούνται τα όποια πλεονεκτήµατα
και µειονεκτήµατα. Σίγουρα δεν είναι δυνατόν αυτά να ικανοποιούν όλες τις πλευρές. Μακάρι να τις ικανοποιούσαν. Είναι, όµως,
αντικειµενικά αδύνατο να ικανοποιηθούν.
Στους περαιτέρω επιτελικούς σχεδιασµούς, κυρία συνάδελφε,
οι οποίοι θα λάβουν χώρα, ώστε να υλοποιηθεί η ανωτέρω απόφαση του ΚΥΣΕΑ, θα συνεκτιµηθούν τόσο ο επιχειρησιακός σχεδιασµός των Ενόπλων µας Δυνάµεων όσο και το σύνολο των
πολιτικών, κοινωνικών και λοιπών παραµέτρων, που συνθέτουν
τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής που φιλοξενεί µονάδες του Ελληνικού Στρατού, όπως και η περιοχή η δική σας, η περιοχή της
εκλογικής σας Περιφέρειας.
Άλλωστε, θέλω να επισηµάνω ότι το προσωπικό που υπηρετεί
σε µονάδες της παραµεθορίου, αισθάνεται αναπόσπαστο µέλος
των τοπικών κοινωνιών και, βεβαίως, τα αισθήµατα αυτών των
κοινωνιών είναι αντιστρόφως ανάλογα µε το ελληνικό στράτευµα,
µε τους άντρες και τις γυναίκες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων.
Στο σηµείο αυτό θέλω να επισηµάνω ότι σε καµµία απολύτως
περίπτωση δεν παραβλέπεται το πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό που αποτελεί, όπως όλοι ξέρουµε και αισθανόµαστε, την
αιχµή του δόρατος των Ενόπλων µας Δυνάµεων.
Για την πολιτική ηγεσία, επίσης, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας δεν υφίσταται διαφοροποίηση για την ενδεχόµενη µετακίνηση είτε ενός υποδεκανέα είτε ενός ανώτατου αξιωµατικού.
Και θέλω να ξέρετε –γιατί ελέχθη αυτό στην πρωτοµιλία σαςότι όλες οι περιπτώσεις εξετάζονται µε την ίδια βαρύτητα και δεν
παραγνωρίζεται ποτέ ο ανθρώπινος παράγοντας, ο οποίος είναι
πολλαπλασιαστής της ισχύος των Ενόπλων µας Δυνάµεων.
Τέλος, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλες οι αποφάσεις που
λαµβάνονται και αφορούν τη δοµή Δυνάµεων και στη χωροταξική
αναδιάταξή τους, αντικείµενο της οποίας είναι η επίκαιρη ερώ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Γ’ - 25 IOYΛIΟΥ 2013

τηση που έχετε καταθέσει, στηρίζονται αφ’ ενός στις προτάσεις
των Γενικών Επιτελείων και αφ’ ετέρου στις ιδιαιτερότητες των
τοπικών κοινωνιών. Αυτά είχα να πω στην πρωτοµιλία µου. Θα
επανέλθω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία συνάδελφε,
έχετε τον λόγο.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Υφυπουργέ, δυστυχώς, διαπιστώνουµε
ότι και εσείς συνεχίζετε την ίδια πολιτική µε την προηγούµενη
ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, η οποία αντί να προβεί
σε συµµάζεµα µε ταυτόχρονη αύξηση της µαχητικής ισχύος των
στρατιωτικών µας δυνάµεων, αντί να προβεί σε κοινό σχεδιασµό
µε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την ενίσχυση και
τον εκσυγχρονισµό των δύο Σωµάτων του Στρατού, ώστε να µπορεί να αντιµετωπίσει ασύµµετρες απειλές, προχώρησε στην κατάργηση του Α’ και Β’ Σώµατος Στρατού, αφήνοντας τόσο την
Ήπειρο όσο και τη δυτική Μακεδονία εντελώς ακάλυπτες και
τους κατοίκους απροστάτευτους στις ορέξεις εισαγόµενων εγκληµατικών οργανώσεων. Και όλα αυτά µε το επιχείρηµα της
εξοικονόµησης πόρων, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των εθνοκτόνων µνηµονιακών πολιτικών.
Όσα οικονοµικά προβλήµατα και να αντιµετωπίζει µία χώρα σε
καµµία περίπτωση δεν την µετατρέπουµε σε ξέφραγο αµπέλι.
Πόσο τυχαίο µπορεί να είναι το γεγονός ότι κλείνουν ταυτόχρονα
δύο Στρατηγεία, δύο από τα τρία στην ουσία Σώµατα Στρατού,
µια και το Γ’ Σώµα, όπως γνωρίζετε, στην ουσία είναι πολυεθνικός σχηµατισµός.
Αυτό δεν λέγεται νέα δοµή. Αυτό λέγεται «αποδόµηση». Οι
Ένοπλες Δυνάµεις δεν καταργούνται, αλλά αναδιαρθρώνονται,
σύµφωνα µε τις ταγές των καιρών. Δεν είναι λίγα τα σύννεφα της
αποσταθεροποίησης που συγκεντρώνονται στο χώρο των νοτίων
Βαλκανίων και η επεκτατική πολιτική των γειτόνων µας.
Η ανάπτυξη παραστρατιωτικών οργανώσεων είναι γεγονός
στη Βαλκανική, µε την Ελλάδα να είναι, βέβαια, πάντα ικανή να
απαντήσει σε οποιαδήποτε πρόκληση. Οι πολίτες των συνόρων
αντιµετωπίζουν ήδη πολλά προβλήµατα στη δυτική Μακεδονία
και στην Ήπειρο, καθώς, όπως γνωρίζετε, κυρίως στις περιόδους
του θέρους µετακινούνται εκατοντάδες αστυνοµικοί προς τον
Έβρο, προκειµένου να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της παράνοµης µετανάστευσης. Έτσι, έχουν την ανάγκη να νιώθουν
ασφάλεια από τις µελλοντικές προκλήσεις των γειτόνων που ενδέχεται να εµφανιστούν.
Από την άλλη, βέβαια, ως Υπουργείο οφείλετε να προνοήσετε
και για τον ανθρώπινο παράγοντα, που είναι η διασφάλιση των
δικαιωµάτων τόσο των στρατιωτικών όσο και του προσωπικού,
καθώς και αυτοί αποτελούν εργαζόµενους. Δεν µπορεί αυτή η
αναδιάρθρωση των Ενόπλων Δυνάµεων να διαλύσει τη συνοχή
οικογενειών και να τις φέρει προ τετελεσµένων καταστάσεων,
ανατρέποντας τους οικογενειακούς τους σχεδιασµούς και την
καθηµερινότητά τους. Οι µειώσεις στις µισθοδοσίες των Ενόπλων Δυνάµεων είναι τόσο σοβαρές που δεν αντέχουν άλλο
οποιαδήποτε παρέµβαση στον οικονοµικό τους προϋπολογισµό.
Αναρωτηθείτε, βέβαια, και την αγωνία των παιδιών των οικογενειών αυτών, που θα ανατραπεί ο σχολικός τους βίος, γιατί βέβαια δεν µας απαντήσετε και στο αν υπάρχει σχέδιο µετάπτωσης
και πότε ακριβώς θα µετακινηθούν. Αν αυτή η απόφαση, κύριε
Υπουργέ, συµβεί τον Νοέµβριο ή τον Δεκέµβριο, καταλαβαίνετε
ότι τα παιδιά των οικογενειών αυτών θα πρέπει να εγκαταλείψουν
το σχολείο και να πάνε σε µια άλλη περιοχή της χώρας.
Προχωράτε στην κατάργηση ενός ιστορικού Σώµατος Στρατού χωρίς κανένα σχεδιασµό, όπως φαίνεται, χωρίς να αναλογιστείτε τις συνέπειες αυτής της πράξης, αλλά και αφήνοντας την
περιοχή και εκατοντάδες χιλιόµετρα συνόρων ουσιαστικά αφύλακτα. Κι όσες µονάδες παραµείνουν στην περιοχή, ουσιαστικά
θα είναι σαν φτερό στον άνεµο, αφού δεν πρόκειται για έναν συγκροτηµένο, όπως καταλαβαίνουµε, σχηµατισµό, αλλά για µία
πρωτοφανή προχειρότητα και ισοπέδωση της δοµής που προστατεύει τα σύνορα µε δύο χώρες αµφιβόλων πολιτικών αλλά και
διπλωµατικών σχέσεων µε τη χώρα µας.
Δεν δικαιούστε, κύριε Υφυπουργέ, ούτε εσείς ούτε κανείς
άλλος, αυτήν τη χώρα να τη µετατρέψετε σε ξέφραγο αµπέλι για
οποιονδήποτε λόγο, ακόµη κι αν αυτός είναι οικονοµικός, αλλά
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ούτε να και µετατρέψετε τους πολίτες της έρµαιο κάθε απερίσκεπτης απόφασής σας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας):
Κυρία συνάδελφε, στην πρωτολογία µου σας περιέγραψα µε σαφήνεια ότι η λειτουργία των µονάδων του Στρατού Ξηράς έχει
άµεση συνάρτηση µε τη νέα δοµή δυνάµεων η οποία εγκρίθηκε
–επαναλαµβάνω, εγκρίθηκε- µε σχετική απόφαση της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ στις 30 Μαΐου 2013.
Επιπροσθέτως, σας είπα ότι αποτελεί προτεραιότητα για την
πολιτική και τη στρατιωτική ηγεσία η διοικητική µέριµνα και φυσικά οι τοποθετήσεις του προσωπικού.
Συνεπώς, όσον αφορά αυτό που είπατε, σας λέω ότι δεν θα
υπάρξει κανένας απολύτως αιφνιδιασµός που θα διαταράξει την
προσωπική και οικογενειακή ζωή του πολιτικού και του στρατιωτικού προσωπικού, ενώ θα εφαρµοστούν απολύτως οι ισχύουσες
διαταγές περί τοποθετήσεων, εάν και εφόσον απαιτηθεί µετακίνηση. Επαναλαµβάνω, εάν και εφόσον απαιτηθεί µετακίνηση
προσωπικού.
Για εµάς στις Ένοπλες Δυνάµεις το προσωπικό -και το στρατιωτικό και το πολιτικό- αποτελεί, όπως σας είπα, τον πολλαπλασιαστή της ισχύος τους και το φυλάµε σαν κόρη οφθαλµού.
Οπότε εκφράσεις όπως «επί ξύλου κρεµάµενοι» κ.λπ., δεν συνάδουν προς την αντίληψη η οποία υφίστατο και συνεχίζει να υφίσταται στις Ένοπλες Δυνάµεις.
Επίσης, κυρία συνάδελφε, θέλω να σας ενηµερώσω ότι µε
υπουργική απόφαση που υπεγράφη την 1η Ιουλίου και ήδη δηµοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, εξειδικεύτηκαν, µε απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία, οι προϋποθέσεις,
οι περιορισµοί και τα κριτήρια των µεταθέσεων των στελεχών των
Ενόπλων Δυνάµεων. Διασφαλίζεται, δηλαδή, η όλη υπόθεση που
λέγεται «µετακίνηση στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού».
Στο σηµείο αυτό θέλω, επίσης, να σας υπενθυµίσω ότι η µελέτη για τη µελλοντική δοµή δυνάµεων παρουσιάστηκε αρµοδίως στη Διαρκή Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας της Βουλής
και ενεκρίθη. Αυτό έγινε σε δύο συνεδριάσεις -το είπα και στην
πρωτοµιλία µου- η µία στις 25 Απριλίου και η δεύτερη στις 28
Μαΐου. Και στις δύο συνεδριάσεις µετείχαν µέλη του κόµµατός
σας, όπως ο κ. Νταβρής, µε συγκεκριµένες προτάσεις και ερωτήσεις, λόγω της παλαιάς του ιδιότητος.
Στην εν λόγω µελέτη έχουν προβλεφθεί όλες οι απαιτήσεις σε
προσωπικό και µέσα, προκειµένου να υλοποιηθεί ο σχεδιασµός.
Εδώ θέλω να σας επισηµάνω, αγαπητή κυρία συνάδελφε, ότι
δεν µπορώ να προχωρήσω στην παράθεση περαιτέρω στοιχείων,
καθόσον αυτά αποτελούν κατά το πλείστον διάφορες διαβαθµισµένες πληροφορίες, οι οποίες έχουν το βαθµό του απορρήτου.
Σε κάθε, όµως, περίπτωση, σας καλώ στο γραφείο µου, ώστε ή
εγώ ή οι συνεργάτες µου να σας ενηµερώσουµε επακριβώς για
θέµατα τα οποία σας ενδιαφέρουν. Και βλέπω ότι σας ενδιαφέρουν.
Επίσης, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι πρωταρχικό στόχο της
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας αποτελεί η
δηµιουργία σύγχρονων, ισχυρών και ευέλικτων Ενόπλων Δυνάµεων, µε υψηλή επιχειρησιακή ετοιµότητα, ικανών να αποτελέσουν αξιόπιστη δύναµη αποτροπής και άµεσης αντίδρασης,
λαµβάνοντας, όµως, παράλληλα υπ’ όψιν τους και τη δεινή οικονοµική θέση της χώρας µας, ούτως ώστε να επιτύχουµε οικονοµία κλίµακος σε διάφορα θέµατα στα οποία µέχρι τώρα υπήρχε
µεγάλη σπατάλη.
Κυρία συνάδελφε, µου εδόθη ένα υπηρεσιακό σηµείωµα για
να σας απαντήσω. Θα ήθελα να συστήσω σε µία συνάδελφο η
οποία µάχεται για την εκλογική της περιφέρεια –και είναι ιερό το
δικαίωµα το οποίο έχετε- εκφράσεις όπως «η Κυβέρνηση αφήνει
απροστάτευτα τα βόρεια σύνορα της πατρίδας», «εντελώς ακάλυπτες οι περιοχές αυτές» να αποφεύγονται, δεδοµένου ότι ο
χώρος των Ενόπλων Δυνάµεων, όπως κι εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, είναι ένας χώρος ευαίσθητος, ο οποίος αποτελεί για τον ελληνικό λαό το καύχηµα και την ασπίδα του.
Σας ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς, κύριε Υφυπουργέ.
Εισερχόµεθα στη συζήτηση της τέταρτης µε αριθµό 5/22-72013 επίκαιρης ερώτησης του Βουλευτή Λαρίσσης του Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλου προς
τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την επαναφορά της αναγραφής του θρησκεύµατος στις ταυτότητες.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προτού µπω στην ερώτησή µου που είναι πολύ επίκαιρη για
το κίνηµά µας, θα ήθελα να αναφερθώ στον δήµαρχο των λαθροµεταναστών κ. Καµίνη και σε µια συνέντευξή του που είδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν είναι έκφραση
αυτή.
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι µια εισαγωγή η
οποία είναι πολύ σχετική µε την ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, δεν είναι έκφραση αυτή. Δεν είναι δήµαρχος των λαθροµεταναστών, κύριε
Αλεξόπουλε.
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Σύµφωνα µε τη δική σας
γνώµη. Για τη δική µας είναι. Βλέπουµε την ιδιαίτερη προτίµηση
που δείχνει…
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ρωτήστε τον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ, είναι
δήµαρχος που εξελέγη. Δεν τον «ψηφίσαµε».
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Εξελέγη µε κάποιες ψήφους επιπλέον οι οποίες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ούτε από εµάς ψηφίστηκε, ούτε εµείς τον ψηφίσαµε.
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Τέλος πάντων, δεν θα
µαλώσουµε γι’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το ξέρω ότι δεν θα
µαλάσουµε αλλά δεν είναι σωστή έκφραση αυτή.
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ. Καµίνης είπε ότι «το
φίδι βγήκε από το αυγό». Προφανώς εννοούσε τη Χρυσή Αυγή
και για τη διανοµή τροφίµων που κάναµε χθες κάτω από τα γραφεία µας, υπό αντίξοες συνθήκες, κάτω από µια απαγόρευση της
Κυβέρνησης και του ιδίου.
Θα ήθελα να του πω το εξής: Το φίδι έχει βγει τουλάχιστον
από το 1500. Προφανώς είναι κάποιο άλλο φίδι που πιστά υπηρετεί αυτός. Σίγουρα σε αυτό το έθνος, από τα αρχαία χρόνια,
έχουν βρει πολλούς καλοπληρωµένους Εφιάλτες σαν τον κ. Καµίνη.
Όσους Εφιάλτες και να έχει αυτό το έθνος, θα γεννάει και άλλους τόσους ήρωες. Κάποια στιγµή θα µπει στον πολιτικό Καιάδα
και αυτός όπως και οι υπόλοιποι κονδυλοφόροι, καλοπληρωµένοι, υβριστές του ελληνικού έθνους. Αυτό και µόνο.
Όσο για κάποιον άλλο συνάδελφο της Βουλής που και αυτός
αναφέρθηκε στο ότι η Χρυσή Αυγή δεν έχει κοινοβουλευτικό
έργο και ότι δεν κάνουµε τίποτα, θα ήθελα να µε πληροφορήσει,
την επόµενη φορά που θα δώσει συνέντευξη ή θα µιλήσει εδώ
µέσα, πόσο πηγαίνει το φαγκρί το κιλό. Γιατί σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς θα πρέπει να ξέρουµε πόσο κυµαίνονται αυτά
τα ψάρια και ποιοι µπορούν να τρέφονται, από τη στιγµή που
υπάρχουν Έλληνες που δεν µπορούν να πάρουν ένα κιλό φακή.
Να µας πληροφορήσουν την επόµενη φορά πόσο πάει η σφυρίδα, το φαγκρί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ναι µπείτε, όµως, και
στην ερώτηση.
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτά ήθελα να πω.
Κύριε Υπουργέ, µε αλλεπάλληλες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, αλλά και από την εµπειρία των κρατών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, προκύπτει ότι κανένας ευρωπαϊκός ή άλλος υπερεθνικός θεσµός δεν απαγορεύει την αναγραφή του θρησκεύµατος
στις ταυτότητες.
Αντίθετα, η µη αναγραφή που αποφασίστηκε µε αµιγώς πολιτικούς όρους από την κυβέρνηση Σηµίτη -που ξέρουµε ποιος
ήταν ο Σηµίτης- δηµιούργησε τεράστια αντίδραση από το σύνολο
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του κλήρου και του λαού, η οποία σχηµατοποιήθηκε συµβολικά
µε τη συγκέντρωση τριών εκατοµµυρίων υπογραφών από το µακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να κάνω µία παρένθεση και να πω
ότι όταν ο κ. Σηµίτης έλεγε εδώ µέσα από τη Βουλή «ευχαριστούµε τους Αµερικάνους», από τη δικιά σας παράταξη είχαν σηκωθεί και τον φωνάζανε προδότη. Αυτά είναι τα κοινοβουλευτικά
δρώµενα που δεν ξεχνάµε εµείς της Χρυσής Αυγής.
Όταν υπάρχουν αντιπαραθέσεις, κάποιοι βλέπουν τους κανονισµούς της Βουλής, αντιµάχονται ότι εµείς δεν τους τηρούµε
και δεν έχουµε ένα επίπεδο. Θυµόµαστε όλοι πώς χτυπιόντουσαν
τα έδρανα εδώ µέσα και τις εκφράσεις που χρησιµοποιούσαν.
Πρόσφατα, σε δηµόσια τοποθέτησή της, η χήρα του Ανδρέα
Παπανδρέου κ. Δήµητρα Λιάνη, –και µάλιστα ήταν στην εκποµπή
του Γιώργου Τράγκα «Ελεύθερος Σκοπευτής»- από ό,τι θυµάµαι,
υποστήριξε ευθαρσώς επί λέξει ότι: «Οι Εβραίοι έβγαλαν το θρήσκευµα από τις ταυτότητες», -και µάλιστα επέµεναν µε έµµεσες
απειλές για το Ειδικό Δικαστήριο να το βγάλει- εξιστορώντας την
εµπειρία της ως αυτήκοου µάρτυρα, όταν ανάλογες πιέσεις δεχόταν ο εκλιπών Πρωθυπουργός από τα ίδια κέντρα, χωρίς τελικά να ενδώσει και αυτό είναι υπέρ του.
Ερωτάστε, κύριε Υπουργέ: Πρώτον, ποιος είναι ο λόγος που
παρά το γεγονός ότι ενώ δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναγραφή του θρησκεύµατος στις ταυτότητες, η Κυβέρνηση επιµένει στη µη αναγραφή; Ποια συµφέροντα υπηρετεί και ποιοι εµποδίζουν την
επανεξέταση του ζητήµατος, δεδοµένου του ευνοϊκού διεθνούς
νοµικού πλαισίου;
Δεύτερον, προτίθεται ή όχι να θέσει η Κυβέρνηση το ζήτηµα
σε δηµοψήφισµα, όπως είχε επανειληµµένως ζητήσει η Εκκλησία
της Ελλάδος διά του µακαριστού Χριστόδουλου; Αδιαφορεί για
τη βούληση της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού ή φοβάται το
αποτέλεσµα της λαϊκής ετυµηγορίας;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε απάντηση στις ερωτήσεις
έχει τρία σκέλη που πρέπει να εξετάζονται και όχι µόνο σε αυτήν
αλλά σε οποιαδήποτε.
Το πρώτο αφορά το παραδεκτό µίας ερώτησης, το δεύτερο
είναι το νόµω βάσιµό της και το τρίτο είναι το ουσία βάσιµο.
Ως προς το παραδεκτό, η µη αναγραφή του θρησκεύµατος
στις ταυτότητες θεσµοθετήθηκε µε κοινή υπουργική απόφαση,
την 8200/17-7-2000, των Υπουργών Δηµοσίας Τάξεως και Οικονοµικών, όπως αυτή ισχύει σήµερα. Συνεπώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν είναι το επισπεύδον Υπουργείο.
Ως προς το νόµω βάσιµο, όµως, και στην ουσία, δεν έχω κανένα πρόβληµα να απαντήσω. Ως προς το νοµικό µέρος, η πιο
πάνω απόφαση περί µη αναγραφής ελήφθη ύστερα από την
510/15-5-2000 απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών
Δεδοµένων. Η εν λόγω αρχή –όπως θα ξέρετε, κύριε συνάδελφεδιέπεται από το ν. 2472/99 και αποτελεί ανεξάρτητη δηµόσια αρχή κατοχυρωµένη από το Σύνταγµα.
Η αρχή υπάγεται τυπικά στον Υπουργό Δικαιοσύνης –προσέξτε, τυπικά- και δεν εποπτεύεται, απλώς ρυθµίζει τις διαδικασίες, το πώς δηλαδή συγκροτείται και ποιο είναι το πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων. Δεν υπεισέρχεται -απαγορεύεται µε ρητή διάταξη- στην εξέταση των αρµοδιοτήτων και των αποφάσεων που
παίρνει. Ελέγχεται, λοιπόν, µόνο από το Κοινοβούλιο, σύµφωνα
µε τη διάταξη 138 β’ του Κανονισµού της Βουλής.
Συνάγεται, λοιπόν, απ’ αυτά που σας ανέφερα ότι ο Υπουργός
Δικαιοσύνης δεν έχει αρµοδιότητα ούτε να προβεί σε αλλαγή του
καθεστώτος χορήγησης ταυτοτήτων, αλλά ούτε και µε οποιονδήποτε τρόπο να υπαγορεύσει τροποποίηση ή µε οποιονδήποτε
τρόπο να επηρεάσει τη λειτουργία µιας ανεξάρτητης αρχής.
Ως προς την ουσία τώρα, το θέµα αυτό εισήχθη στο Συµβούλιο
της Επικρατείας και αντιµετωπίστηκε µε απόφαση όχι του τµήµατός του, αλλά µε απόφαση της ολοµέλειας του Συµβουλίου
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της Επικρατείας, µε τις αποφάσεις 2279-2285/2001.
Καταθέτω για τα Πρακτικά την απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας, η οποία ρητώς αναφέρει ότι η διάταξη, η οποία προέβλεπε την καθιέρωση του θρησκεύµατος, είναι αντισυνταγµατική.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος Αθανασίου καταθέτει για
τα Πρακτικά την προαναφερθείσα απόφαση, η οποία βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αναφέροµαι στο άρθρο 2 της περίπτωσης 20 του ν.δ. 127/69.
Αυτό εκρίθη µε απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, είµαστε κράτος δικαίου όπου τα δικαστήρια κρίνουν τη συνταγµατικότητα των νοµών. Αυτή είναι η πραγµατικότητα και το Συµβούλιο έχει αποφανθεί. Καλό θα ήταν να µην επικαλούµεθα το
Συµβούλιο της Επικρατείας µόνο όταν µας βολεύει µία απόφασή
του και όταν δεν µας βολεύει να µην το επικαλούµεθα. Θυµίζω
ότι πολύ σωστά είχατε επικαλεστεί εσείς και το κόµµα σας την
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, όσον αφορά την ιθαγένεια και στηρίξατε αυτήν την απόφαση. Και αυτή, λοιπόν, είναι
µία παρόµοια απόφαση της ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Αλεξόπουλε,
έχετε τον λόγο.
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, µου αναφέρατε τρεις ενότητες. Απ’ ό,τι ξέρω είσαστε έγκριτος δικαστικός, αλλά αποφεύγετε να µου απαντήσετε επί ουσίας µε –ας το
πούµε- δικηγορικούς όρους. Εγώ δεν είµαι νοµικός.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Επί της ουσίας απάντησα. Δεν απέφυγα.
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Στην ουσία, απ’ ό,τι κατάλαβα αν και δεν ξέρω νοµικά, µας λέτε ότι η ολοµέλεια του
Συµβουλίου της Επικρατείας έχει αποφασίσει ότι ήταν αντισυνταγµατική η αναγραφή του θρησκεύµατος.
Άρα τόσα χρόνια που τα είχε η Ελλάδα παραβίαζε το Σύνταγµα. Αυτό θέλετε να µας πείτε. Και ότι ξαφνικά έρχεται κάποια
δεδοµένη στιγµή ο Σηµίτης –ο πρώην αυτός Πρωθυπουργός που
έσωσε την Ελλάδα τότε µε τα Ίµια, που έλεγαν «πάρτε τη σηµαία
από κει, να βρούµε κάποιον τρόπο»- µε κοινή υπουργική απόφαση -απ’ ό,τι κατάλαβα- η οποία στην ουσία δίνει από Υπουργείο σε Υπουργείο τις ευθύνες, χωρίς να µπορούµε να ξέρουµε
ποιος Υπουργός είναι αρµόδιος. Άρα δεν είσαστε εσείς αρµόδιος, ούτε κανένα Υπουργείο πλέον, είναι µόνο η ολοµέλεια του
Συµβουλίου της Επικρατείας και η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας
Προσωπικών Δεδοµένων, έτσι δεν είπατε;
Αυτή ήταν η ίδια αρχή που κάποτε σε κάποιον εισαγγελέα δεν
έδινε την άδεια για να δει τις κάµερες σε κάποια επεισόδια; Απ’
ό,τι θυµάµαι είχε γίνει αυτό το περιστατικό. Είχε παρέµβει εισαγγελέας και ήταν η ίδια επιτροπή που δεν ήθελε να δώσει το υλικό.
Άρα ξέρουµε τι σκοπιµότητες έχουν οι εκάστοτε επιτροπές
αυτές, οι δήθεν ανεξάρτητες.
Ανεξάρτητες τις λέτε εσείς. Εµείς δεν τις λέµε καθόλου ανεξάρτητες, γιατί έχουµε δει σε πολλά σηµεία το πώς συµπεριφέρονται αναλόγως.
Εµείς δεν ζητήσαµε υποχρεωτική αναγραφή του θρησκεύµατος, ζητήσαµε προαιρετική. Μάλιστα, θα έπρεπε να ήταν ενηµερωµένος πιο καλά ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Καραµανλής, τότε
που πήγε ως ζεύγος µε τη σύζυγό του και υποσχέθηκαν στο
Mακαριστό Χριστόδουλο «όταν θα έρθουµε στην κυβέρνηση
εµείς», που όντως ήρθε και δεν έκανε τίποτα για την αναγραφή
του θρησκεύµατος. Άρα δεν ήταν και ο πρώην Πρωθυπουργός
καλά ενηµερωµένος ότι είναι αντισυνταγµατικό.
Εµείς ζητάµε να επανέλθει προαιρετικά για όσους θέλουν και
ειδικά σε αυτούς τους καιρούς που ζούµε. Θα θέλαµε να έρθει
και υποχρεωτικά, γιατί έχουµε δει κάποιους κρυφοϊσλαµιστές
που βαφτίζονται ισλαµιστές πού οδηγήθηκαν στην Αγγλία και σε
άλλες χώρες. Και δεν το λέµε αυτό από ρατσισµό κατά της θρησκείας του Ισλάµ, αλλά ξέρουµε µέσα τι πυρήνες κρύβει αυτή η
θρησκεία, σε πολλούς από αυτούς. Για εµάς θα ήταν ακόµα ένα
στοιχείο να ξέρουµε ο καθένας τι θρήσκευµα είναι. Σε άλλες
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χώρες, όπως στο Ισραήλ, ξέρουν τι θρησκεύµατος είναι ο καθένας που πάει εκεί, αν είναι χριστιανός ορθόδοξος, αν είναι ισλαµιστής ή αν είναι ιουδαίος στο θρήσκευµα.
Άρα θα πρέπει να δούµε και αυτούς τους όρους, σε τι συνθήκες ζει αυτήν τη στιγµή το ελληνικό έθνος και το ελληνικό κράτος
και η Ελλάδα και κάτω από κάποιες συνθήκες να αποφασίσουµε.
Αυτά είχα να πω.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν θα πω πολλά,
κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι ήταν σαφής η απάντησή µου. Προφανώς ήταν παράλειψή µου που δεν είπα ότι η απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας εξήτασε και το ζήτηµα της προαιρετικής αναγραφής
και είπε ότι ούτε αυτό επιτρέπεται, είναι αντισυνταγµατικό. Σε
κάθε περίπτωση όµως ουδείς Έλληνας πολίτης, ουδείς που ζει
στην Επικράτεια αυτή παρεµποδίζεται να αναφέρει και να γνωστοποιεί δηµοσιοποιώντας το θρήσκευµά του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Τµήµα 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, δεκατέσσερις φοιτήτριες και φοιτητές και τρεις εκπαιδευτικοί από το Τµήµα
Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου της Νέας Υόρκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες της πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πέµπτη µε αριθµό 6/22-7-2013
επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ευβοίας της
Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Αναγνωστάκη προς τον
Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε τη βιωσιµότητα της Βιοµηχανίας «ΛΑΡΚΟ» δεν θα συζητηθεί λόγω
αναρµοδιότητας και διαγράφεται.
Εισερχόµεθα στην έκτη µε αριθµό 4/22-7-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων διακοπής της διαδικασίας
κατάσχεσης σπιτιών ανέργων πολιτών.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πληθαίνουν τα κρούσµατα κατάσχεσης σπιτιών ανέργων, χρεοκοπηµένων λαϊκών νοικοκυριών από δηµόσιους οργανισµούς και εφορίες.
Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα που είδε το φως της δηµοσιότητας: Αναγκαστική κατάσχεση σπιτιού ανέργου µεταλλεργάτη, πατέρα δύο ανήλικων παιδιών, µε κατάσταση βέβαια πολύ
άσχηµη, επτά µήνες να ζει χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα. Το σπίτι, λοιπόν, αυτό που είχε αποκτήσει µε κόπους µιας ζωής, που το χρωστά και στην τράπεζα, κινδυνεύει να το χάσει για οφειλές στην
εφορία 1.677 ευρώ, που µε τις προσαυξήσεις πήγαν στις 2.173
ευρώ. Ξεκίνησε η διαδικασία στις 25 Ιουνίου. Δικαστικός επιµελητής σε εκτέλεση απόφασης-παραγγελίας του προϊσταµένου
της ΔΟΥ Πειραιά πήγε για κατάσχεση του σπιτιού. Η εφορία µε
την πράξη καθορισµού χρεών ορίζει ως πρώτη προσφορά το
ποσό των 70.000 ευρώ, προφανώς ως τιµή εκκίνησης για πιθανή
µελλοντική πράξη πλειστηριασµού του σπιτιού.
Πριν ένα µήνα στην ίδια θέση είχε βρεθεί άλλος µεταλλεργάτης άνεργος, ο οποίος κινδύνευσε να χάσει το σπίτι του, επειδή
όφειλε στην ΕΥΔΑΠ το εξευτελιστικό ποσό των 831 ευρώ!
Η εταιρεία, αφού του είχε πάρει το ρολόι, πήγε να βγάλει το
σπίτι «στο σφυρί», ξεκινώντας πάλι διαδικασία αναγκαστικής κατάσχεσης.
Τα παραπάνω περιστατικά δεν είναι µεµονωµένα και ιδιαίτερα
στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Πειραιά, του Περάµατος
και της Ελευσίνας. Ξέρετε ότι εκεί το ποσοστό της ανεργίας ξεπερνά το 90%. Χιλιάδες είναι οι απολύσεις, οι για µήνες απλήρω-
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τοι εργαζόµενοι και πολύ συχνή η διαθεσιµότητα και η εκ περιτροπής εργασία.
Η πλειοψηφία των ανέργων δεν έχει πια ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη, αφού δεν έχουν καν αυτά τα πενήντα ένσηµα που
χρειάζονται για να ανανεωθούν τα βιβλιάρια ασθενείας. Πλέον,
οι οικογένειες δεν έχουν να πάνε σε γιατρό τα παιδιά τους. Είναι
εκατοντάδες οι σοβαρά ασθενείς που έχουν σταµατήσει να παίρνουν τα φάρµακά τους και άλλοι πολλοί που έχουν προβλήµατα
υγείας και δεν κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις.
Οι ευθύνες της σηµερινής Κυβέρνησης, όπως και των προηγούµενων, είναι τεράστιες. Παρά και τις επανειληµµένες παρεµβάσεις των Σωµατείων, δεν έχει προχωρήσει καµµία παρέµβαση
για τη στήριξη των ανέργων και των οικογενειών τους. Η πολιτική
της Κυβέρνησης τούς έχει τσακίσει και τούς έχει καταδικάσει στη
φτώχεια και την εξαθλίωση.
Κύριε Υφυπουργέ, ρωτάµε τι µέτρα θα πάρετε προκειµένου να
σταµατήσει η διαδικασία κατάσχεσης του σπιτιού του συγκεκριµένου ανέργου, αλλά και των σπιτιών των ανέργων συνολικά.
Θα παρθούν τα αναγκαία µέτρα για να προστατευτούν οι άνεργοι; Την περίοδο της ανεργίας θα πρέπει να ισχύει η αναστολή
πληρωµών των δανείων και η απαγόρευση κατάσχεσης και πλειστηριασµού κατοικίας.
Επίσης, θα πρέπει να µειωθούν τα τιµολόγια στο ηλεκτρικό
ρεύµα, στο νερό και το σταθερό τηλέφωνο κατά 50% και να απαγορευτεί η διακοπή της σύνδεσής τους.
Επιπλέον, θα πρέπει να παρασχεθεί πλήρης ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σε όλους τους ανέργους.
Σε αυτά τα ερωτήµατα θέλουµε την απάντησή σας για το τι
σκοπεύετε να κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υφυπουργέ,
θέλω να σας συγχαρώ και εσάς για την ανάληψη των καθηκόντων σας και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία.
Έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θέλω να επισηµάνω ότι δεν είναι µια απλή επίκαιρη
ερώτηση αυτή που κατέθεσε ο συνάδελφος. Είναι επερώτηση
και µάλιστα απευθύνεται σε πάνω από τέσσερα Υπουργεία.
Αυτό δεν το λέω σε σχέση µε την απάντηση η οποία θα ακολουθήσει από την πλευρά µου, αλλά σε σχέση µε τον χρόνο που
χρειάζεται να συζητηθεί όλο αυτό το πλαίσιο των θεµάτων, καθώς είναι πάρα πολύ µεγάλο το φάσµα των προβληµάτων και
ασφαλώς και το περιεχόµενο των απαντήσεων ως προς τις λύσεις ή τις προτάσεις.
Ο κύριος συνάδελφος αναφέρθηκε και µε συγκεκριµένο παράδειγµα στο ζήτηµα των κατασχέσεων από την πλευρά του δηµοσίου, όταν υπάρχουν οφειλές.
Δεν θέλω να αναλύσω όλο το περιεχόµενο της απάντησης του
ενηµερωτικού σηµειώµατος που µου έδωσε το Υπουργείο Οικονοµικών σε σχέση και µε τον συγκεκριµένο άνεργο µεταλλεργάτη, αλλά και σε σχέση µε λεπτοµέρειες που αφορούν την οφειλή.
Θέλω να πω µόνο ότι πλέον από τον έκτο µήνα ισχύει η διαδικασία ρύθµισης οφειλών προς το δηµόσιο. Μάλιστα, µέχρι 5.000
ευρώ και µέχρι του ποσού που αναφέρατε ενδεικτικά η ρύθµιση
αυτή µπορεί να γίνεται µε µηνιαία δόση της τάξεως των 15 ευρώ.
Βεβαίως, η προστασία της πρώτης κατοικίας, δηλαδή της κατοικίας που αφορά στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας, προβλέπεται και από προηγούµενο καθεστώς.
Ο προϊστάµενος της ΔΟΥ µπορεί, πέρα από τη ρύθµιση, εφόσον έχουµε κύρια και µοναδική κατοικία, η οποία καλύπτει στοιχειώδεις ανάγκες στέγασης, να µην υφίσταται υποχρέωση
έκδοσης προγράµµατος πλειστηριασµού. Διότι, όπως γνωρίζετε,
είναι άλλο τα αναγκαστικά µέτρα µέχρι και τη δέσµευση ενός ακινήτου και άλλο ο πλειστηριασµός, που ούτως ή άλλως δεν επιτρέπεται τουλάχιστον µέχρι το τέλος του 2013. Με αιτιολογηµένη
απόφαση, όµως, του προϊσταµένου της ΔΟΥ και µε τεκµηρίωση
ότι αποτελεί τη µοναδική κατοικία δεν έχουµε θέµα πλειστηριασµού.
Ως προς τις οφειλές στις τράπεζες, θα πρέπει να πούµε ότι
ισχύει πάντα ο ν.3869 που αφορά τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά
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όπου µε αίτηµα του οφειλέτη και µετά από µία διαδικασία αποφασίζει ο ειρηνοδίκης για το τι πληρώνει, τι δεν πληρώνει και τι
µέλλει γενέσθαι για τα επόµενα τέσσερα-πέντε χρόνια.
Οι άνεργοι είναι η µεγάλη κατηγορία που προστατεύεται και
είναι ένα σηµαντικό θεσµικό πλαίσιο, για το οποίο είχα την τύχη
να είµαι υπεύθυνος Υφυπουργός Εργασίας τότε που η Γενική
Γραµµατεία Καταναλωτή ήταν στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας. Ξεκινήσαµε την εφαρµογή τον Γενάρη του 2011
και έχει αποδώσει καρπούς ως προς την προστασία ιδιαίτερα
των ανέργων και των αδύναµων ανθρώπων. Βεβαίως, και µε την
τελευταία νοµοθετική ρύθµιση, την οποία προχωρήσαµε, το ν.
4161, ο άνεργος για τους πρώτους έξι µήνες της σαρανταοκτάµηνης προστασίας δεν υποχρεούται να καταβάλλει εισφορές.
Άρα, έχουµε ένα πλαίσιο προστασίας των ανέργων, αλλά και
άλλων οµάδων σε σχέση µε τις οφειλές στις τράπεζες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, σας προειδοποίησα ότι είναι επερώτηση. Δεν
έπρεπε να τη φέρετε ως επίκαιρη ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ξέρετε, για να ζητώ
την κατανόησή σας, καταλαβαίνετε …
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Δεν είναι έτσι. Είναι επερώτηση. Έχει τέσσερα ερωτήµατα, ενώ ο Κανονισµός λέει ότι
πρέπει να έχει µέχρι δύο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ξέρετε ότι δεν το
κάνω για κανέναν άλλο λόγο. Θα υπάρχει κάποιος λόγος. Δεν
αφορά εσάς. Και ξέρω ότι το καταλαβαίνετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Έχουµε όλοι εδώ τεράστια εµπειρία από κοινοβουλευτικό έλεγχο. Από το 2004 µέχρι …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εντάξει, κύριε Υφυπουργέ, συνεχίστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Έχω τις περισσότερες επίκαιρες ερωτήσεις σ’ αυτήν την Αίθουσα. Αυτή, όµως, δεν είναι
επίκαιρη ερώτηση. Είναι επερώτηση και θέλει χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εντάξει, να καταθέσει
το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας επερώτηση. Απαντήστε τώρα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Επειδή δεν θέλω να αποφύγω
να απαντήσω, θα ήθελα να σας παρακαλέσω ως Προεδρείο να
µου δώσετε χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εντάξει, εγώ σας είπα
κάτι. Νοµίζω ότι έχουµε άλλη σχέση. Αντιλαµβάνεστε τι λέω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Έχουµε τη ΔΕΗ –είναι στο
ΥΠΕΚΑ, άλλο Υπουργείο- η οποία διεύρυνε το προηγούµενο διάστηµα τις δυνατότητες ένταξης στο κοινωνικό τιµολόγιο και είναι
σηµαντικές οι ελαφρύνσεις σε αυτούς που εντάσσονται. Μέσα
είναι και οι άνεργοι.
ΕΥΔΑΠ. Μέχρι να πάρει αποφάσεις, µέχρι πριν ένα µήνα περίπου, για πολύ µικρά ποσά προέβαινε σε αναγκαστικά µέτρα.
Όµως, πλέον το ποσό έχει ανέλθει στις 3.000 ευρώ και οι δόσεις
ρύθµισης από έξι σε τριάντα έξι. Είναι µια σηµαντική αλλαγή που
πράγµατι δίνει τη δυνατότητα για να ρυθµιστούν οι οφειλές. Γιατί
3.000 για νερό στην προκειµένη περίπτωση αφορά µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τα υπόλοιπα θα τα πω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο κ. Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Η επίκαιρη ερώτηση για τις κατασχέσεις των σπιτιών των ανέργων συζητείται την ίδια µέρα που το
Υπουργείο Οικονοµικών φέρνει µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος το νοµοσχέδιο για τις φορολογικές διαδικασίες και άλλες
διατάξεις. Σύµφωνα µε αυτό η εφορία θα µπορεί να προβαίνει
και χωρίς δικαστική απόφαση στην επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, ακινήτων και εµπράγµατων δικαιωµάτων σ’
αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων
του οφειλέτη του δηµοσίου είτε βρίσκεται στα χέρια του είτε βρί-
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σκεται στα χέρια τρίτων. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τους φόρους ή τους τόκους και τα πρόστιµα στη συγκεκριµένη ηµεροµηνία που προβλέπεται από τον νόµο, η εφορία
θα του αποστέλλει ειδική ειδοποίηση καταβολής των οφειλών
του και εάν µέσα σε τριάντα ηµέρες δεν έχει τακτοποιήσει τις
υποχρεώσεις του, θα µπορεί να προβεί σε µέτρα αναγκαστικής
εκτέλεσης ή αναγκαστικής είσπραξης των οφειλόµενων ποσών.
Είναι γνωστό, κύριε Υφυπουργέ, ότι τον Δεκέµβρη αίρεται η
προστασία της πρώτης κατοικίας και σύµφωνα µε αυτά που ο
Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Σκορδάς είχε πει, θα πρέπει ακόµα
και πιο µπροστά να αρθεί αυτή η προστασία.
Είναι επίσης γνωστό σε εσάς ότι δεν ισχύει η άρση της απαγόρευσης για την εφορία, για το δηµόσιο και αυτό έχει αποδειχθεί και µε το σπίτι του άνεργου, της πρώτης κατοικίας του.
Άρα, το να µπορέσει να διευρυνθεί η προστασία και στην εφορία και στο δηµόσιο είναι ένα ζήτηµα πολύ σηµαντικό και είναι
αίτηµα συνολικά των εργαζοµένων, των ανέργων για να µπορέσει
να διευρυνθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας.
Είναι γνωστό ότι τα χρέη του λαού προς την εφορία αυξάνονται µε γεωµετρική πρόοδο. Η αιτία, βέβαια, αυτής της αύξησης
των χρεών είναι η φοροληστεία, τα χαράτσια που έχει επιβάλει η
Κυβέρνηση στα λαϊκά νοικοκυριά, στο λαϊκό εισόδηµα, σε ένα εισόδηµα που είναι µηδενικό για πάνω από ενάµισι εκατοµµύριο
λαού. Ξέρουµε πολύ καλά ότι τριάµισι εκατοµµύρια ανθρώπων
ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας κι όµως η ληστεία που έχει
επιβάλει η Κυβέρνηση αυτή και η προηγούµενη είναι άνευ προηγουµένου.
Η πλειοψηφία του λαού δεν µπορεί πληρώσει αυτούς τους φόρους που έχετε επιβάλει. Έρχεστε µε αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο -το οποίο θα συζητηθεί ευθύς µετά σ’ αυτήν την Αίθουσακαι υποχρεώνετε σε αναγκαστική εκτέλεση και κατασχέσεις σπιτιών, προσπαθώντας να εισπράξετε από αυτούς που δεν έχουν.
Εµείς πιστεύουµε ότι το πρόβληµα είναι πολύ σηµαντικό και
χρειάζεται να δυναµώσει ο αγώνας και η αλληλεγγύη των εργαζόµενων µεταξύ τους, προκειµένου να αποτρέψουν κατασχέσεις,
να δείξουν την αλληλεγγύη ο ένας προς τον άλλον και πρέπει να
δυναµώσει ο αγώνας συνολικά του λαού ενάντια σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική της Κυβέρνησης αυτής την περιόδου και της
προηγούµενης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κανένα θέµα από αυτά που θίξατε στη δευτεροµιλία σας δεν αφορά το Υπουργείο Εργασίας,
όµως απαντήσεις θα πάρετε. Έτσι είναι. Θα πρέπει στις επίκαιρες ερωτήσεις να είµαστε προσεκτικοί και να απευθυνόµαστε
στα αρµόδια Υπουργεία.
Όµως, όσον αφορά το θέµα µε τις οφειλές στο δηµόσιο, θα
πρέπει να είµαστε ξεκάθαροι και να µην παραπληροφορείται και
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αυτός ο οποίος έχει µια οφειλή ότι δεν υπάρχει διαδικασία ρύθµισης, ότι δεν υπάρχει διαδικασία προστασίας της κατοικίας για
τις στεγαστικές του ανάγκες, γιατί έτσι είναι έρµαιο πολλών και
κυρίως ανθρώπων, οι οποίοι επαγγέλλονται διάφορες δραστηριότητες για να τον προστατεύσουν.
Εδώ, λοιπόν, θα πρέπει να πούµε ότι µε την ΠΟΛ 1055/2010,
για την κατοικία που αφορά σε στεγαστικές ανάγκες οφειλέτη,
υπάρχει η διαδικασία που σας προανέφερα µε την τεκµηριωµένη
έκθεση του προϊσταµένου της ΔΟΥ και ήδη δεν προχωράει ο
πλειστηριασµός.
Πέραν τούτου, σας είπα για τη ρύθµιση η οποία πρόσφατα
έγινε και στην οποία δίνεται η δυνατότητα πάρα πολλών δόσεων,
µε πολύ χαµηλό ποσό. Θα σας τα πει ο κ. Μαυραγάνης καλύτερα.
Όµως, εδώ αναφέρετε ένα παράδειγµα το οποίο δεν εµπίπτει
στο τελευταίο διάστηµα της ανεργίας. Αναφέρετε ένα παράδειγµα που από το 2007 είναι οφειλές, ενώ το διάστηµα της ανεργίας είναι τα τρία τελευταία χρόνια. Και αυτός, όµως, θα µπορεί
να πάει στη ρύθµιση και αυτός θα µπορεί να απαλλαγεί από τον
πλειστηριασµό του ακινήτου.
Όσον αφορά τις τράπεζες, σας απάντησα.
Σχετικά µε αυτά που είπατε σε ένα υποερώτηµα του ερωτήµατός σας για τους ανασφάλιστους, που είναι αρµοδιότητα του
Υπουργείου Εργασίας, θα πρέπει να πούµε ότι υπάρχει πλέγµα
αποφάσεων, ούτως ώστε και µε λιγότερα ένσηµα –όπως αναφέρατε πενήντα- να υπάρχει θεώρηση του βιβλιαρίου, αλλά και γι’
αυτούς που δεν θα καταφέρουν να έχουν πενήντα ένσηµα, να
υπάρχει δυνατότητα έκδοσης βιβλιαρίου.
Η αρµοδιότητα έχει µεταφερθεί σε επιτροπή, µε την ευθύνη
του δήµου. Ωστόσο για συγκεκριµένες ηλικιακές οµάδες µέχρι
είκοσι εννέα ετών, από είκοσι εννέα ετών µέχρι 55 ετών και άνω
ισχύουν κάποιες διαδικασίες, ούτως ώστε να έχουν όλοι ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Τούτη την ώρα που µιλάµε, αυτό το
πλέγµα –µέχρι τουλάχιστον τον Ιούνιο του 2014- είναι εν ισχύι.
Όσον αφορά τους επαγγελµατίες για τους οποίους υπήρχε
πρόβληµα, µε πρόσφατη ρύθµιση εντάσσονται και αυτοί για δύο
χρόνια από τη στιγµή που θα χάσουν τη δουλειά τους, που θα
κλείσει το κατάστηµα, και έτσι έχουµε ένα πλέγµα προστασίας.
Επίσης, υπάρχει σε εξέλιξη ένα πρόγραµµα του Υπουργείου
Υγείας, όπου µπορεί η νοσοκοµειακή περίθαλψη, για όλους
όσους δεν είναι ασφαλισµένοι, να στηριχθεί µέσα από πόρους
του ΕΣΠΑ. Είναι σε εξέλιξη αυτό το πρόγραµµα, σύµφωνα µε την
ενηµέρωση που έχουµε από το Υπουργείο Υγείας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εµείς ευχαριστούµε,
κύριε Υφυπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Φορολογικές
διαδικασίες και άλλες διατάξεις».
Το παραπάνω νοµοσχέδιο σύµφωνα µε την απόφαση την
οποία έλαβε η Διαρκής Κοινοβουλευτική Επιτροπή ύστερα από
πρόταση του αρµόδιου Υπουργού, συζητείται µε τη µορφή του
κατεπείγοντος σύµφωνα µε τα άρθρα 76 παράγραφος 4 του Συντάγµατος και 109 του Κανονισµού της Βουλής.
Θα ήθελα να σας γνωρίσω –το γνωρίζετε βέβαια- ότι σύµφωνα
µε τη διαδικασία αυτή η συζήτηση ολοκληρώνεται επί της αρχής
και επί των άρθρων σε µία συνεδρίαση που διαρκεί κατά ανώτατο
όριο δέκα ώρες.
Στη συζήτηση µετέχουν οι εισηγητές, οι ειδικοί αγορητές, ο
Πρωθυπουργός ή ο αρµόδιος Υπουργός, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και ένας εκπρόσωπός τους. Η οµιλία των
Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων περιορίζεται στο µισό του
χρόνου που προβλέπεται από τα άρθρα 97 και 103 του Κανονισµού της Βουλής.
Προτείνω να λάβουν τον λόγο δύο οµιλητές ορισµένοι από τη
Νέα Δηµοκρατία, ως έγινε, δύο οµιλητές ορισµένοι από τον ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, ως έγινε, ένας οµιλητής ορισµένος από το ΠΑΣΟΚ, ένας οµιλητής ορισµένος από τους
Ανεξάρτητους Έλληνες, ένας οµιλητής ορισµένος από τον Λαϊκό
Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή, ένας οµιλητής ορισµένος από τη Δηµοκρατική Αριστερά, ένας οµιλητής που ορίστηκε από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και ένας οµιλητής που θα οριστεί –γιατί
δεν έχει οριστεί- από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές.
Επίσης, προτείνω η συζήτηση και επί της αρχής και επί των
άρθρων να είναι ενιαία.
Οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές έχουν χρόνο οµιλίας –το
γνωρίζετε- δώδεκα λεπτά. Ο αρµόδιος Υπουργός δεκαπέντε
λεπτά και θα παρακαλέσω να είναι όσο το δυνατόν πιο µεστός.
Οι συναρµόδιοι Υπουργοί δέκα λεπτά και οπωσδήποτε θα ζητήσω και από αυτούς –εάν πάρουν τον λόγο- να έχουν λιγότερο
χρόνο ώστε να µπορέσει να µιλήσει και κανένας συνάδελφος παραπάνω. Ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας καθώς και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο δεκαπέντε λεπτά. Οι Πρόεδροι των υπολοίπων Κοινοβουλευτικών Οµάδων δώδεκα λεπτά, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι δώδεκα λεπτά, οι ορισθέντες από τα κόµµατα οµιλητές έξι
λεπτά καθώς και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής που θα οριστεί έξι
λεπτά. Η δευτερολογία περιορίζεται στο µισό του χρόνου της
πρωτολογίας.
Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 109, η συνεδρίαση πρέπει να
ολοκληρωθεί κατά ανώτατο όριο εντός δέκα ωρών και θα ήθελα
να παρακαλέσω ως προς αυτό, επειδή σήµερα είναι Πέµπτη και
έχουµε πολλούς επαρχιώτες Βουλευτές, οι οποίοι πρέπει να προλάβουν και τα αεροπλάνα.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Γελαλή,
έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή και αυτό το νοµοσχέδιο είναι µεγάλο σε έκταση –έχει 76 άρθρα- θα παρακαλούσα οι εισηγητές να έχουν ανοχή στον χρόνο που χρειάζονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το είπα ήδη. Θα ζητήσω από τους Υπουργούς να µιλήσουν λιγότερο για να µιλήσετε
εσείς περισσότερο. Νοµίζω ότι ήµουν ξεκάθαρος.
Το λόγο έχει ο κ. Βεσυρόπουλος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να εισηγούµαι σήµερα ένα ακόµη σηµαντικό νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών που έχει θεσµικό υπόβαθρο, γιατί αυτό ακριβώς είναι ο
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Θέτει ένα θεσµικό, κανονιστικό πλαίσιο που σχετίζεται µε τα δικαιώµατα αλλά και τις υποχρεώσεις των φορολογουµένων πολιτών.

Χθες στην επιτροπή θα ανέµενε κανείς να αντιλαµβάνονται κάποιοι και την πραγµατικότητα που βιώνουµε αλλά και την αναγκαιότητα να τεθεί σε εφαρµογή επιτέλους ένας Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας απλοποιηµένος, σύγχρονος ευέλικτος και
αποτελεσµατικός στη λειτουργία του.
Κάποιοι δεν αντιλαµβάνονται την αναγκαιότητα να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο κράτος, να διαµορφωθεί φορολογική συνείδηση. Κάνουν ό,τι µπορούν για να
τορπιλίσουν αυτήν την προοπτική. Υπονοµεύοντας, όµως, την
προσπάθεια αυτή, ουσιαστικά υπονοµεύουν τη χώρα. Η ανάγκη
αλίευσης ψήφων σε θολά νερά προτάσσεται όλων των άλλων
αναγκών.
Σε µία συζήτηση είναι θεµιτή η διαφωνία. Στην πολιτική η διαφωνία πρέπει να συνοδεύεται από την κατάθεση ρεαλιστικών και
εναλλακτικών προτάσεων που µπορούν να οδηγήσουν και στη
σύνθεση και στη συναίνεση.
Εδώ δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά, υπάρχει µόνο µία
στείρα άρνηση. Απέναντι σε ένα νοµοσχέδιο που εισάγει για
πρώτη φορά έναν σύγχρονο, απλοποιηµένο, ευέλικτο και αποτελεσµατικό Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση επέλεξε να αναλωθεί σε µία διαστρέβλωση των στόχων και των σκοπών του, να αυτοπροσδιοριστεί ως η πολιτική
δύναµη που θέλει την επιστροφή στο παρελθόν και είναι φοβική
απέναντι σε κάθε µεταρρυθµιστική προσπάθεια.
Η Κυβέρνηση προχωρά στις µεταρρυθµίσεις. Δεν πρόκειται να
διστάσει ή να ολιγωρήσει. Θέλουµε να πετύχουµε τους δηµοσιονοµικούς στόχους για να µπορούµε να διαπραγµατευτούµε σηµαντικά ζητήµατα µε τους εταίρους, να διαπραγµατευτούµε µε
αξιοπιστία και από θέση ισχύος. Ολοκληρώνουµε την υλοποίηση
των προαπαιτούµενων µε την ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου.
Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας είναι µία θεσµική παρέµβαση που θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί εδώ και αρκετό καιρό.
Είναι δική µας επιλογή και πρωτοβουλία, γιατί στα ζητήµατα της
φορολογικής διοίκησης, των φορολογικών δικαιωµάτων και των
υποχρεώσεων πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Κάποιοι επιµένουν
να αντιµετωπίζουν τις έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα µε
όρους φοιτητικού αµφιθεάτρου, µε επικλήσεις επί της διαδικασίας και µε µηδενικές προτάσεις επί της ουσίας. Εµείς ερχόµαστε στην κοινοβουλευτική διαδικασία, αλλά µιλάµε συγκεκριµένα, έχουµε προτάσεις και επί της ουσίας.
Η κοινοβουλευτική διαδικασία προβλέπει και την επείγουσα
συζήτηση και ψήφιση σχεδίων νόµων. Κάποιοι ζητούν από µία
Κυβέρνηση που έχει να παρουσιάσει ένα σηµαντικό νοµοθετικό
έργο αλλαγών και µεταρρυθµίσεων να είχε έτοιµα νοµοσχέδια.
Εδώ όµως δεν νοµοθετούµε µε προχειρότητα. Υπάρχει συγκεκριµένη λειτουργία. Τα νοµοσχέδια έρχονται στη Βουλή όταν
είναι έτοιµα και άρτια. Μέσα σε έναν χρόνο έχουµε προωθήσει
αλλαγές και µεταρρυθµίσεις που θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ
και χρόνια.
Αυτές οι µεταρρυθµίσεις συναντούν ένα κλίµα άρνησης από
την Αντιπολίτευση. Ιδιαίτερα η Αξιωµατική Αντιπολίτευση µεταδίδει αρνητικά πρότυπα στην ελληνική κοινωνία. Μιµείται τις χειρότερες εκφάνσεις και πρακτικές ενός πολιτικού συστήµατος,
που θέλω να πιστεύω ότι το έχουµε αφήσει πίσω µας. Στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ µιλούν για προσλήψεις στο δηµόσιο. Ο κ. Τσίπρας
βγήκε χθες και είπε ότι θα ακυρώσει κάθε ιδιωτικοποίηση. Προφανώς είναι η συνέχεια των απειλών σε όσους θέλουν να επενδύσουν στη χώρα µας.
Αυτά όµως δεν ανήκουν απλώς στο χθες, δεν αποτελούν µόνο
καρικατούρες πολιτικών πρακτικών του παρελθόντος, αλλά απωθούν τους πολίτες. Τους πολίτες που µπορεί να στέκονται επιφυλακτικοί απέναντί µας και να περιµένουν να δουν τις πρώτες
ορατές ενδείξεις ανάπτυξης, αλλά απέναντι σε εσάς τα συναισθήµατα και η αποτίµησή τους εκφράζονται µε δύο µόνο λέξεις:
έλλειψη εµπιστοσύνης.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα δεν αποτελεί µόνο προαπαιτούµενο για την εκταµίευση της δόσης, είναι κάτι που θα
έπρεπε να το είχαµε κάνει εδώ και πολύν καιρό εµείς, µόνοι µας.
Δεν αποτελεί καταναγκασµό. Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας έχει πολλαπλή στόχευση. Θέλουµε να διασφαλιστούν φορολογικά έσοδα και να διασφαλιστεί το δηµόσιο συµφέρον. Θέ-
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λουµε να γνωρίζει ο πολίτης ποια είναι τα δικαιώµατά του απέναντι στη φορολογική διοίκηση και ποιες είναι οι κυρώσεις στην
περίπτωση της µη τήρησης των φορολογικών του υποχρεώσεων.
Θέλουµε να αποκατασταθεί η σχέση εµπιστοσύνης του πολίτη
απέναντι στο κράτος, διότι η εµπιστοσύνη κλονίζεται και καταρρέει όταν ο πολίτης βλέπει ότι το ίδιο το κράτος δεν επιβάλλει
την ισονοµία, ότι το ίδιο το κράτος αδυνατεί να επιβάλλει την
εφαρµογή των νόµων. Η εµπιστοσύνη κλονίζεται όταν ο Έλληνας
πολίτης που έχει υποβληθεί σε θυσίες βλέπει κάποιους να φοροδιαφεύγουν ανενόχλητοι, κάνοντας χρήση κάθε είδους νοµικό
κενό που υπάρχει.
Με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας θέλουµε να διαµορφώσουµε, όπως είπα και χθες στην επιτροπή, µία συλλογική φορολογική συνείδηση. Και επειδή πρέπει πλέον να µιλάµε µε τη
γλώσσα της αλήθειας -παντού και πάντα- και δεν πρέπει να χαϊδεύουµε αυτιά, θα πρέπει να πούµε ότι σήµερα δεν υπάρχει συλλογική φορολογική συνείδηση που θέλουµε και που έχει ανάγκη
η χώρα. Μέχρι σήµερα υπάρχουν διάσπαρτες φορολογικές διατάξεις και διάφορα και επικαλυπτόµενα κέντρα, που ήταν αρµόδια για την εφαρµογή τους. Αυτό οδηγούσε σε µία βαριά και
δυσκίνητη γραφειοκρατική δοµή, που στερούσε πολύτιµα έσοδα
από το κράτος. Δεν υπήρχε ενιαίο κέντρο για την εφαρµογή των
φορολογικών διατάξεων αυτού του είδους.
Με τον νέο κώδικα αυτό αλλάζει. Πλέον θα υπάρχει ενιαίο κέντρο, η Γενική Γραµµατεία Εσόδων. Αυτή θα έχει την ευθύνη, αυτή
θα εκδίδει εγκυκλίους και διευκρινίσεις για αλλαγές ή σαφείς
προσδιορισµούς για ό,τι χρειάζεται. Θα υπάρχει όµως και ένα
ευέλικτο και εναρµονισµένο στη σύγχρονη πραγµατικότητα κανονιστικό πλαίσιο. Μέχρι σήµερα, το πλαίσιο αυτό ούτε ευέλικτο
ήταν ούτε και σύστοιχο µε την πραγµατικότητα. Γι’ αυτό και δεν
ήταν αποτελεσµατικό.
Έχετε αναρωτηθεί από πού προέρχεται ένας µεγάλος αριθµός
ανείσπρακτων οφειλών προς το δηµόσιο; Μα, από πρόστιµα που
επιβάλλονταν και δεν εισπράττονταν είτε γιατί ήταν υπέρογκα
είτε γιατί κάποιοι είχαν τον τρόπο να κωλυσιεργούν τις διαδικασίες και να τα οδηγούν σε παραγραφή.
Υπήρχε και υπάρχει µεγάλη απώλεια εσόδων από τη φοροδιαφυγή. Ακόµη και όταν διακριβωνόταν η µεγάλη φοροδιαφυγή, η
φορολογική διοίκηση δεν λειτουργούσε µε ευελιξία και ο ελεγχόµενος φρόντιζε να µεταβιβάσει όλα του τα περιουσιακά στοιχεία, µε αποτέλεσµα το δηµόσιο να µην µπορεί να διεκδικήσει
τίποτα.
Το προηγούµενο κανονιστικό πλαίσιο µετέφερε τις εκκρεµείς
φορολογικές υποθέσεις σε βάθος χρόνου, µε αποτέλεσµα να
µην υπάρχει ούτε τελεσίδικος καταλογισµός φόρου, αλλά ούτε
και ταχεία επίλυση των διαφορών. Αυτό λειτουργούσε σε βάρος
του συνεπή και ειλικρινή φορολογούµενου και υπέρ όσων φοροδιέφευγαν. Οι διατάξεις, όµως, του νέου κώδικα συνιστούν ανατροπή όλων αυτών των παθογενειών. Αλλά ποια είναι εκείνα τα
σηµεία που σηµατοδοτούν αυτή την ανατροπή; Θα ήθελα να αναφερθώ στα κυριότερα απ’ αυτά και στη συνέχεια να κάνω ειδική
αναφορά σε κάποια άρθρα.
Τι νέο λοιπόν, φέρνει αυτό το νοµοσχέδιο µε τον νέο Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας; Απλοποιείται πλέον η διαδικασία εγγραφής στο φορολογικό µητρώο αλλά και το πλαίσιο χορήγησης
φορολογικής ενηµερότητας. Ταυτόχρονα, ο κώδικας θα έχει ως
αρχικό πεδίο εφαρµογής τον φόρο εισοδήµατος, τον ΦΠΑ και
τον φόρο ακινήτων, για να συµπεριλάβει στη συνέχεια και όλους
τους άλλους φόρους.
Κυριαρχεί µια νέα αντίληψη -σε ό,τι αφορά τα πρόστιµα και τις
συνήθεις φορολογικές παραβάσεις- ρεαλιστική και ορθολογική.
Φεύγουµε από τη λογική των υπέρογκων προστίµων που ήταν
αµφίβολη η είσπραξή τους. Δεν θα υπάρχουν πλέον εξοντωτικά
πρόστιµα. Θα εφαρµόζεται, όµως, απαρέγκλιτα ό,τι λέει ο κώδικας. Η φορολογική διοίκηση θα έχει τη δυνατότητα να συλλέγει
πληροφορίες τόσο από τον ίδιο το φορολογούµενο, όσο και από
τρίτους ή και συναλλασσόµενους µαζί του µε ασφαλιστικές δικλίδες για την τήρηση του απορρήτου.
Επεκτείνεται στα είκοσι χρόνια το χρονικό όριο παραγραφής
σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα της φορολογικής διοίκησης να
πραγµατοποιεί ελέγχους για υποθέσεις µεγάλης φοροδιαφυγής.
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Αντί των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων σε παραβάσεις ή καθυστερήσεις εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, θα ισχύουν στο εξής οι τόκοι υπερηµερίας.
Οριοθετείται ένα συγκεκριµένο πλαίσιο οικονοµικών κυρώσεων για περιπτώσεις φοροδιαφυγής εικονικών τιµολογίων και
ΦΠΑ που εκτείνεται από το 25% έως και το 100% της συναλλαγής. Παρέχεται η δυνατότητα στο φορολογούµενο να υποβάλλει
τροποποιητικές δηλώσεις, χωρίς να υπάρχει η παραµικρή κύρωση µε την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται εντός των προθεσµιών. Υπάρχει δυνατότητα πλέον άµεσου προσδιορισµού φόρου και εκκαθάρισης φορολογικής δήλωσης ταυτόχρονα µε την
υποβολή της. Καθίσταται σαφής υποχρέωση καταβολής του
φόρου, σε διάστηµα ενός µηνός από τη σχετική ειδοποίηση,
αλλά, ταυτόχρονα, και υποχρέωση του κράτους για την επιστροφή του φόρου εντός ενενήντα ηµερών.
Ολοκληρώνονται ταχύτατα διαδικασίες που αφορούν φορολογικές διαφορές, ενστάσεις, είσπραξη φορολογικών εσόδων και
ολοκλήρωση των φορολογικών ελέγχων. Δεν θα υπάρχει καταλογισµός, αν πρώτα δεν γνωστοποιείται στο φορολογούµενο το
αποτέλεσµα του ελέγχου. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στο φορολογούµενο να αντικρούσει τα ευρήµατα του ελέγχου ενόψει της φορολογικής διοίκησης.
Προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αλλά και τα κριτήρια για να υπαχθεί κάποιος στη ρύθµιση για τις ληξιπρόθεσµες
οφειλές.
Καθορίζεται το πλαίσιο των φορολογικών ελέγχων µε τρόπο
που δεν επιδέχεται αµφισβήτηση, µε σεβασµό των δικαιωµάτων
του φορολογουµένου αλλά και µε διασφάλιση του δηµοσίου
συµφέροντος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου και µια σύντοµη
αναφορά επί των άρθρων, ιδιαίτερα αυτών που έχουν συγκεντρώσει την κριτική των συναδέλφων της Αντιπολίτευσης.
Στα άρθρα 14 έως 17 δίνεται η δυνατότητα στη φορολογική
διοίκηση να συλλέγει πληροφορίες από τρίτους για ζητήµατα
που αφορούν τον φορολογούµενο που ελέγχεται.
Πώς αλλιώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φαντάζεστε τη
µάχη κατά της µεγάλης φοροδιαφυγής, όταν ξέρουµε περιπτώσεις που ελεγχόµενοι πραγµατοποίησαν δόλια µεταβίβαση των
περιουσιακών τους στοιχείων, για να µην έχουν συνέπειες, για
να µην µπορεί το δηµόσιο να διεκδικήσει τίποτα; Αυτούς υπερασπίζεστε; Φτάνουν πια τα κροκοδείλια δάκρυα και οι υπεκφυγές.
Η µάχη κατά της φοροδιαφυγής απαιτεί καθαρές αποφάσεις και
καθαρές λύσεις.
Άλλωστε, µε το άρθρο 17 καθίσταται σαφές ότι θα γίνεται
χρήση των πληροφοριών, µόνο για το σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν, δηλαδή µόνο για φορολογικούς λόγους.
Θα ήθελα να αναφερθώ και στα άρθρα 23 έως 29 όπου γίνεται
λόγος για το πλαίσιο των οικονοµικών ελέγχων. Υπάρχει πλαίσιο
διαφάνειας, ευελιξίας και αποτελεσµατικότητας. Ο ελεγκτής θα
διαθέτει έγγραφη εντολή στην οποία θα αναγράφονται όλα τα
στοιχεία ελέγχου, ενώ και ο ελεγχόµενος θα έχει το δικαίωµα να
παρίσταται στον έλεγχο. Καθορίζονται ακόµη ότι οι έλεγχοι δεν
µπορεί να παρατείνονται στο διηνεκές, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο εντός εξαµήνου.
Στο άρθρο 28 αναφέρεται ρητά ότι ο ελεγχόµενος θα παραλαµβάνει επισήµως το πόρισµα του ελέγχου για να το αντικρούσει εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών και χωρίς να έχει
υπάρξει µέχρι τότε καταλογισµός φόρου.
Είναι απαραίτητο να κάνουµε µνεία και στο άρθρο 46 και να
αποσαφηνίσουµε κάποια πράγµατα. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό,
δίνεται η δυνατότητα στο δηµόσιο, προκειµένου να διασφαλίσει
φορολογικά έσοδα που του αναλογούν, να προχωρά στη συντηρητική κατάσχεση κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων.
Είναι σαφές ότι αναφερόµαστε σε επείγουσες περιπτώσεις και
σε περιπτώσεις µεγάλης φοροδιαφυγής και όχι σε αυτούς που
αφήνουν 500 και 1000 ευρώ. Αναφερόµαστε σε περιπτώσεις που
υπάρχει εκτίµηση κινδύνου για απώλεια φορολογικών εσόδων.
Αναφέρθηκα και σε ένα παράδειγµα πριν.
Έχω πει πολλές φορές -και από αυτό το Βήµα αλλά και στις
συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονοµικών- ότι όταν νοµοθετούµε
πρέπει να είµαστε ρεαλιστές και πραγµατιστές και να έχουµε
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πλήρη συναίσθηση της κοινωνικής πραγµατικότητος. Αυτή αποτυπώνεται στο άρθρο 61, όπου καθίσταται σαφές ότι σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή διαπιστωµένης αδυναµίας του φορολογουµένου να ανταποκριθεί, δεν θα επιβάλλονται πρόστιµα και κυρώσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχετε σίγουρα ένα
λεπτό –όχι παραπάνω- για να ολοκληρώσετε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μία σηµαντική καινοτοµία εισάγεται και µε το άρθρο 63. Είναι το δικαίωµα της ενδικοφανούς
προσφυγής του φορολογουµένου, δικαίωµα που µπορεί να
ασκηθεί µέσα σε τριάντα ηµέρες από την κοινοποίηση της πράξης του ελέγχου ή του καταλογισµού. Μέσα σε µία εβδοµάδα θα
έχει διαβιβαστεί στην αρµόδια επιτροπή για να αποφανθεί. Μέχρι
να τελεσιδικήσει οριστικά η υπόθεση, ο ελεγχόµενος θα καταβάλλει το 50% του ποσού, το οποίο και θα του επιστραφεί σε περίπτωση δικαίωσής του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα πρέπει να προχωρήσει
µπροστά και να συνεχίσει στο δρόµο των µεταρρυθµίσεων και
των αλλαγών. Η δηµοσιονοµική εξυγίανση δεν επιτυγχάνεται χωρίς να αντιµετωπιστούν τα φαινόµενα της φοροδιαφυγής και της
φοροαποφυγής και χωρίς να υπάρχει φορολογική συνείδηση.
Αυτή την ανάγκη εξυπηρετεί το νοµοσχέδιο και ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Είναι αυστηρός εκεί που χρειάζεται για
να δοθεί ένα σαφές µήνυµα σε αυτούς που συνειδητά φοροδιαφεύγουν, ένα µήνυµα που χρειάζεται και σε αυτούς που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και θέλουν να δουν επιτέλους να
αναλαµβάνουν όλοι τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις έναντι του
κοινωνικού συνόλου.
Ο κώδικας έχει ορθολογική και ρεαλιστική διάσταση. Η αίσθηση δικαίου δεν περιορίζεται µόνο στη φορολογία. Αφορά και
το κανονιστικό πλαίσιο που τη διέπει και τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις του φορολογούµενου πολίτη. Ο λαϊκισµός σε
αυτήν την περίπτωση έχει τα ίδια χαρακτηριστικά µε τον στρουθοκαµηλισµό. Κάποιοι δεν αντιλαµβάνονται ότι για να αφήσουµε
πίσω µας τα µνηµόνια, πρέπει να αποκτήσουµε φορολογική συνείδηση, πρέπει να αποκατασταθεί η σχέση εµπιστοσύνης του
πολίτη µε το κράτος. Δεν το αντιλαµβάνονται γιατί έχουν επενδύσει στην καταστροφή και το χάος.
Όµως, εµείς επενδύουµε στις µεταρρυθµίσεις και στην ελπίδα,
στην ελπίδα που κάθε µέρα πρέπει να δυναµώνει, να δίνει αυτοπεποίθηση στη χώρα και στους πολίτες για ένα καλύτερο αύριο.
Σας καλώ να υπερψηφίσετε το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πριν δώσω τον λόγο
στον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ τον συνάδελφο τον κ. Γελαλή, θέλω
να ανακοινώσω στο Τµήµα ότι ο Γενικός Γραµµατέας της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Μπούρας ορίζει ως οµιλητές τους συναδέλφους
κ. Σάββα Αναστασιάδη και Γιάννη Καράµπελα.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Τσίπρας ορίζει ως εισηγητή τον κ. Δηµήτριο Γελαλή, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Παναγιώτη
Λαφαζάνη και οµιλητές τον κ. Ευάγγελο Διαµαντόπουλο και τον
κ. Ζεϊµπέκ Χουσεΐν.
Επίσης, ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΠΑΣΟΚ κ. Παναγιώτης Ρήγας ορίζει ως ειδικό αγορητή τον εαυτό
του και ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Κωνσταντίνο
Τριαντάφυλλο.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανάσιος Παφίλης ορίζει ως ειδικό αγορητή
τον κ. Νικόλαο Καραθανασόπουλο.
Ακόµη, ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Μελάς ορίζει ως ειδικό αγορητή τον κ. Παύλο Χαϊκάλη, ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον
κ. Νότη Μαριά και ως οµιλητή τη Βουλευτή κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Χρήστος Παππάς ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βου-
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λευτή Αττικής κ. Ηλία Κασιδιάρη και ως οµιλητή τον Βουλευτή Β’
Θεσσαλονίκης κ. Πολύβιο Ζησιµόπουλο.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Κουβέλης
ορίζει ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή Ευβοίας κ. Δηµήτριο Αναγνωστάκη, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Βασίλη Οικονόµου και ως οµιλήτρια τη Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας κ. Νίκη
Φούντα.
Ορίστε, κύριε Γελαλή, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, από τον εισηγητή της
Νέας Δηµοκρατίας ακούσαµε βαρύγδουπες κουβέντες πριν από
λίγο, πλην όµως τα στοιχεία τα οποία έρχονται κατά καιρούς στη
δηµοσιότητα, αναιρούν ακριβώς αυτήν τη λογική την οποία εξέφρασε.
Με το κατεπείγον σχέδιο νόµου που µας παρουσιάζετε σήµερα
-το τόνισα και στην τοποθέτησή µου χθες στην επιτροπή- δεν θέλετε να διορθώσετε και να βελτιώσετε το φορολογικό σύστηµα,
αλλά να εκπληρώσετε κάποιες εντολές της τρόικα. Θα έλεγα ότι
αντί να το κάνετε καλύτερο, το κάνετε χειρότερο από ό,τι ήταν
το προηγούµενο.
Βέβαια. στην εισηγητική έκθεση βλέπουµε βαρύγδουπες κουβέντες, όπως ότι είναι ένα σταθερό φορολογικό σύστηµα, παρ’
όλο που το τελευταίο χρονικό διάστηµα και µόνο, έχουµε σειρά
αλλαγών. Λέτε, επίσης, ότι είναι κοινωνικά δίκαιο, πλην, όµως, ο
κόσµος έξω υποφέρει. Λέτε, ακόµη, ότι είναι αποτελεσµατικό,
πλην, όµως, η φοροδιαφυγή και η παραοικονοµία είναι στα ύψη.
Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι είστε τα καλά παιδιά των τροϊκανών και ότι εάν ακολουθήσετε αυτήν την τακτική, θα αντιµετωπίσουν ευνοϊκά και το ελληνικό πρόβληµα. Κάνετε λάθος όµως. Το ελληνικό πρόβληµα -το είπαµε- είναι ένα συστηµικό φαινόµενο. Το είπαµε από την αρχή της οικονοµικής κρίσης και θα
συνεχίσουµε να το λέµε. Και, βέβαια, για να λυθεί, θα πρέπει να
το διευρύνουµε πέρα από το ελληνικό πλαίσιο, να το κάνουµε ευρωπαϊκό πρόβληµα.
Η τρόικα, όπως όλοι πλέον γνωρίζουν, είναι εδώ για να προστατεύσει τα συµφέροντα των πιστωτών. Εµείς, όµως, εκλεγήκαµε για να προστατεύσουµε τα συµφέροντα του ελληνικού
λαού. Δυστυχώς, όµως, αυτά τα συµφέροντα δεν προστατεύονται. Αυτό που ζουν σήµερα οι Έλληνες φορολογούµενοι είναι
κάτι άνευ προηγουµένου.
Το σχέδιο νόµου που εισάγετε είναι αποσπασµατικό και επιτείνει την ανασφάλεια και το άγχος των πολιτών. Το ακατάσχετο
όριο των 1.000 ευρώ, παραδείγµατος χάριν, είναι µία απειλή για
οποιονδήποτε φορολογούµενο.
Βέβαια, εσείς προχωράτε και πιο πέρα. Προχωράτε και σε κατασχέσεις για χρέη προς το δηµόσιο ακόµα και για 300 ευρώ, µε
τη λογική, πάντα, ότι θα αυξήσετε τα έσοδα του ελληνικού δηµοσίου.
Το χειρότερο είναι ότι η απειλή αυτή στρέφεται σε φορολογητέο εισόδηµα που µπορεί να προκύψει κατ’ εκτίµηση -όπως λέτετων φορολογικών αρχών, µε βάση πληροφορίες τρίτων ή µε την
πιθανότητα ο φορολογούµενος να σκέφτεται τη µεταβίβαση των
περιουσιακών του στοιχείων.
Στις κατασχέσεις δεν γίνεται καµιά διάκριση σε οικονοµικά
αδύναµους, σε ανθρώπους µε περιορισµένη ή ανύπαρκτη φοροδοτική ικανότητα, σε άνεργους, σε έχοντες και κατέχοντες.
Όλα αυτά, βέβαια, είναι για τα µάτια της Γερµανίας, για τα
µάτια της κ. Μέρκελ. Ο κ. Σόιµπλε που µας επισκέφτηκε πριν από
λίγες µέρες, έδωσε στήριξη στην ελληνική Κυβέρνηση αλλά
µέχρι τις γερµανικές εκλογές. Η στήριξη αυτή, βέβαια, θα υπάρξει µε την προϋπόθεση και τη δέσµευση ότι θα τηρηθούν όλα
όσα υποσχεθήκατε.
Συνεχώς εκβιάζουν ότι η δόση των 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ
θα εκταµιευθεί στην ώρα της αν υλοποιηθούν όσα είπαµε. Σας
εκβιάζουν διότι µέχρι αυτήν τη στιγµή δεν υλοποιούνται τα πέντε
από τα είκοσι δύο προαπαιτούµενα, τα οποία σας έχουν θέσει.
Όσον αφορά στο νοµοσχέδιο καθ’ εαυτό θα ήθελα να πω τα
εξής:
Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται οι γενικές διατάξεις, οι ορισµοί και το πεδίο εφαρµογής.
Στο άρθρο 5 προβλέπεται η κοινοποίηση πράξεων για φόρους,
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πρόστιµα κ.λπ. στον φορολογούµενο, κάτι που µπορεί να γίνει
και µε συστηµένη επιστολή.
Οι παράγραφοι του άρθρου 9 προβλέπουν τη δυνατότητα έκδοσης από τον Γενικό Γραµµατέα Εσόδων ερµηνευτικών εγκυκλίων -ανέφερα και χθες ότι έχουµε κάνει και τον γενικό γραµµατέα «τσάρο» πλέον της οικονοµίας- καθώς και οδηγιών για την
εφαρµογή της φορολογικής νοµοθεσίας.
Με δεδοµένη την ασαφή διατύπωση, τη γενικότητα, την ασυµφωνία των προτεινόµενων ρυθµίσεων, σύντοµα οι δυο κώδικες προχθές είχαµε τον προηγούµενο του εισοδήµατος- θα συµπληρωθούν µε εκατοντάδες αποφάσεις και πιθανόν µε χιλιάδες ερµηνευτικές εγκυκλίους, χάνοντας τον υποτιθέµενο χαρακτήρα
της απλότητας που εσείς λέτε ότι έχουν.
Οι απαντήσεις που παρέχονται ή οι απόψεις που διατυπώνονται από υπάλληλο της φορολογικής διοίκησης, σχετικά µε την
ερµηνεία της φορολογικής νοµοθεσίας, δεν θα δεσµεύουν τη φορολογική διοίκηση. Έτσι κλονίζεται, όµως, η εµπιστοσύνη του
φορολογούµενου στη Δηµόσια Διοίκηση, ενώ παραβαίνετε και
τις αρχές της χρηστής Δηµόσιας Διοίκησης.
Για το δεύτερο κεφάλαιο, σχετικά µε τις υποχρεώσεις εγγραφής στο φορολογικό µητρώο, είπα και στην επιτροπή ότι οι παράγοντες που θα διαµορφώνουν το ύψος και το είδος της εγγύησης θα έπρεπε να καταγράφονται αναλυτικά στο νόµο και όχι να
αποφασίζονται από τον Γενικό Γραµµατέα Εσόδων.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, σχετικά µε την τήρηση βιβλίων και στοιχείων, διατηρούµε επιφυλάξεις για την κατάργηση του επαγγελµατικού απορρήτου σε όλες τις περιπτώσεις που ζητούνται στοιχεία.
Στο έβδοµο κεφάλαιο, που αναφέρεται στο φορολογικό
έλεγχο και τις µεθόδους έµµεσου ελέγχου, ενώ η θεωρία φαίνεται καλή, στην πράξη δεν έχουν ξεπεραστεί τα προβλήµατα και
η φορολογική διοίκηση πρέπει να δώσει λύση, ώστε να αρχίσουν
να αποδίδουν οι έλεγχοι που έχουν ξεκινήσει για τις διάφορες
λίστες και πιθανούς φοροφυγάδες.
Να θυµίσουµε ότι η υπουργική εγκύκλιος, που ήταν απαραίτητη για την εφαρµογή της µεθόδου του άµεσου ελέγχου, εκδόθηκε πρόσφατα µε καθυστέρηση είκοσι µηνών. Άρα, καταλαβαίνετε και τι έσοδα θα είχαµε όλο αυτό το διάστηµα.
Η διατύπωση της παραγράφου 5 του άρθρου 25 προσδιορίζει
τις περιπτώσεις που η φορολογική διοίκηση έχει δικαίωµα επανελέγχου. Με τη γενικότητα και την ασάφεια αποδεικνύει την
προχειρότητα και την έλλειψη γνώσης του φορολογικού αντικειµένου όσων τη συνέταξαν, αποκλείοντας τη δυνατότητα επανελέγχου σε περίπτωση που είναι επιβεβληµένο.
Στο ένατο κεφάλαιο, στο άρθρο 43 περιλαµβάνεται η ρύθµιση
για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές που ψηφίστηκε πρόσφατα. Οι
όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή σε αυτή, εξόργισαν
χιλιάδες φορολογουµένους που αδυνατούν να εξοφλήσουν τις
ληξιπρόθεσµες οφειλές τους. Όποιος υπαχθεί σε αυτή και αδυνατεί να εξοφλήσει είτε το τωρινό χρέος είτε και κάποια µελλοντική οφειλή, θα αντιµετωπίσει την άµεση κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων και του ιδίου και των τριτεγγυητών, ακόµα και για
την πρώτη κατοικία.
Με το άρθρο 46, µάλιστα, η εφορία έχει βάσιµους λόγους –
λέει- να πιστεύει ότι διακυβεύεται η είσπραξη του φόρου και µπορεί να λάβει µέτρα διασφάλισης των οφειλών -δεν ξέρω τώρα γι’
αυτόν που του παίρνουν το σπίτι τι λόγους µπορεί να έχει- δηλαδή να αξιώσει την άµεση καταβολή του φόρου πριν την νόµιµη
ηµεροµηνία καταβολής της οφειλής.
Αν ο φορολογούµενος δεν πληρώσει, η εφορία θα προχωρήσει
άµεσα, χωρίς δικαστική απόφαση, στην επιβολή συντηρητικής
κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, εµπραγµάτων δικαιωµάτων πάνω
σε αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του δηµοσίου είτε βρίσκονται στα χέρια του,
είτε στα χέρια τρίτων.
Με το άρθρο 47 η εφορία θα προχωρά σε επιβολή µέτρων κατάσχεσης κινητών, ακινήτων και εµπραγµάτων εάν ο φορολογούµενος δεν πληρώσει τον φόρο ή δεν υπαχθεί σε ρύθµιση σε
τριάντα µέρες από την κοινοποίηση της ειδοποίησης για οφειλή
προς την εφορία.
Στο κεφάλαιο αυτό συµπεριλαµβάνεται όλη η γκάµα των µέ-
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τρων κατάσχεσης ώστε το δηµόσιο να µπορεί να προχωρήσει σε
κατασχέσεις µισθών, συντάξεων, ενοικίων, τραπεζικών λογαριασµών, ακίνητης περιουσίας, ακόµα και σε περιπτώσεις που το
χρέος είναι πάρα πολύ µικρό. Αναφέραµε και κάποια παραδείγµατα στην επιτροπή.
Η Κυβέρνηση ενώ γνωρίζει την ανέχεια και την οικονοµική δυσπραγία που προκάλεσε στους πολίτες η αποτυχηµένη µνηµονιακή πολιτική λιτότητας, δίνει τη χαριστική βολή πλέον στα
νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις που αδυνατούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους. Οι περσινές φορολογικές δηλώσεις που
υποβλήθηκαν για τα εισοδήµατα του 2011 -δηλώσεις του 2012αποτυπώνουν τη µεγάλη µείωση των εισοδηµάτων που έχει συντελεστεί λόγω της οικονοµικής κρίσης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία
ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες µισθωτοί και συνταξιούχοι ζουν
πλέον στο όριο της φτώχειας ή κάτω από το όριο της φτώχειας.
Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι ενώ οι φορολογούµενοι
υπέστησαν µία µείωση αποδοχών κατά 18% -ακούστε τώρα- είναι
υποχρεωµένοι να πληρώσουν αυξηµένο κατά 52% φόρο εισοδήµατος, µε αποτέλεσµα, βέβαια, το εισόδηµά τους να µειώνεται
ακόµα πιο πολύ, να υποχωρεί δραµατικά.
Όσον αφορά στο δέκατο κεφάλαιο, στο οποίο δεν αναφερθήκαµε στην επιτροπή διεξοδικά:
Με το άρθρο 53 από 1-1-2014 καταργείται η προσαύξηση
λόγω εκπρόθεσµης καταβολής φόρων και θεσπίζεται η επιβάρυνσή τους µε τόκο. Το επιτόκιο θα οριστεί µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων. Δεν γνωρίζουµε, βέβαια,
ποιο θα είναι, αλλά προβλέπεται να αυξηθεί η επιβάρυνση µε εκπρόθεσµες πληρωµές.
Στο άρθρο 54 είναι εύλογη η µείωση των προστίµων για τυπικές φορολογικές παραβάσεις, όπως είναι η µη υποβολή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα ή µικρότερης βαρύτητας. Κακώς, όµως, διαγράφηκε η περίπτωση β’ που συµπεριελάµβανε
τις παραβάσεις της εκπρόθεσµης ή µη υποβολής φορολογικής
δήλωσης όταν οφείλεται φόρος. Παραµένει, όµως, η περίπτωση
η’ για µη συµµόρφωση σε υποχρεώσεις που αφορούν την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, παραδείγµατος χάριν,
τη µη έκδοση ενός δελτίου αποστολής.
Στο άρθρο 55 ο προτεινόµενος κώδικας µειώνει ως και επτά
φορές τα πρόστιµα επί της αξίας της συναλλαγής και έξι φορές
τα πρόστιµα του ΦΠΑ που έχουν επιβληθεί για ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις, που είναι η έκδοση και η λήψη πλαστών
φορολογικών στοιχείων.
Στο κεφάλαιο 11 τώρα, οι διατάξεις του άρθρου 63 έχουν ήδη
ψηφιστεί µε το ν. 4152 τον Μάιο. Από 31-7-2013 καταργείται η
αρµοδιότητα του προϊσταµένου της ΔΟΥ για διοικητική επίλυση
της διαφοράς, όταν ο φορολογούµενος καταθέτει αίτηση συµβιβασµού.
Επίσης, από την ίδια ηµεροµηνία καταργείται η Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης των φορολογικών διαφορών, το άρθρο 70Α’
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, ενώ θα έπρεπε να έχει συσταθεί ήδη νέα υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου που θα αναλάµβανε τους συµβιβασµούς από 1-8-2013.
Για το θέµα αυτό, κύριε Υπουργέ, τι θα κάνετε; Είστε έτοιµοι,
να εφαρµόσετε τον ίδιο τον νόµο τον οποίο προτείνετε εσείς; Θα
έλεγα πως µάλλον όχι.
Στο κεφάλαιο 12, οι µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 66 δίνουν τη δυνατότητα αναδροµικής εφαρµογής των νέων µειωµένων προστίµων για παραβάσεις που έχουν γίνει πριν την ψήφιση
του νόµου, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί ακόµα τα πρόστιµα ή εκκρεµούν για διοικητική επίλυση στην επιτροπή του άρθρου 70Α’,
ή ακόµα και στα διοικητικά δικαστήρια. Είναι, ουσιαστικά, ένα
δώρο στους φοροφυγάδες για να κλείσουν οι µεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής που λιµνάζουν και που τους χαρίζουν δισεκατοµµύρια ευρώ.
Κύριε Υπουργέ, σηµερινό άρθρο εφηµερίδας µιλάει γι’ αυτό
ακριβώς το θέµα -αναφέρεται και συγκεκριµένα σε επιχειρηµατία
και σε έλεγχο, που έγινε το 2001 και καταλογίστηκαν 26.660.000.
Με σειρά υπουργικών αποφάσεων, έγιναν πρώτα δεκαπέντε οι
δόσεις, µετά έγιναν σαράντα πέντε και τώρα έχουµε αναδροµική
µείωση των προστίµων. Είναι φωτογραφική ρύθµιση, κύριε
Υπουργέ, αυτό το οποίο γίνεται µε το άρθρο 66 και τις παραγρά-
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φους 6, 7 και 8. Σας λέµε ωµά ότι είναι φωτογραφική διάταξη,
που αφορά συγκεκριµένο επιχειρηµατία.
Η παράγραφος 4, µάλιστα, προβλέπει ότι εξαιρετικά για παραβάσεις που αφορούν σε εικονικά τιµολόγια, τα πρόστιµα θα
µπορούν να υπολογίζονται µε τις διατάξεις του άρθρου 54, δηλαδή να εκδίδεται πρόστιµο ανάλογα µε την κατηγορία των βιβλίων από 1.000 ευρώ ως 2.500 ευρώ, σαν να ήταν µια τυπική
παράβαση. Αυτή η διάταξη µόνο φωτογραφική µπορεί να είναι,
εφόσον όλο το άρθρο αναφέρεται σε παραβάσεις που έχουν
συντελεστεί ως την ψήφιση του νόµου.
Η εύνοια της Κυβέρνησης προς τους φοροφυγάδες εκφράζεται και µε την τροποποίηση που υπέβαλε ο κ. Σταϊκούρας χθες
στην επιτροπή. Το σχέδιο νόµου στην παράγραφο 8 προβλέπει
ότι εφόσον γίνει επίλυση της διαφοράς µε ευνοϊκό τρόπο για το
φορολογούµενο, το 50% του φόρου θα πρέπει να καταβληθεί σε
δύο εργάσιµες ηµέρες και το υπόλοιπο 50% µέχρι τον επόµενο
µήνα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Με την τροποποίηση, βέβαια, η βεβαίωση και η καταβολή του
φόρου που προκύπτει, θα ρυθµιστεί –θα ρυθµιστεί!- µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Εσόδων.
Δεν θα ψηφίσουµε αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο. Έχουµε
προτείνει ένα ολοκληρωµένο φορολογικό νοµοσχέδιο που θα βασίζεται σε αρχές απλότητας, σταθερότητας, φορολογικής και
κοινωνικής δικαιοσύνης, την οποία δεν βλέπουµε σήµερα. Και
βλέπουµε µόνο να καταπιέζετε τις τάξεις οι οποίες αδυνατούν
να ανταπεξέλθουν οικονοµικά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο ειδικός αγορητής
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Παναγιώτης Ρήγας
έχει τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάει σήµερα το Τµήµα ένα
ακόµα νοµοσχέδιο που έχει να κάνει µε τη φορολογική διαδικασία. Είναι τµήµα του εθνικού φορολογικού συστήµατος – σχεδίου
που θέλουµε, επιδιώκουµε και διεκδικούµε και το οποίο οφείλει
η Κυβέρνηση όχι µόνο απέναντι στο Κοινοβούλιο, αλλά απέναντι
στον ελληνικό λαό, απέναντι στην ανάπτυξη, απέναντι στις ανάγκες τις χώρας.
Αυτή η «µε τη µέθοδο του σαλαµιού» εισαγωγή κοµµατιών του
νέου εθνικού φορολογικού συστήµατος δεν είναι η καλύτερη.
Χρειάζεται, όµως, σίγουρα εξορθολογισµός της φορολογικής
διαδικασίας. Και αυτό αποπειράται να κάνει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, το οποίο συζητάµε σήµερα.
Θα ήθελα να κάνω µια γενική παρατήρηση. Υπάρχει, πράγµατι,
ανάγκη ακόµα και βελτιώσεων διατύπωσης σε αυτό το νοµοσχέδιο, γιατί πολλές από τις διατάξεις είναι στριφνές ως προς τη
διατύπωση τους και πιθανόν να δηµιουργήσουν παρερµηνείες
και αδυναµία εξήγησης. Και θα χρειαστούν αρκετές εγκύκλιοι
προκειµένου να ερµηνευθούν ορισµένες από τις διατάξεις.
Θα πρέπει, λοιπόν, να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή όταν νοµοθετούµε µε έναν τρόπο βιαστικό, µε έναν τρόπο που δείχνει έλλειψη προετοιµασίας.
Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι µετά την εισαγωγή
του θεσµού του Γενικού Γραµµατέα Εσόδων, δηµιουργείται µια
αρχή διοικητική, η οποία είναι και παράγωγος ουσιαστικά δευτεροβάθµιας –έστω- νοµοθεσίας κι έχει αυξηµένες αρµοδιότητες.
Εποµένως, µπαίνει ένα σοβαρό ζήτηµα λογοδοσίας του συγκεκριµένου Γενικού Γραµµατέα Εσόδων στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, να προβλεφθεί αυτό το θέµα. Δεν
γνωρίζω αν θα προβλεφθεί στο παρόν νοµοσχέδιο ή αν θα υπάρξει θέµα αλλαγής του Κανονισµού της Βουλής.
Εν πάση περιπτώσει, δεν µπορεί να συνεχίσει να γίνεται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος προς τους Υπουργούς για ζητήµατα που
κατ’ αποκλειστική αρµοδιότητα χειρίζεται ο Γενικός Γραµµατέας
Εσόδων. Θα πρέπει να βρούµε έναν τρόπο να λύσουµε κι αυτό
το θέµα, το θέµα της λογοδοσίας του Γενικού Γραµµατέα Εσόδων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Όσον αφορά την ουσία των ρυθµίσεων, αγαπητοί συνάδελφοι,
θα πρέπει όλοι µας να απαντήσουµε µε ειλικρίνεια στα εξής:
Υπάρχει σοβαρό πρόβληµα βελτίωσης της φορολογικής διαδικασίας;
Υπάρχει ένα κρίσιµο ζήτηµα για το πώς θα υπάρξει περιορισµός των µεθόδων, των παραθύρων, των χαραµάδων, όπου επιτρέπουν σήµερα σε κάποιον να εκµεταλλεύεται όλα αυτά τα κενά
και να φοροαποφεύγει ή να φοροδιαφεύγει;
Υπάρχει ανάγκη να θεσπιστούν σοβαροί κανόνες που έχουν
να κάνουν µε την αξιοπιστία της φορολογικής διοίκησης, που
αποτρέπουν το επί χρόνια ασκούµενο «άθληµα» της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής;
Υπάρχει ανάγκη σήµερα, σε περίοδο κρίσης, να αποκατασταθεί το αίσθηµα της δικαιοσύνης απέναντι σε έναν κόσµο που βλέπει ότι ενώ χειµάζεται, είναι ο συνεχώς επιβαρυµένος µε φορολογικά µέτρα ενώ κάποιοι άλλοι φοροδιαφεύγουν;
Υπάρχει ανάγκη να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη ανάµεσα
στο φορολογούµενο, στη φορολογική διοίκηση και στην πολιτεία;
Σε όλα αυτά τα θέµατα οφείλουµε να απαντήσουµε. Οφείλουµε, όµως, να απαντήσουµε στην πράξη και όχι θεωρητικολογώντας.
Ακούω από διάφορες πλευρές ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δεν ρυθµίζει, κατά τρόπο θετικό, ζητήµατα όπως των εικονικών τιµολογίων και των ενδοοµιλικών συναλλαγών. Και όχι µόνο
αυτό, αλλά ακούω ότι υπάρχουν και φωτογραφικές ρυθµίσεις γι’
αυτό το πράγµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Ας δούµε, λοιπόν, ποιες είναι οι φωτογραφικές ρυθµίσεις.
Τι έχουµε παρατηρήσει µέχρι τώρα; Έχουµε παρατηρήσει µία
αυστηρότητα της φορολογικής διοίκησης και µία αυστηρότητα
της φορολογικής νοµοθεσίας µε την επιβολή υπέρογκων προστίµων, τα οποία δεν µπορούσαν να εισπραχθούν ή αργούσαν να
εισπραχθούν. Και όταν πλέον η πολιτεία έφθανε στο σηµείο να
έχει ξεκαθαρίσει µία υπόθεση και να προβαίνει στην είσπραξη
της οφειλής, τότε διαπιστωνόταν ότι αυτός στον οποίο είχε καταλογιστεί ο φόρος, ήταν ανίκανος να τον καταβάλει, είχε φύγει
από τη ζωή τούτη.
Ουσιαστικά, λοιπόν, έχουµε µία συσσώρευση ληξιπρόθεσµων
οφειλών που φθάνει κάποια δισεκατοµµύρια. Και σ’ αυτό κατά
καιρούς επενδύσαµε πολύ -και πολιτικά κόµµατα- λέγοντας ότι
και µόνο αυτά τα 50 δισεκατοµµύρια να εισπράξουµε, θα λύσουµε το πρόβληµά µας. Και αποδεικνυόταν ότι ο θησαυρός
ήταν άνθρακας. Και ήταν άνθρακας γιατί είχαµε µία λανθασµένη
αντίληψη για το πως αντιµετωπίζει κανείς τη φοροδιαφυγή και
πως επιβάλλει πρόστιµα.
Έρχεται, λοιπόν, αυτό το νοµοσχέδιο να εξορθολογίσει και τη
διαδικασία επιβολής των προστίµων, αλλά –εν πάση περιπτώσεικαι το ύψος των τόκων και των προστίµων ή προσαυξήσεων.
Όσον αφορά τα εικονικά τιµολόγια, από τα οποία έχει κυριολεκτικά κατακλυστεί η αγορά, υπήρξε µία πρώτη απόπειρα στο
προηγούµενο φορολογικό νοµοσχέδιο που ψηφίσαµε, µε συγκεκριµένη διάταξη που επιβάλλει από κάποιο ύψος συναλλαγής και
πάνω να γίνονται µέσω τραπέζης οι πληρωµές, να «χτυπηθούν»
τα εικονικά τιµολόγια. Δεν πρέπει να ληφθεί κάποια µέριµνα για
όσους είναι λήπτες εικονικών τιµολογίων, οι οποίοι είναι καλόπιστοι λήπτες ή εν πάση περιπτώσει όταν δεν υπάρχει ζηµία σε
βάρος του δηµοσίου; Όταν, δηλαδή, από ένα εικονικό τιµολόγιο
το οποίο έχει παραλάβει ένας καλόπιστος λήπτης –και υπάρχουν
τέτοιες περιπτώσεις- δεν δηµιουργείται ζηµία εις βάρος του ελληνικού δηµοσίου, µόνο τότε, να είναι επιεικέστερη η µεταχείριση του φορολογουµένου.
Αυτό είναι απόλυτα σωστό. Δεν µπορεί, δηλαδή, όταν δεν έχει
προκληθεί ζηµία, όταν ο λήπτης του τιµολογίου είναι καλόπιστος,
όταν η συναλλαγή µπορεί να είναι εικονική, αλλά δεν έχει προκαλέσει ζηµία σε βάρος του δηµοσίου, να εξοντώνουµε επιχειρήσεις και βιοµηχανίες.
Δεν µπορεί να ακούµε από κάποιους ότι είναι σκανδαλώδης
και φωτογραφική αυτή η ρύθµιση, γιατί αφορά συγκεκριµένη βιοµηχανία η οποία έχει γίνει λήπτης εικονικών τιµολογίων ή έχει
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κάνει συναλλαγές οι οποίες µπορεί να είναι εικονικές. Για να µπορεί να έχει αυτήν τη µεταχείριση, προϋπόθεση είναι να µην έχει
προκληθεί ζηµία εις βάρος του δηµοσίου. Και για µία ιδεοληψία
-τώρα θα ξεκινήσουµε µε αυτήν την επιχείρηση- σε λίγο θα κλείνουν οι επιχειρήσεις η µία µετά την άλλη και θα πετάγονται άνθρωποι στο δρόµο. Γιατί; Για µία ιδεοληψία.
Αν έχει προκληθεί ζηµία σε βάρος του ελληνικού δηµοσίου,
ναι, βεβαίως, να µη γίνει καµµία ρύθµιση. Αυτό, όµως, να το αποδείξουµε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Και αν είναι κόµµα που έχει πάρει τα εικονικά τιµολόγια;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Δεν ξέρω. Αυτό θα το δείτε. Όµως το
κόµµα που έχει πάρει τα εικονικά τιµολόγια, δεν µπορεί να είναι
καλόπιστος. Εκτός αν είναι καλόπιστος λήπτης.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Καλύπτεται…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Όχι, όχι, δεν καλύπτεται καθόλου. Τα
κριτήρια είναι πάρα πολύ συγκεκριµένα. Αφορούν επιχειρήσεις.
Και όποιος, πραγµατικά, έχει συγκεκριµένο πράγµα στο µυαλό
του, που είναι άλλο από αυτό που λέω, να το πει για να το αναγνωρίσουµε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Ναι, καλά!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Επίσης, υπάρχει µία σηµαντική αλλαγή
προς το θετικότερο στις ενδοοµιλικές συναλλαγές. Είναι ένα τροµερό πρόβληµα που αντιµετωπίζει η χώρα. Γίνονται σηµαντικά
βήµατα για τη βελτίωση της φορολόγησης σε αυτήν την περίπτωση.
Επίσης, υπάρχουν και ρυθµίσεις, κύριε Υπουργέ, οι οποίες δηµιουργούν ερωτηµατικά και θα πρέπει να έχουµε απαντήσεις.
Λέτε ότι µετά την πενταετία θα υπάρχει παραγραφή, εκτός από
τις περιπτώσεις εκείνες, τις κατηγορίες ή τους φορολογούµενους που µε απόφασή του ο Γενικός Γραµµατέας Εσόδων µπορεί
να ανατρέχει και πριν από µία εικοσαετία.
Και ρωτάµε το εξής: Εάν υπάρχει παραγραφή σε µία πενταετία
και, άρα, δεν υπάρχει και υποχρέωση στον φορολογούµενο να
διατηρεί τα στοιχεία του ή να τα διατηρεί παραπάνω από µία πενταετία –και αναφέροµαι στο προηγούµενο χρονικό διάστηµα, το
οποίο ανατρέχει µέχρι το 2000-, τι νόηµα έχει να γυρίσουµε στο
2000, να ανοίγουµε λογαριασµούς, να κάνουµε διασταυρώσεις
στοιχείων, όταν ο φορολογούµενος δεν είναι υποχρεωµένος να
κρατήσει για µία πενταετία τα στοιχεία του και θα έρθει να σου
πει «αυτό που βρήκες στην τράπεζα, την κατάθεσή µου µού την
είχε δώσει ο κύριος τάδε, εγώ την είχα γράψει στα στοιχεία µου
τότε, αλλά τώρα τα πέταξα, τα έσκισα, δεν είµαι υποχρεωµένος
να τα κρατήσω». Εποµένως, δεν θα έχει απόδοση αυτή η δουλειά
που κάνουµε σήµερα. Πρότασή µου, λοιπόν, είναι η πενταετία
παραγραφής να αρχίσει από εδώ και πέρα. Να µην πιάσει και το
προηγούµενο χρονικό διάστηµα.
Εάν, λοιπόν, από το 2000 και έπειτα, που ίσχυε η δεκαετής παραγραφή, δεν την ακουµπήσει αυτή η διάταξη, εµείς είµαστε
σύµφωνοι. Όµως, δεν µπορούµε να δώσουµε συγχωροχάρτι µε
αυτόν τον τρόπο σε κανέναν. Θα πάει πίσω ο έλεγχος των στοιχείων. Από το 2010 µέχρι σήµερα δεν πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί καµµία παραγραφή, διαφορετικά δεν έχουν κανένα νόηµα οι
διασταυρώσεις και τα ανοίγµατα λογαριασµών που κάνουµε. Δεν
ξέρω µήπως έχω κάνει λάθος σε αυτό που έχω καταλάβει, αλλά
θεωρώ ότι η διατύπωση πρέπει να είναι σαφής. Πενταετής παραγραφή από εδώ και πέρα. Από το 2000 µέχρι σήµερα καµµία
παραγραφή, κανένας έλεγχος, ακριβώς για να έχουν αποτέλεσµα οι διασταυρώσεις.
Επίσης, όσον αφορά την αλληλέγγυα ευθύνη, υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα. Καταλαβαίνω την ανάγκη να γίνουν όσο το
δυνατόν περισσότερο υπεύθυνοι για νοµικά πρόσωπα, τα οποία
µε διάφορους τρόπους είτε διαλύονται είτε επιλέγουν άλλες δόλιες µεθόδους να φοροαποφεύγουν ή να φοροδιαφεύγουν. Καταλαβαίνω, επίσης, την ανάγκη να βρίσκετε όσο το δυνατόν
περισσότερο αλληλέγγυα υπεύθυνους, προκειµένου το κράτος
να µη χάσει έσοδα. Για σκεφτείτε και µία πρόταση που είχε γίνει
και στο παρελθόν: Όταν κάποιος σε µία οµόρρυθµη εταιρεία, ο
ένας εταίρος, έχει τη βούληση να πληρώσει το ποσοστό του, δεν
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είναι σωστό αντί να χάνει και το δηµόσιο έσοδα, αντί να δεσµεύουµε όλους τους εταίρους ή τους υπεύθυνους σε µία εταιρεία και αυτούς που έχουν τη βούληση να πληρώσουν –σου λέει
ο άλλος «εγώ το µερτικό µου, αυτό που µου αντιστοιχεί είτε είµαι
µέλος του διοικητικού συµβουλίου είτε είµαι οµόρρυθµος εταίρος ή οτιδήποτε άλλο, θέλω να το πληρώσω»- να δίνουµε τη δυνατότητα να πληρώνει αυτός που θέλει ό,τι οφείλει και να µην
µπλοκάρεται και δεσµεύεται συνεχώς; Δεν ξέρω πώς µπορούµε
να κάνουµε αυτήν τη διάταξη. Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα
πρέπει να το εξετάσετε και να το αντιµετωπίσετε.
Όσον αφορά την αναγκαστική εκτέλεση, ακούστηκαν πολλά
πράγµατα τα οποία είναι και υπερβολικά, κυρίως από πλευράς
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Ακούστηκε ότι το άρθρο που
αφορά τη λήψη διασφαλιστικών µέτρων έχει ως αποτέλεσµα να
δεσµεύεται η περιουσία ακόµα και ενός φορολογουµένου που
χρωστάει 1.000 ευρώ και ότι έτσι παίρνουµε τα σπίτια των ανθρώπων. Εδώ θα πρέπει να συµφωνήσουµε σε κάτι. Και η κοινή
γνώµη επειδή παραπληροφορείται, πολλές φορές λέει το εξής:
Τι να το κάνω εγώ που τον τάδε τον βάλατε φυλακή; Θα φέρει
πίσω τα κλεµµένα; Θα του πάρετε την περιουσία, την οποία έχει
αποκτήσει µε παράνοµο τρόπο; Κύριοι συνάδελφοι, απαντήστε.
Θα του πάρουµε την περιουσία που έχει αποκτήσει µε παράνοµο
τρόπο;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή.)
Τι λέει, λοιπόν, αυτή η διάταξη; Ορίζει ότι δεσµεύονται. Αυτό
είναι συντηρητική κατάσχεση. Θα γίνει συντηρητική κατάσχεση
της περιουσίας αυτών σε βάρος των οποίων επίκειται να επιβληθεί φόρος και από τους οποίους κινδυνεύει το κράτος είτε γιατί
θα φύγουν είτε γιατί θα κάνουν µία µεταβίβαση η οποία θα τους
αποξενώσει από αυτήν την περιουσία; Γι’ αυτούς τους λόγους
πρέπει το κράτος να έχει τη δυνατότητα να προβαίνει στο µέτρο
της συντηρητικής κατάσχεσης σε περιουσιακά στοιχεία όσων συστηµατικά φοροδιαφεύγουν και είναι τα γνωστά –αν θέλετε- «λαµόγια» τα οποία όλοι µας θέλουµε να εντοπίσουµε και την
περιουσία των οποίων πρέπει σε πρώτη φάση να δεσµεύσουµε.
Στην αναγκαστική κατάσχεση, όµως, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει
να µπουν κάποια όρια.
Όταν προχωρούµε δηλαδή στο µέτρο της αναγκαστικής εκτέλεσης, δεν µπορούµε να το αφήσουµε στη διακριτική ευχέρεια
εκείνου που µπορεί να είναι αυστηρός, µπορεί να είναι ευθυνόφοβος και να έχουµε περιπτώσεις που να προβαίνει σε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος ανθρώπων που είναι φτωχοί ή ανήµποροι για να µπορέσουν να ανταποκριθούν.
Έτσι, λοιπόν, θα πρέπει να βάλουµε κάποια όρια και όσον
αφορά την εισοδηµατική κατάστασή τους, το ύψος των καταθέσεων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
…το ακατάσχετο ίσως από κάποιο ύψος και κάτω καταθέσεων,
έτσι ώστε να ξεχωρίσουµε τις κατηγορίες αυτών που έχουν τη
δυνατότητα και δεν πληρώνουν γιατί είναι εκ συστήµατος απατεώνες ή γιατί θέλουν να κάνουν ακτιβισµό ή δεν ξέρω για ποιον
άλλο λόγο, από εκείνους που πραγµατικά δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και τους οποίους το κράτος οφείλει να προστατεύσει.
Στη δευτερολογία µου θα µπορέσω να πω κάποια πράγµατα
παραπάνω. Θεωρώ ότι ορισµένες απ’ αυτές τις παρατηρήσεις,
κύριε Υπουργέ, καλό να τις λάβετε υπ’ όψιν σας, προκειµένου να
βελτιώσουµε ορισµένες από τις διατάξεις του νοµοσχεδίου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Χαϊκάλης για δώδεκα λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε να σχολιάσω ότι αυτά τα φορολογικά νοµοσχέδια µου θυµίζουν σενάρια τηλεοπτικής σειράς όπου περιµένει ο καθένας να δει τι συµβαίνει στο επόµενο επεισόδιο.
Ενώ πριν από λίγες ηµέρες στην ίδια Αίθουσα ψηφίστηκε το
πολυνοµοσχέδιο της Κυβέρνησης που ήταν προαπαιτούµενο, ως
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γνωστό, για τη λήψη της επάρατου δόσης, σήµερα καλούµαστε
να ψηφίσουµε ένα άλλο προαπαιτούµενο, τις φορολογικές διαδικασίες και µάλιστα µε τη µορφή του κατεπείγοντος, το οποίο
και δεν διευκρινίσατε ποτέ γιατί είναι κατεπείγον.
Πρόκειται για άλλο ένα νοµοθέτηµα που γράφτηκε στο πόδι ή
σε κάποια άλλη χώρα και που όλοι πιστεύουν ότι θα λύσει το
πρόβληµα της φοροδιαφυγής και θα επιφέρει µια φορολογική
δικαιοσύνη. Χρόνια τώρα το ίδιο έργο! Αν πράγµατι θέλετε να
συµβεί κάτι τέτοιο, µια είναι η λύση, ένα φορολογικό νοµοσχέδιο
µε συνταγµατική ισχύ δέκα ετών για να µπορούν όλοι να γνωρίζουν τι µέλλει γενέσθαι σ’ αυτήν τη χώρα και οι Έλληνες και όσοι
θέλουν να επενδύσουν στη χώρα µας χωρίς να έχουν αγωνία για
το τι θα τους ξηµερώσει.
Θα επιµείνω για άλλη µια φορά στην πάγια θέση µου ότι η φοροδιαφυγή στη χώρα µας είναι άµυνα. Και δεν εννοώ φυσικά αυτούς που µπορούν να αποφύγουν έντεχνα την απειλή της
φορολογικής διοίκησης και τους οποίους γνωρίζετε πάρα πολύ
καλά και δεν τους αγγίζετε, αλλά τους πολλούς που δεν έχουν
τη δύναµη να αντισταθούν αλλιώς, που δεν γνωρίζουν τι χαράτσι
θα τους έρθει ή κάποιο πρόστιµο από τον ουρανό ή αλλαγή φορολογίας ή αύξηση των τιµολογίων των ΔΕΚΟ ή πτώση του τζίρου, αν πρόκειται για επιχειρήσεις, όπου έχετε βάλει και εσείς
το χεράκι σας για να συµβεί αυτό κ.λπ., κ.λπ..
Θα επιµείνω, επίσης, στο γεγονός ότι τη µεγαλύτερη φοροκλοπή την κάνει το κράτος µε το να µην ανταποδίδει σωστά τη
λήψη των φόρων υπέρ της κοινωνίας. Οι οργανωµένες κοινωνίες
χρησιµοποιούν την κρατική φορολογία προκειµένου να ανταποδώσουν στους φορολογούµενους πολίτες υπηρεσίες.
Κατ’ αυτήν τη λογική, κάποιος θα µπορούσε να ανεχθεί υψηλότερη φορολογία έναντι υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών, δηµόσιας υγείας, δηµόσιας παιδείας, δηµόσιας ασφάλισης, καλής
σύνταξης. Τι απ’ όλα αυτά εγγυάται το ελληνικό κράτος δωρεάν;
Τίποτα. Κατ’ αυτήν την έννοια, λοιπόν, η φορολογία στην Ελλάδα
συνιστά κλοπή και είναι άλλη µια κλοπή που ψηφίζουµε σήµερα.
Ο νέος κώδικας καθιερώνει νέα ηπιότερα πρόστιµα για φορολογικές παραβάσεις, παράλληλα όµως αυστηροποιεί το πλαίσιο
αναγκαστικής είσπραξης των προστίµων και των φόρων µε
µέτρα, όπως κατασχέσεις ακινήτων, τραπεζικών λογαριασµών
και άλλων περιουσιακών στοιχείων και δίνει τη δυνατότητα στις
φορολογικές αρχές να αντλούν στοιχεία από τρίτους, ακόµα και
σε περιπτώσεις επαγγελµατικού απορρήτου.
Προβλέπει επιστροφή φόρου σε ενενήντα ηµέρες, αλλά καταβολή οφειλόµενου φόρου σε τριάντα. Μέχρι και πράξη προληπτικού προσδιορισµού προβλέπεται για τυχόν άτοµα που σκοπεύουν να το σκάσουν από τη χώρα, χωρίς να πληρώσουν φόρους. Εντυπωσιακό!
Έχουµε µια πληθώρα από λίστες οι οποίες αφορούν φοροκλέφτες που παραµένουν στην Ελλάδα και δεν έχουν φύγει. Γι’ αυτούς επί της ουσίας θα γίνει κάτι; Με το να προσθέτετε διατάξεις
σαν αυτή του προληπτικού προσδιορισµού, που κατά τη δική µου
άποψη γίνονται µόνο και µόνο για λόγους εντυπωσιασµού, δεν
προσδίδετε κάποιο ιδιαίτερο όφελος για τα δηµόσια οικονοµικά.
Αν δεν τηρείται ο νόµος, δεν θα πετύχετε τίποτα αξιόλογο. Και
πώς να τηρηθεί ο νόµος από τους πολίτες, όταν το ίδιο το κράτος
είναι από τους κύριους παραβάτες; Έχουµε αρκετά παραδείγµατα που το αποδεικνύουν αυτό.
Έχουµε κατασχέσεις στους τραπεζικούς λογαριασµούς για
τους οποίους τα µέλη της Κυβέρνησης δεσµεύονταν ότι δεν κινδυνεύουν από τις τράπεζες. Αυτό που δεν µας έλεγαν είναι ότι
οι καταθέσεις κινδυνεύουν πρωτίστως από την ίδια την Κυβέρνηση, που τελικά θα κατάσχει καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών
και όχι µόνο.
Τα ελληνικά νοικοκυριά από τον Σεπτέµβρη και ύστερα πρόκειται να αντιµετωπίσουν µια τεράστια φορολαίλαπα αλλά και κατασχέσεις. Σε συνδυασµό µε την άρση πλειστηριασµών πρώτης
κατοικίας από 1-1-2014, είναι ξεκάθαρο ότι ο στόχος των τραπεζιτών και των κερδοσκόπων, µε την απόλυτη υποστήριξη της
συγκυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ, είναι η κατάσχεση
της ακίνητης περιουσίας του Έλληνα οικογενειάρχη.
Το σηµαντικότερο όµως, είναι ότι το κράτος ουσιαστικά επιτίθεται στους Έλληνες πολίτες, µισθωτούς, συνταξιούχους και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ελεύθερους επαγγελµατίες.
Στη δεύτερη θέση της κατάταξης που αφορά τα φορολογικά
βάρη βρίσκεται η Ελλάδα σύµφωνα µε τα νέα στοιχεία του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Για µισθωτό
µε δύο παιδιά στην Ελλάδα το φορολογικό βάρος αντιστοιχεί στο
43% του κόστους εργασίας και µόνο η Γαλλία µε 43,1% βρίσκεται
υψηλοτέρα. Ο µέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ διαµορφώνεται
στο 26,1%. Σηµειώνεται επιπλέον ότι οι µέσες ακαθάριστες αποδοχές στην Ελλάδα µειώθηκαν κατά 13% από την έναρξη της κρίσης.
Ένα από τα πολλά παραδείγµατα της ανελέητης επίθεσης που
εξαπολύει η συγκυβέρνηση προς τους ελεύθερους επαγγελµατίες είναι η αδιαλλαξία που επιδεικνύει όσον αφορά τη µη έκδοση
φορολογικής ενηµερότητας. Η αγορά στενάζει για ρευστότητα,
τα λουκέτα στα καταστήµατα και επιχειρήσεις διαδέχονται το ένα
το άλλο και εσείς προσπαθείτε µε µεσοβέζικες προτάσεις να λύσετε τα προβλήµατα. Γιατί τι άλλο από µεσοβέζικη λύση αποτελεί
η βεβαίωση οφειλής µηνιαίας ισχύος ή τρίµηνης ή εξάµηνης ή
του χρόνου; Και το λέω αυτό γιατί θα καθορίζεται από το γενικό
γραµµατέα. Η ουσία είναι ότι χωρίς φορολογική ενηµερότητα ο
κάθε επιχειρηµατίας δεν θα µπορεί να χαίρει εµπιστοσύνης από
τις τράπεζες προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί, ώστε να στηρίξει
και να αναπτύξει την επιχείρησή του.
Άλλο ένα δείγµα της αδιαφορίας που δείχνει η Κυβέρνηση για
τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν εκατοµµύρια Ελλήνων πολιτών, αποτελούν οι λιγοστές δόσεις µε τις οποίες θα µπορούν να
εξοφλήσουν τις οφειλές τους αλλά και, θα έλεγα, η εκδικητική
πολιτική για όσους τολµήσουν και δεν πληρώσουν µόλις µία
δόση στην ώρα της.
Συγκεκριµένα µε το άρθρο 43 προβλέπεται ότι σε περίπτωση
που ο φορολογούµενος δεν καταβάλει εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας µία δόση, η ρύθµιση θα παύει να ισχύει και
πλέον το κράτος θα απαιτεί την πλήρη εξόφληση του συνόλου
του φόρου, ενώ θα τον υποχρεώνει να καταβάλει και 15% τόκο.
Εάν βέβαια ο φορολογούµενος αδυνατεί να ανταποκριθεί στην
πλήρη εξόφληση του φόρου του -πράγµα πολύ πιθανό, ειδάλλως
δεν θα έµπαινε καν στον κόπο να µπει σε ρύθµιση- θα έρθει αντιµέτωπος µε τη κατάσχεση της περιουσίας του.
Μπορείτε να αντιληφθείτε τις συνέπειες που θα έχει αυτό στις
χιλιάδες οικογένειες που δεν έχουν ούτε έναν εργαζόµενο ανάµεσά τους; Είστε προετοιµασµένοι από τον Σεπτέµβριο να διαχειριστείτε το θυµό και την οργή που θα προκληθεί από τα
βάναυσα αυτά µέτρα; Παίζετε µε τις τύχες του απλού κόσµου,
ενώ δηµιουργείτε την εντύπωση ότι έχετε βαλθεί να ξεκάνετε
όσους έχουν αποµείνει ακόµη και πληρώνουν τους φόρους τους.
Τη λογική που σας διέπει βέβαια την καταλαβαίνει κανείς και
στο άρθρο 44 στο οποίο αναφέρεται η σειρά προτεραιότητας η
οποία θα ακολουθείται προκειµένου να εξοφληθεί ο φόρος που
αναλογεί στον εκάστοτε φορολογούµενο. Εδώ, λοιπόν, το κράτος θα εισπράττει πρώτα τους τόκους, τα έξοδα είσπραξης και
τα πρόστιµα που σχετίζονται µε το φόρο και στη συνέχεια το αρχικό ποσό του φόρου αυτού καθεαυτού. Εσείς γίνεστε χειρότεροι και από τους τραπεζίτες. Η στρατηγική σας είναι ίδια µε
αυτήν των ιδιωτικών τραπεζών. Καταντήσατε το κράτος να µην
ενδιαφέρεται για τους πολίτες του, αλλά για το κέρδος.
Συνεχίζω µε τα άρθρα 45 έως 48 µε τα οποία εξουδετερώνετε
ουσιαστικά κάθε σπίθα καλής θέλησης για να πιστέψει κανείς σε
εσάς. Φτάνετε µάλιστα στο σηµείο να επιβάλλεται κατάσχεση κινητών, ακινήτων, εµπράγµατων δικαιωµάτων σε αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη
του δηµοσίου είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου. Όλα αυτά, αν και ισχύουν για συγκεκριµένες περιπτώσεις,
µπορεί να γίνουν χωρίς καν δικαστική απόφαση.
Λέτε εσείς ότι µπορεί να συµβαίνει σε επείγουσες περιπτώσεις
στο άρθρο 46, ισχύει όµως, και για το άρθρο 47 -και γιατί δεν είναι διατυπωµένο; Και που ορίζεται το ποιές είναι αυτές οι επείγουσες ειδικές περιπτώσεις;- ενώ στο άρθρο 49 διατυπώνονται
ακριβώς οι περιπτώσεις µε τις πληροφορίες ή τις υπόνοιες.
Στο άρθρο 55, που είναι κάθετη αντίθεσή µας για όποια επιβολή µειωµένων προστίµων σε περιπτώσεις εικονικών ή πλαστών
τιµολογίων, θεωρούµε ότι υπάρχει δόλος και πρέπει να τιµωρεί-
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ται ανάλογα. Και διαφωνώ µαζί σας ότι πρέπει να εξετάσετε διαφορετικά για να µην τυχόν κλείσει η επιχείρηση και την πληρώσουν οι εργαζόµενοι. Πρέπει και το κράτος και οι επιχειρήσεις
να αποκτήσουν σοβαρότητα.
Και επειδή µάλλον κάτι φωτογραφίζετε µε αυτές τις διατάξεις
θα το ψάξουµε όσο µπορούµε. Και όταν λέω «φωτογραφικές διατάξεις» εννοώ το εξής: Σε έρευνα του ΣΔΟΕ, η οποία θα δούµε
αν ισχύει, υπάρχουν πληροφορίες ότι πολιτικό πρόσωπο ενέχεται
σε ιστορία διάθεσης εικονικών τιµολογίων της εταιρείας του
προς κόµµα το οποίο δεν υπάρχει σήµερα στη Βουλή. Θα τα ψάξουµε, θα το ερευνήσουµε και γι’ αυτό και επιφυλασσόµαστε.
Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, κύριοι
της συγκυβέρνησης, το παρόν νοµοσχέδιο προωθεί ένα κοινωνικά δίκαιο και αποτελεσµατικό φορολογικό σύστηµα όµως, στο
άρθρο 61 µας λέτε ότι ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων
µπορεί να απαλλάσσει φορολογούµενους από τόκους και πρόστιµα. Κάνετε δηλαδή µια ακόµα φορά διαχωρισµό των πολιτών
ανάλογα µε τις προσβάσεις του καθενός στα κέντρα εξουσίας.
Γιατί εύλογα κανείς καταλαβαίνει ότι µε αυτό το άρθρο, καθώς
και µε το άρθρο 12 ο γενικός γραµµατέας κινδυνεύει να καταντήσει έρµαιο συµφερόντων και ρουσφετολογικών εξυπηρετήσεων.
Τέλος, µε το άρθρο 63 αποδεικνύετε για άλλη µια φορά τη µεγαλοψυχία σας, επιτρέποντας στο φορολογούµενο να προσφύγει στη δικαιοσύνη καταβάλλοντας βέβαια, το 50% της βεβαιωµένης οφειλής µε την κατάθεση προσφυγής του. Μα, αφού προσφεύγει επειδή δεν έχει να πληρώσει, πρέπει σώνει και καλά να
έχει να καταβάλει τα µισά; Εάν δεν έχει και αυτά τι θα γίνει, κατάσχεση; Τότε, ποιος ο λόγος να προσφύγει στη δικαιοσύνη;
Και µη µου πείτε ότι έχει δικαίωµα ο φορολογούµενος να καταθέσει αίτηµα αναστολής της καταβολής, γιατί πρώτον, για να
πάρει τελικά αναστολή πρέπει να αποδείξει ότι µε την πληρωµή
αυτού του ποσού θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη και δεύτερον, η απόφαση πρέπει να εκδοθεί εντός είκοσι ηµερών. Εάν δηλαδή η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης καθυστερήσει να
εκδώσει την απόφαση, δεν υπάρχει αναστολή καταβολής. Πόσοι
θα στελεχώνουν αυτήν την υπηρεσία αλήθεια; Γιατί θα είναι
τόσες πολλές οι αιτήσεις για αναστολή καταβολής που είκοσι
ηµέρες διορία για την έκδοση της απόφασης φαντάζει σαν
όνειρο θερινής νυκτός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συγκυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να οδηγεί την κοινωνία σε αδιέξοδο.
Θα µπορούσε κάποιος να δει θετικά το γεγονός ότι προσπαθείτε
να ενοποιήσετε το φορολογικό χάος που εσείς οι ίδιοι έχετε δηµιουργήσει, όµως φοβάµαι ότι για ακόµη µια φορά κοιτάτε το
δέντρο και χάνετε το δάσος, τους πολίτες δηλαδή αυτής της
χώρας.
Τι πιστεύετε ότι θα συµβεί µε όσους κάνουν ρύθµιση των οφειλών τους, εφόσον µε το που χάσουν για ένα µήνα µία δόση θα
είναι υποχρεωµένοι να εξοφλήσουν άµεσα ολόκληρη την οφειλή
τους, πράγµα που σηµαίνει ότι πολλοί συνάνθρωποί µας θα χάσουν ακόµα και το σπίτι τους; Είναι απλό, θα γεµίσουν οι φυλακές, οι ήδη ασφυκτικά γεµάτες και θα αυξηθούν οι αυτοκτονίες.
Αυτό θέλετε; Δεν κινδυνολογώ και ούτε λαϊκίζω. Αυτό γίνεται στις
µέρες µας. Οι φυλακές γεµίζουν από φορολογούµενους που
αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Και πώς
να ανταπεξέλθουν όταν η Κυβέρνηση κούρεψε τα εισοδήµατά
τους, αλλά δεν τολµά να κουρέψει τα δάνεια και τις υποχρεώσεις
τους στις τράπεζες;
Εµείς, ως Ανεξάρτητοι Έλληνες θα σταθούµε δίπλα στους πολίτες που δοκιµάζονται. Ήδη, η νοµική µας υπηρεσία βοηθά αρκετούς φορολογούµενους µε τις υποθέσεις τους, προσφέροντας
υποστήριξη µε όποιον τρόπο µπορεί. Στόχος µας είναι να αφυπνίσουµε τον ελληνικό λαό, ο οποίος δυστυχώς δεν ενηµερώνεται επαρκώς από τα συστηµικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και
να του δώσουµε να καταλάβει ότι υπάρχει κι άλλος δρόµος
πέραν των µνηµονίων και της εξάρτησης από δανειστές και τοκογλύφους.
Εµείς εµµένουµε στη στάση µας για διαγραφή του µνηµονίου
και των δανειακών συµβάσεων µέσω της Επιτροπής Λογιστικού
Ελέγχου για να δούµε τι πραγµατικά χρωστάµε καθορίζοντας την
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ελληνική ΑΟΖ, εγγράφοντας τις πολεµικές αποζηµιώσεις στον
κρατικό προϋπολογισµό και αναλαµβάνοντας την πλήρη εκµετάλλευση του εθνικού µας πλούτου. Μόνο έτσι θα πετύχουµε την
εθνική µας ανεξαρτησία.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας πω ότι θεωρούµε
πως αυτό το νοµοσχέδιο αποτελεί µέρος ενός µίνι µνηµονίου, γι’
αυτό και το καταψηφίζουµε και επί της αρχής και επί του συνόλου και επί των άρθρων. Και στέλνουµε ένα µήνυµα: Αν η τρόικα
βάζει προαπαιτούµενα, ο λαός πρέπει να βάζει απαιτούµενα. Και
αυτά τα απαιτούµενα είναι ανάσες ζωής και ελπίδας ότι αύριο θα
υπάρχει και θα επιβιώσει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Χαϊκάλη.
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιώταρος.
Ορίστε, κύριε Παναγιώταρε, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ένα ακόµα φορολογικό νοµοσχέδιο, το οποίο ήρθε µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, όπως και πάρα πολλά άλλα τον τελευταίο χρόνο. Ακούσαµε τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας
να µας λέει και να έχει έτοιµη την κασέτα ότι η χώρα πρέπει να
προχωρήσει µπροστά, πρέπει να υπάρχει αίσθηση δικαίου ανάµεσα στους Έλληνες πολίτες.
Αλήθεια, πώς περιµένει ο εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας
να προχωρήσει η χώρα µπροστά, όταν ήδη οικονοµικά την έχετε
συνθλίψει; Όταν στους επόµενους έξι µήνες θα πρέπει να πληρωθούν είκοσι ένας φόροι, χώρια τα διάφορα τέλη που πληρώνονται µέσω της ΔΕΗ και που δεν λογίζονται στους φόρους,
όπως είναι οι ρυθµιζόµενες χρεώσεις, διάφορα έξοδα, διάφορα
χαράτσια, τα οποία έρχονται από παντού Από τους οκτακόσιους
χιλιάδες οφειλέτες, µόνο πέντε χιλιάδες έχουν κάνει µέχρι στιγµής κάποια ρύθµιση.
Την ίδια ώρα ο κ. Σόιµπλε απαίτησε, προκειµένου να κλείσει η
µαύρη τρύπα, να παρθούν ακόµη σκληρότερα µέτρα και µέσα
στο καλοκαίρι, ούτε καν από το φθινόπωρο, ενώ όλες οι εκτιµήσεις λένε ότι από τον Σεπτέµβριο έρχεται µία νέα κόλαση φοροεπιδροµών, ασχέτως τι έλεγε ο κ. Σαµαράς, ο οποίος είπε σε
συνέντευξη ότι η τρόικα δεν έχει καµµία επαφή µε την πραγµατικότητα. Πολύ πρόσφατα ξαναέδωσε συνέντευξη και είπε: «αποκλείω νέα µέτρα το φθινόπωρο».
Το ζήτηµα είναι ότι δεν τον πιστεύει απολύτως κανείς, οπότε
όσες συνεντεύξεις και να δώσει, όσες υποσχέσεις και να µοιράσει, δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα έλεος από µέρους της Κυβερνήσεως, της συγκυβερνήσεως και της τρόικας, που είναι οι
πραγµατικοί κυβερνήτες αυτού του τόπου.
Και την ίδια ώρα, βλέπουµε από τα στατιστικά ότι η Κεντρική
Ευρωπαϊκή Τράπεζα αποκόµισε 9 µε 10 δισεκατοµµύρια ευρώ
κέρδη από τα ελληνικά οµόλογα, αυτά τα ακούρευτα, συνολικά
80 δισεκατοµµύρια από όλη την Ευρώπη. Η µικρή Ελλαδίτσα έχει
δώσει γύρω στο 15% των κερδών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας από την αφαίµαξη του ελληνικού λαού.
Στο προηγούµενο πολυνοµοσχέδιο περάσατε στη «ζούλα» µία
τροπολογία στο «ενενήντα», µε την οποία δίνατε άφεση αµαρτιών
στους τραπεζίτες για τα διάφορα θαλασσοδάνεια που έδωσαν.
Κι αυτή η διάταξη ήταν στην ουσία φωτογραφική, όχι τόσο για
κάποιους επιχειρηµατίες ή για άλλους, αλλά για συγκεκριµένο
πολιτικό κόµµα που καταρρέει και χρωστάει εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ σε δάνεια, τα οποία έπαιρνε µε µεγάλη ευκολία
όταν ήταν Κυβέρνηση µέσω διαφόρων φίλων τύπου Λαυρεντιάδη
και άλλων.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 55 συζητείται το ζήτηµα των
εικονικών τιµολογίων. Βλέπουµε πάλι µία διάταξη φωτογραφική,
πάλι για το ΠΑΣΟΚ ως επί το πλείστον, διότι όλοι γνωρίζουµε ότι
υπάρχει λογιστικός έλεγχος στα οικονοµικά του κι έχουν βρεθεί
«σηµεία και τέρατα», που επιµελώς αποκρύπτονται από τη δηµοσιότητα, ώστε όταν ψηφιστεί αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο
και βγουν αυτά, να πέσουν στα «µαλακά» όλοι αυτοί οι «σύντροφοι», οι οποίοι έκαναν τεράστιες κοµπίνες.
Το ζήτηµα είναι ότι χρειάζεται θέληση και όχι νέα φορολογικά
µέτρα, διότι, όπως είπε και ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας
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για την αίσθηση δικαίου, θα πρέπει να δίνετε το καλό παράδειγµα. Όταν το κόµµα σας χρωστάει εκατοντάδες εκατοµµύρια
ευρώ και δεν θα υπάρξει ποτέ πιθανότητα αποπληρωµής, όταν
το ΠΑΣΟΚ που καταρρέει, έστω κι αν του δώσατε το «φιλί της
ζωής» προσφάτως, όταν εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ έχουν
πεταχτεί στην κυριολεξία στη θάλασσα, όταν πολυεθνικές-κολοσσοί µέσω ενδοεταιρικών, ενδο-οµιλικών συναλλαγών ή και µέσω
καταφανέστατης φοροδιαφυγής δεν τιµωρούνται για τεράστια
ποσά, εκατοντάδες ή και δισεκατοµµύρια ευρώ, και την ίδια στιγµή έχετε βάλει τον απλό Έλληνα πολίτη στη γωνία και τον βοµβαρδίζετε και του επιτίθεστε από παντού, τότε σίγουρα δεν
υπάρχει κανένα αίσθηµα δικαίου.
Τα µέτρα που παίρνετε τώρα, τα µέτρα που πήρατε την προηγούµενη βδοµάδα, τα µέτρα που έχετε πάρει τον τελευταίο
χρόνο και τα τελευταία δύο χρόνια είναι ανεφάρµοστα. Δεν µπορούν να εφαρµοστούν από κανέναν Έλληνα πολίτη. Ο όγκος των
Ελλήνων φορολογουµένων, οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν,
µεγαλώνει και αυξάνεται µε γεωµετρική πρόοδο καθηµερινά.
Στο εν λόγω νοµοσχέδιο δεν έχει καµµία σηµασία να συζητήσουµε τα άρθρα και να δούµε αν είναι κάτι καλό ή όχι αφού στην
ουσία είναι ανεφάρµοστα. Θα αναφερθούµε µόνο σε δύο-τρία τα
οποία είναι όντως άξια µνηµόνευσης.
Παραδείγµατος χάριν, µε το άρθρο 41 δύναται ο φορολογικός
µηχανισµός, χωρίς δικαστική απόφαση, να επιβάλλει συντηρητική κατάσχεση κινητών, ακινήτων, εµπράγµατων δικαιωµάτων
σε αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη προς το δηµόσιο.
Αυτά τα πράγµατα, χωρίς δικαστικές αποφάσεις, είναι και αντισυνταγµατικά και σίγουρα θα έχετε τεράστια προβλήµατα,
όταν θα επιχειρήσετε να τα εφαρµόσετε.
Βλέπουµε στο άρθρο 51 παραγραφή χρεών στο δηµόσιο µετά
το πέρας της πενταετίας. «Βρωµάει» το εν λόγω άρθρο από µακριά ότι πάτε να χαρίσετε χρέη. Η πενταετία δεν είναι κάποιο σοβαρό και µεγάλο χρονικό διάστηµα και σίγουρα ο νοµοθέτης,
αυτός που συνέταξε το άρθρο 51, δεν έλαβε υπ’ όψιν του κάποιους µικροοφειλέτες, αλλά µάλλον κάποιους µεγαλοκαρχαρίες,
που µάλλον πρέπει να είναι και γνωστοί του κόµµατος το οποίο
το συνέταξε.
Βλέπουµε στο άρθρο 55 την παράγραφο 2 που µιλάει για τα
εικονικά τιµολόγια -το αναφέραµε και αυτό- και στο άρθρο 72 µία
σκανδαλάρα. Επαναφέρετε το άρθρο 108 του πολυνοµοσχεδίου
που αφορά τους υπαλλήλους που απολύθηκαν από την ΕΡΤ, µε
το οποίο αίρεται το πλαφόν αποζηµίωσης που είχε θεσπιστεί µε
τη διάταξη της παραγράφου 2 του ν. 173/1967 και το οποίο είναι
15.000 ευρώ για το προσωπικό που δεν θα απασχοληθεί µε οποιονδήποτε τρόπο µέσα σε διάστηµα τριών ετών στο νέο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Δωράκι για τους υπαλλήλους της ΕΡΤ, που θα
επιβαρύνει για άλλη µία φορά τον ελληνικό λαό!
Βλέπουµε και πλήθος άλλων διατάξεων, αλλά, όταν δεν υπάρχει φοροδοτική ικανότητα από τους Έλληνες πολίτες, ό,τι και να
βάλετε, όσα µέτρα αναγκαστικής κατάσχεσης και να επιβάλετε,
δεν θα µπορεί ο ελληνικός λαός να σας πληρώσει, γιατί πολύ
απλά δεν θα έχει. Ήδη οφείλουν φόρους και ληξιπρόθεσµα χρέη
προηγούµενων ετών. Αδυνατούν να τα πληρώσουν αυτά έστω
και µε ρυθµίσεις. Εσείς θέλετε µε τη νέα φοροκαταιγίδα που έχει
αρχίσει και έρχεται να εισπράξετε και τα καινούργια.
Από ό,τι φαίνεται, ενδιαφέρεστε µόνο να µπορέσετε να έχετε
τη δυνατότητα να κατασχέσετε την περιουσία του κάθε Έλληνα
πολίτη. Εξ άλλου, εσείς οι ίδιοι είπατε ότι θα αρχίσουν και οι κατασχέσεις πρώτης κατοικίας από 1-1-2014. Τα κοράκια των distress funds, οι ίδιοι αυτοί που σας δίνουν λεφτά, περιµένουν στη
γωνία, ώστε νόµιµα και ωραία να ξεκινήσουν από τον Γενάρη να
πέφτουν και να αγοράζουν ό,τι θέλουν σε άκρως εξευτελιστικές
τιµές. Το ελληνικό κράτος οφείλει να προστατεύσει τον Έλληνα
πολίτη να µην πράττει απολύτως τίποτα.
Μιλούσε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ για την ουσία των ρυθµίσεων
και έλεγε να περιοριστούν τα παραθυράκια, λες και το ΠΑΣΟΚ
δεκαετίες τώρα έπραττε διαφορετικά. Έτσι λειτουργούσε και
έτσι συνεχίζει να λειτουργεί όσο του δίνεται η δυνατότητα στη
συγκυβέρνηση που βρίσκεται αυτήν τη στιγµή, για όσο θα είναι.
Μιλούσε τόση ώρα για τα εικονικά τιµολόγια, κάτι που δείχνει ότι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

τους καίει το θέµα. Δεν ήταν για κάποιον επιχειρηµατία, αλλά
µάλλον για τα του οίκου τους είναι. Το είπαµε αυτό το ζήτηµα.
Είπε ότι παραπληροφορείται η κοινή γνώµη ότι δεν κάνει τίποτα
το κράτος. Μα, η παραπληροφόρηση της κοινής γνώµης ήταν το
βασικό ατού, το πλεονέκτηµα του ΠΑΣΟΚ εδώ και δεκαετίες.
Είχατε και το θράσος να µιλάτε για λαµόγια. Ποιοι; Εσείς στο
ΠΑΣΟΚ που, αν ανοίξουµε το λεξικό στη λέξη «λαµόγια», θα δείξει ένα πλήθος στελεχών σας τα οποία είναι προφυλακισµένα ή
έχουν εµπλοκή µε τις δικαστικές εξουσίες και οσονούπω θα ακολουθήσουν τους προκατόχους τους.
Με όλα αυτά, τα οποία κάνετε καθηµερινά, αναρωτιέστε γιατί
γιγαντώνεται η Χρυσή Αυγή. Ε, λοιπόν, δεν σας εµπιστεύεται
πλέον κανένας. Βλέπουν ότι ο µόνος θεσµός σε αυτήν τη χώρα
που λειτουργεί και πραγµατοποιεί ό,τι υπόσχεται είναι η Χρυσή
Αυγή. Γι’ αυτό να µην έχετε απολύτως καµµία απορία γιατί ανεβαίνουµε τόσο πολύ και σύντοµα θα είµαστε σε θέση να διοικήσουµε και να διορθώσουµε τα κακώς κείµενα αυτού του τόπου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Αναγνωστάκης για δώδεκα λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι κοινός
τόπος η στρατηγική επιδίωξη, η επιθυµία να παταχθεί επιτέλους
η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή. Είναι, επίσης, γνωστό ότι η
Δηµοκρατική Αριστερά πολλές φορές έχει αναδείξει το ζήτηµα
της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής είτε µέσω επίκαιρων
επερωτήσεων είτε µέσω ενός κοινοβουλευτικού ελέγχου που
ασκούν τα µέλη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας.
Κύριε Υπουργέ, προτού µπω στην ουσία της συζήτησης, θα
ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις, οι οποίες είναι αρκετά σηµαντικές και ιδιαίτερα σοβαρές για τη Δηµοκρατική Αριστερά.
Εχθές καταγγείλαµε στη συνεδρίαση της επιτροπής τη διαδικασία του κατεπείγοντος, µία διαδικασία η οποία ακυρώνει την
όποια θετική χροιά, το όποιο θετικό πρόσηµο είχε αυτό το νοµοσχέδιο. Σας είπαµε και εχθές ότι είναι αδιανόητο να επιχειρείτε
µία σοβαρή διορθωτική προσπάθεια σε έναν ευαίσθητο χώρο,
όπως είναι αυτός της φορολογίας, της είσπραξης εσόδων µε την
ευρύτερη έννοια, µ’ αυτόν τον τρόπο.
Θέλω να ενηµερώσω τους κυρίους και τις κυρίες Βουλευτές
ότι στη Βουλή υπάρχει η Επιτροπή Φορολογικής Αναµόρφωσης,
η οποία δυστυχώς δεν µπόρεσε να ασχοληθεί σοβαρά µε την
επεξεργασία του συγκεκριµένου σχεδίου νόµου.
Είµαι σε θέση να γνωρίζω, κύριε Υπουργέ, ότι η συγκεκριµένη
Επιτροπή Φορολογικής Αναµόρφωσης ασχολήθηκε µόνο µε τα
οκτώ πρώτα κεφάλαια, δηλαδή µε τα τριάντα εννέα άρθρα, πλην
του κεφαλαίου για τις ενδοοµιλικές συναλλαγές, δηλαδή τα
άρθρα 21 και 22. Αυτό το λέω, γιατί αυτή η βιασύνη στέρησε τη
δυνατότητα µίας ουσιαστικής και σε βάθος επεξεργασίας.
Έχω την εκτίµηση –και αυτό φάνηκε, κύριε Υπουργέ και στη
χθεσινή διαδικασία αλλά και µέχρι τώρα απ’ όσους πήραν το
λόγο- ότι κάποιες διατάξεις είναι πρόχειρες και, αν µου επιτρέπεται η φράση, γράφτηκαν κυριολεκτικά στο πόδι.
Είπαµε εχθές στη συνεδρίαση της επιτροπής ότι ως προς τη
στρατηγική στόχευση που είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής, δεν
µπορεί κάποιος να αρνηθεί τη στήριξή του. Επίσης, δεν µπορεί
κάποιος να αρνηθεί τη στήριξή του σε µία προσπάθεια κωδικοποίησης της διάσπαρτης νοµοθεσίας, της πολυνοµίας, της αντιµετώπισης γραφειοκρατίας.
Έχω πει κατά το παρελθόν από τούτο εδώ το Βήµα –και το
επαναλαµβάνω- ότι κατά την προσωπική µου εκτίµηση η φοροδιαφυγή είναι το µεγαλύτερο των εγκληµάτων, γιατί µε τη φοροδιαφυγή υπονοµεύεται το παρόν και το µέλλον της χώρας. Υπονοµεύεται το παρόν και το µέλλον της νέας γενιάς, γιατί είναι λογικά αυτονόητο ότι το δηµόσιο χάνει έσοδα κι έτσι υποβαθµίζονται µία σειρά από δηµόσιες υπηρεσίες, όπως είναι η δηµόσια
υγεία, η δηµόσια εκπαίδευση, κ.ο.κ..
Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, διαβάζουµε ότι για να λειτουργήσει ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος και για να
έχει η χώρα και η φορολογική διοίκηση στη διάθεσή της ένα σύγ-
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χρονο φοροελεγκτικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την είσπραξη
των εσόδων του δηµοσίου, προωθείται µε τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόµου ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας.
Μάλιστα, η αιτιολογική έκθεση ισχυρίζεται ότι µε τις προτεινόµενες διατάξεις του κώδικα επιχειρείται η θέσπιση ενός ανεξάρτητου συστήµατος κανόνων που θα διέπει διάφορα στάδια της
φορολογικής διαδικασίας, αφ’ ενός ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις των υποκειµένων, των αναφεροµένων στον Κώδικα
Φορολογιών και αφ’ ετέρου ως προς τη διαδικασία της είσπραξης των προερχοµένων από φόρους και εν τέλει δηµοσίων εσόδων.
Σας θυµίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και σε εσάς, κύριε
Υπουργέ, ότι κατά τη συζήτηση του πολυνοµοσχεδίου την προηγούµενη µόλις εβδοµάδα, δηλαδή µόλις πριν λίγες ηµέρες, η
Δηµοκρατική Αριστερά επέµενε ότι µαζί µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος θα έπρεπε να έχει έρθει και ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών, δηλαδή ο κώδικας για την πάταξη της φοροδιαφυγής που συνιστά ζήτηµα κοινωνικής δικαιοσύνης και
απαραίτητη προϋπόθεση για µια, το δυνατόν, ηπιότερη δηµοσιονοµική προσαρµογή.
Επισηµάναµε τότε, κύριε Υπουργέ –το επισηµαίνουµε και
τώρα- ότι το µοντέλο «όσοι περισσότεροι φόροι τόσο περισσότερα έσοδα», δυστυχώς, απέτυχε παταγωδώς. Εξάλλου, απόδειξη των λεγοµένων µας είναι η υστέρηση κατά 550 εκατοµµύρια ευρώ των εσόδων το πρώτο πεντάµηνο του 2013, η οποία καταδεικνύει αφ’ ενός την αδυναµία των φοροεισπρακτικών µηχανισµών και αφ’ ετέρου τη µεγάλη αδυναµία των πολιτών να
αντέξουν αυτό το µοντέλο της λιτότητας και της υπερφορολόγησης.
Το σχέδιο νόµου για τις φορολογικές διαδικασίες είναι αλήθεια
ότι αποτελεί ένα ακόµη εργαλείο, κυρίως όµως, για την είσπραξη
των φόρων και όχι τόσο σε ό,τι αφορά την φοροδιαφυγή και την
φοροαποφυγή, παρ’ όλο που αρκετές διατάξεις –το είπαµε και
χθες το λέµε και σήµερα- κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.
Δίνετε όµως, κύριε Υπουργέ, µια αίσθηση ότι δυστυχώς ισοπεδώνονται δίκαιοι και άδικοι. Χθες η φράση που χρησιµοποίησα
είναι ότι δεν µπορούν να εξισωθούν αυτοί που κατά συνείδηση
και κατ’ εξακολούθηση φοροδιαφεύγουν και φοροαποφεύγουν
µε αυτούς που βρέθηκαν σε µία αδύνατη θέση να έχουν τη δυνατότητα ανταπόκρισης λόγω της συγκεκριµένης κοινωνικής και
οικονοµικής συγκυρίας.
Δεν είναι, λοιπόν, διακριτός ο διαχωρισµός ανάµεσα στο
λάθος, στην αµέλεια και στη συνειδητή προσπάθεια φοροδιαφυγής. Κλασικό χαρακτηριστικό άρθρο, κύριε Υπουργέ, είναι το
άρθρο 46.
Ο κώδικας εκτείνεται σε όλο το πεδίο της φορολογικής διαδικασίας είσπραξης των φόρων, καθώς και διοικητικών κυρώσεων
και προστίµων. Ευτυχώς, δεν περιλαµβάνει ποινικές διατάξεις.
Εσείς δεσµευτήκατε ότι θα έρθει σε δεύτερο βήµα, σε ένα δεύτερο στάδιο, για να δούµε αυτές τις ποινικές διατάξεις.
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου εισάγει
την έννοια της φορολογικής διοίκησης, στην οποία όµως δίνονται
µια σειρά εξουσίες.
Χθες είπα, κύριε Υπουργέ –το επαναλαµβάνω και σήµερα για
την καταγραφή στα Πρακτικά- ότι δηµιουργούµε µε µια υπογραφή ένα όργανο µε υπερεξουσίες, έναν γενικό γραµµατέα
εσόδων, ο οποίος είναι υπερυπουργός. Αυτό είναι σταχυολογηµένο. Δώδεκα ή δεκατρείς φορές αναφέρεται η φράση ότι ο γενικός γραµµατέας ή η φορολογική διοίκηση µπορεί να καθορίζει,
να αποφασίζει κ.ο.κ..
Προσέξτε, αν αυτό το όργανο, αν αυτός ο θεσµός δεν έρθει
να λογοδοτήσει στη Βουλή, υπάρχει πρόβληµα. Ακούστηκε και
από άλλους συναδέλφους οι οποίοι έχουν, αν θέλετε, και το υπόβαθρο της επιστηµονικής γνώσης. Δεν µπορεί δευτερογενώς να
παράγεται νοµοθεσία από ένα µονοπρόσωπο στην ουσία διοικητικό όργανο. Άρα, είναι απαραίτητη η διάταξη αν όχι σήµερα, αν
όχι µε µια τροπολογία, ακριβώς το επόµενο διάστηµα να υπάρχει
λογοδοσία του συγκεκριµένου θεσµού, του συγκεκριµένου οργάνου.
Παράλληλα, δεν µπορεί να εξηγηθεί το γεγονός της τόσο µεγάλης βιασύνης µε το πρόσχηµα της εκταµίευσης της δόσης.
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Δεν ξέρω, κύριε Υπουργέ, αν αληθεύουν αυτά που διαβάζουµε
ότι υπήρξε περικοπή της δόσης και ότι υπήρξε πρόβληµα. Δεν
το γνωρίζω. Νοµίζω ότι οφείλετε µια ενηµέρωση όταν πάρετε τον
λόγο. Γιατί αυτή η βιασύνη όταν από 1-1-2014 θα ισχύουν οι διατάξεις του συγκεκριµένου κώδικα;
Κατά την άποψη της Δηµοκρατικής Αριστεράς, θα µπορούσε
να δοθεί επαρκής χρόνος τόσο στις επιτροπές που συµµετέχουν
κατά τη διαδικασία σύνταξης –αναφέρθηκα προηγούµενα- όσο
βέβαια και στη Βουλή, ώστε να µη συζητείται όπως συζητείται
σήµερα και να ακυρώνεται µία θετική σε ένα βαθµό πρωτοβουλία
που έχει στόχο να πατάξει τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή.
Κύριε Πρόεδρε, έγινε συµφωνία να κάνουµε τοποθέτηση και
επί των άρθρων, οπότε µε την ανοχή σας θα µιλήσω και για τα
άρθρα.
Ειδικότερα, στο Μέρος Α’ του σχεδίου νόµου µε τίτλο «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας», άρθρα 1-9, εισάγονται γενικές
διατάξεις, όπως ορισµοί, το πεδίο εφαρµογής του κώδικα, η κοινοποίηση πράξεων κ.λπ.. Δεν έχω να κάνω κάποια παρατήρηση
σ’ αυτά τα άρθρα, εκτός από το άρθρο 4 όπου, όπως επισήµανα
και χθες, κύριε Υπουργέ, δεν µπορεί ο υπάλληλος ο οποίος δίνει
λάθος πληροφόρηση και καθοδηγεί λάθος τον πολίτη να είναι
άµοιρος των όποιων διοικητικών ευθυνών και η φορολογική διοίκηση να µη δεσµεύεται γι’ αυτό το λάθος. Αυτό σας το επισήµανα και χθες, κύριε Υπουργέ. Βέβαια δεν µε ακούτε αλλά µε
ακούει η συνεργάτης σας κ. Μπέη, µπας και διορθώσουµε κάτι.
Όσον αφορά στο Κεφάλαιο Τρίτο µε τίτλο: «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας», δεν έχω να κάνω καµµία παρατήρηση.
Όσον αφορά στο Κεφάλαιο Τέταρτο µε τίτλο: «Τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων», άρθρα 13-17, περιλαµβάνονται διατάξεις
για την τήρηση βιβλίων και στοιχείων µε την παροχή πληροφοριών και το απόρρητο. Εδώ θα πω αρκετά στη δευτερολογία µου.
Με το Κεφάλαιο Ε’ «Υποβολή Δηλώσεων», άρθρα 18-20, εισάγονται διατάξεις για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης µε
την επιφύλαξη ή χωρίς, καθώς και την τροποποίηση αυτής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και πάω κατευθείαν στα άρθρα, γιατί για µας έχουν µια ιδιαίτερη αξία. Τα υπόλοιπα τα προσπερνώ λόγω χρόνου.
Κύριε Υπουργέ, έχουµε καταθέσει δύο τροπολογίες. Η µία
τροπολογία αναφέρεται στο άρθρο 42 και η δεύτερη στο άρθρο
48. Θέλω, λοιπόν, να είµαι ξεκάθαρος. Εάν απορριφθούν µετά
πολλών επαίνων και αυτές οι τροπολογίες, είναι αυτονόητο ότι
εµείς θα καταψηφίσουµε και το άρθρο 42 και το άρθρο 48. Και
βεβαίως, έχουµε πάρα πολλές επιφυλάξεις. Περιµένουµε από
εσάς να ξεκαθαρίσετε πώς διευθετείται εντέλει το ζήτηµα που
προκύπτει µε την αναγκαστική εκτέλεση, δηλαδή το άρθρο 46,
το οποίο µάλλον θα καταψηφίσουµε εάν δεν πάρουµε πειστικές
απαντήσεις.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας για λίγο ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Λόγω της ευγένειας
του οµιλητή, παρέχεται αυτή η ανοχή του χρόνου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά, λοιπόν, στο άρθρο 46 –για όσους δεν γνωρίζουν,
αλλά και γι’ αυτούς που µας παρακολουθούν- προβλέπεται ότι
σε περίπτωση µη καταβολής των ποσών που καταλογίζονται στον
υπόχρεο εντός τριάντα ηµερών από την κοινοποίηση της ατοµικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής, το αρµόδιο όργανο της φορολογικής διοίκησης µπορεί να προβεί στη λήψη µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στον κώδικα
µετά την πάροδο της προθεσµίας των τριάντα ηµερών.
Αυτή η αναγκαστική εκτέλεση περιλαµβάνει, κυρίες και κύριοι,
όπως ακούστηκε και από άλλους αγορητές και εισηγητές, κατασχέσεις ακινήτων, τραπεζικών λογαριασµών, εµπράγµατων δικαιωµάτων κ.λπ., χωρίς –και αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά που
ήθελα να δείξω- δικαστική απόφαση. Πρόκειται, όπως είπα και
στην αρχική µου τοποθέτηση, για µια διάταξη που στρέφεται
κατά δικαίων και αδίκων χωρίς διάκριση και κριτήρια για το
λάθος, την αµέλεια και τη συστηµατική φοροδιαφυγή. Θεωρώ,
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λοιπόν, ότι αυτή η διάταξη χρειάζεται οπωσδήποτε τροποποίηση.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, έχουµε βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση και θα θέλαµε να κάνετε δεκτή την τροπολογία µας.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνω µε το άρθρο 48. Σας είπα ότι και εδώ
θα έπρεπε να υπάρχει και για το δηµόσιο η ίδια υποχρέωση που
έχει ο φορολογούµενος απέναντι στο δηµόσιο, δηλαδή εντός
τριάντα ηµερών να τακτοποιεί την όποια εκκρεµότητά του. Δεν
κατανοώ γιατί θα πρέπει το δηµόσιο να αποκτά πλεονέκτηµα
κατά εξήντα ηµέρες, δηλαδή να τριπλασιάζεται ο αριθµός των
ηµερών που θα πρέπει να επιστρέφει φόρους ή να απαντά σε µία
αίτηση των Ελλήνων φορολογουµένων. Και για το ζήτηµα αυτό
έχουµε καταθέσει τροπολογία και περιµένουµε τη δική σας απάντηση.
Και έρχοµαι σε µία τελευταία πρόταση.
Χθες έθεσα το ζήτηµα του συµψηφισµού, ο οποίος θα έλυνε
πάρα πολλά προβλήµατα στην ελληνική κοινωνία και οικονοµία.
Δεν έχετε κάνει αυτό που θα περίµενε σήµερα ο Έλληνας πολίτης, να του δοθεί δηλαδή η δυνατότητα να συµψηφίζει οφειλές
και απαιτήσεις από το ελληνικό δηµόσιο. Αυτό είναι προνόµιο του
ελληνικού δηµοσίου αλλά δεν είναι προνόµιο του Έλληνα πολίτη.
Αυτή είναι µια αντίφαση και ένα παράδοξο, το οποίο θα πρέπει
άµεσα να διορθωθεί.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
ΤοΝ λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχει ένα ερώτηµα πολύ σηµαντικό κατά τη γνώµη µας, αν
η συζήτηση την οποία κάνουµε σήµερα για τη διαδικασία κωδικοποίησης της φορολογικής διαδικασίας είναι µία συζήτηση ανεξάρτητη, δηλαδή εκτός της συνολικότερης φορολογικής πολιτικής αλλά και της συνολικότερης οικονοµικής πολιτικής που
εφαρµόζει η Κυβέρνηση και πρέπει να αντιµετωπίσουµε αυτήν
τη διαδικασία και ως κάτι ουδέτερο, ως µία προσπάθεια από
µεριά της Κυβέρνησης βελτίωσης και απλοποίησης του όποιου
συστήµατος.
Μία τέτοια συζήτηση είναι, βεβαίως, βαθύτατα αποπροσανατολιστική, γιατί ουσιαστικά και η φορολογική πολιτική και ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα
εργαλείο για να υλοποιηθεί η γενικότερη οικονοµική πολιτική.
Ποια είναι αυτή η γενικότερη οικονοµική πολιτική της σηµερινής συγκυβέρνησης αλλά και διαχρονικά των κυβερνήσεων σε
τούτον εδώ τον τόπο; Πού στοχεύει συνολικά η γενικότερη οικονοµική πολιτική; Στοχεύει σε ένα και µόνο ζήτηµα. Στο πώς δηλαδή θα διασφαλιστούν, µε κάθε τρόπο και ανάλογα τις εποχές,
τα συγκεκριµένα κάθε φορά συµφέροντα των επιχειρηµατικών
οµίλων, των µονοπωλιακών οµίλων, του κεφαλαίου και της αστικής τάξης συνολικά. Αυτή είναι η οικονοµική πολιτική στη χώρα
µας και συνολικά στο καπιταλιστικό σύστηµα, πώς δηλαδή η οικονοµική πολιτική θα διαµορφώσει τις προϋποθέσεις για να διευκολυνθεί η αναπαραγωγή του κεφαλαίου.
Άρα είναι µία ταξική, αντιλαϊκή οικονοµική πολιτική που εφαρµόζεται και από αυτήν την άποψη βεβαίως, αυτή αποκτά όλο και
πιο αντιλαϊκά χαρακτηριστικά σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης, όπου συν τοις άλλοις µεταφέρει τα βάρη διαχείρισης της
καπιταλιστικής κρίσης στις πλάτες των λαϊκών στρωµάτων. Άρα
δηλαδή θυσιάζει επί της ουσίας η κυβερνητική πολιτική την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών στο βωµό της ανταγωνιστικότητας και της θωράκισης του καπιταλιστικού κέρδους.
Με αυτόν τον τρόπο, η φορολογική πολιτική δεν µπορεί να
είναι κάτι διαφορετικό, δεν µπορεί να είναι δίκαιη, δεν µπορεί να
είναι αναλογική, δεν µπορεί να είναι για όλους. Η φορολογική
πολιτική, λοιπόν, είναι ένα εργαλείο για να υλοποιηθεί αυτή η αντιλαϊκή ταξική πολιτική.
Από αυτήν την άποψη είναι ένα εργαλείο άδικης, αντιλαϊκής
αναδιανοµής του κοινωνικά παραγόµενου πλούτου, γιατί τα παίρνει από τους πολλούς για να τα δώσει στους λίγους. Ανέκαθεν,
τα φορολογικά συστήµατα τέτοια ήταν µε τις όποιες ενδεχοµένως επιµέρους εξαιρέσεις που οφείλονταν στους συσχετισµούς

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

δύναµης, σε ένα ταξικό κίνηµα, σε άλλες συνθήκες ανάπτυξης
του καπιταλισµού. Όµως ήταν τέτοιο ως φιλοσοφία, ως λογική
και ως αντίληψη.
Έπαιρνε, λοιπόν, τα χρήµατα από τους πολλούς, από τον λαό
για να στηρίξει µέσα από επιδοτήσεις, µέσα από θαλασσοδάνεια
–γι’ αυτό αυξάνεται και το δηµόσιο χρέος µε γεωµετρική πρόοδο- τους επιχειρηµατικούς οµίλους. Έπαιρνε αυτά τα χρήµατα
για να µπορεί να χρηµατοδοτεί το αστικό κράτος και τους µηχανισµούς που ήταν και είναι µηχανισµοί διασφάλισης της εξουσίας
της αστικής τάξης. Και έδωσε ένα µικρό τµήµα, το µικρότερο από
αυτό πήγαινε για µισθούς, για συντάξεις ή για ζητήµατα που
αφορούσαν την αναγκαία διαδικασία για την αναπαραγωγή της
εργατικής δύναµης στην υγεία, στην παιδεία, στην πρόνοια, στον
πολιτισµό και στον αθλητισµό που σήµερα αυτά µειώνονται δραστικά και δραµατικά στο όνοµα της εµπορευµατοποίησης αυτών
των αναγκών και της ατοµικής ευθύνης για τα ζητήµατα αυτά.
Αυτός, λοιπόν, ο χαρακτήρας του φορολογικού συστήµατος
γίνεται ακόµη πιο αντιλαϊκός, όταν οξύνεται ο καπιταλιστικός ανταγωνισµός και πολύ περισσότερο σε συνθήκες ελευθερίας κίνησης κεφαλαίου, ενώ ο φορολογικός ανταγωνισµός οργιάζει.
Υπάρχουν γειτονικά κράτη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
πολύ µικρούς, µηδενικούς φορολογικούς συντελεστές.
Άρα, λοιπόν, στο όνοµα της προσέλκυσης επενδύσεων του να
διαµορφωθούν νέες καπιταλιστικές επιχειρήσεις και επενδύσεις
τι γίνεται; Συρρικνώνετε συνολικά και µειώνετε τον ονοµαστικό
φορολογικό συντελεστή για το µεγάλο κεφάλαιο µέχρι που να
οδηγήσει στον εκµηδενισµό τον πραγµατικό φορολογικό συντελεστή.
Είναι τυχαίο ότι για µια σειρά τιµήµατα, τα οποία θεωρείτε
ναυαρχίδες του κεφαλαίου, δεν υπάρχει φορολογική επιβάρυνση
διαχρονικά, όπως είναι το εφοπλιστικό κεφάλαιο; Αυτό γίνεται,
για να θωρακίσει την ανταγωνιστικότητα, πολύ περισσότερο,
όταν η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, εµπορευµάτων και υπηρεσιών διαµορφώνει νέες προϋποθέσεις.
Βεβαίως, ο δεύτερος παράγοντας είναι ότι σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης κλιµακώνεται η φοροεπιδροµή απέναντι στα
λαϊκά στρώµατα. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Το είπαµε και την προηγούµενη εβδοµάδα. Η φορολογική συµµετοχή των νοµικών
προσώπων στο σύνολο των φορολογικών εσόδων έχει διαχρονικά –όχι µόνο στη χώρα µας αλλά συνολικά στην Ευρωπαϊκή
Ένωση- µία τεράστια µείωση.
Ας πάρουµε την τελευταία δεκαπενταετία ή και λιγότερο από
δεκαπέντε χρόνια. Το 2001, συµµετείχαν τα νοµικά πρόσωπα µε
το 13,5% στο σύνολο των φορολογικών εσόδων και το 2013 µε
τον προϋπολογισµό, προβλέπεται ότι η συµµετοχή τους θα περιοριστεί στο 3,3%. Να, λοιπόν, ο αντιλαϊκός, ο ταξικός χαρακτήρας.
Απ’ αυτήν την άποψη, εµείς το λέµε καθαρά: Είναι άσφαιρη η
κριτική που κάνουν τα κόµµατα που αποδέχονται τον ευρωµονόδροµο, τη συµµετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που
στηρίζουν την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, εµπορευµάτων,
υπηρεσιών. Είναι άσφαιρη η κριτική των κοµµάτων που δεν αµφισβητούν την καπιταλιστική ιδιοκτησία στα µέσα παραγωγής και
στους επιχειρηµατικούς καπιταλιστικούς οµίλους. Όλα, δηλαδή,
τα συστηµικά κόµµατα το κάνουν αυτό, από τη Χρυσή Αυγή, η
οποία πρωτοστατεί στο να µην επιβαρυνθεί το εφοπλιστικό κεφάλαιο για παράδειγµα και να πληρώσει ο λαός τα φορολογικά
βάρη, µέχρι τα κόµµατα της Κυβέρνησης ή ακόµη αυτά τα οποία
φιλοδοξούν να αναλάβουν την κυβερνητική διαχείριση.
Γιατί όπως λέει ο λαός µας, δεν µπορείς να κρατάς δυο καρπούζια κάτω από την ίδια µασχάλη. Δεν µπορείς δηλαδή και να
φοροαπαλλάσσεις τους επιχειρηµατικούς οµίλους στο όνοµα
της ανταγωνιστικότητας και ταυτόχρονα να έχεις αυξηµένα φορολογικά έσοδα.
Γι’ αυτό και η κριτική που κάνει το ΚΚΕ στη φορολογική πολιτική, κινείται στην αντίθετη ρότα. Τι λέµε εµείς; Απαλλαγή της
λαϊκής οικογένειας από το σύνολο των φορολογικών επιβαρύνσεων και να πληρώσει το µεγάλο κεφάλαιο, οι επιχειρηµατικοί
όµιλοι, η µεγάλη κινητή και ακίνητη περιουσία.
Απ’ αυτήν την άποψη αντιµετωπίζουµε µε αυτόν τον τρόπο και
την κωδικοποίηση των φορολογικών διαδικασιών, που ας πούµε
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ότι είναι η καλύτερη δυνατή που µπορούσε να γίνει, η άψογη.
Ποια πολιτική θα ερχόταν να εφαρµόσει; Αυτήν τη φορολογική,
αντιλαϊκή, βαθύτατα ταξική πολιτική, που κάνει µια επιδροµή απέναντι στα λαϊκά στρώµατα. Άρα, γίνεται αποτελεσµατική όσον
αφορά στο να σφίξει ακόµη πιο σφιχτά τη θηλιά στον λαό.
Όµως, ούτε καν τέτοιο πράγµα είναι. Δεν είναι µια ουδέτερη
διαδικασία. Δεν είναι ένας ουδέτερος τεχνικός µηχανισµός. Από
παντού και µέσα απ’ αυτόν τον κώδικα προκύπτουν τα αντιλαϊκά
χαρακτηριστικά.
Το πιο συγκεκριµένο και το πιο σηµαντικό είναι το άρθρο 46.
Τι λέτε µε αυτό το άρθρο; Ότι µπορεί να προχωρείτε σε συντηρητική κατάσχεση, χωρίς δικαστική απόφαση, της κινητής, ακίνητης περιουσίας, των εµπράγµατων δικαιωµάτων σε οφειλέτη.
Αυτό. Τελεία.
Για όλους τους οφειλέτες, χωρίς διάκριση, κύριε Υπουργέ.
Γιατί δεν υπάρχει καµµία διάκριση ούτε ως προς το ύψος της
οφειλής ούτε ως προς τον λόγο για τον οποίο άλλος αναγκάστηκε να είναι χρεοφειλέτης; Δεν υπάρχει καµµία απολύτως ρητή
διάταξη. Τι λέτε; Λέτε ότι αυτό γίνεται σε επείγουσες περιπτώσεις. Τι σηµαίνει επείγουσα περίπτωση; Δεν είναι επείγουσα περίπτωση η υστέρηση των εσόδων; Η υστέρηση των εσόδων και
η αποπληρωµή τοκοχρεολύσιων δεν είναι επείγουσα περίπτωση;
Στο όνοµα, λοιπόν, αυτής της επείγουσας περίπτωσης αποκλείεται από κάποια ρύθµιση, από τη στιγµή που η σηµερινή πρακτική είναι διαφορετική; Για 1.700 ευρώ –όχι το αρχικό χρέος
αλλά µε τα πρόστιµα και τις προσαυξήσεις- δεν πήγατε να κάνετε
συντηρητική κατάσχεση σε άνεργο;
Με αυτήν, λοιπόν, τη λογική ανοίγονται τα χέρια σας ελεύθερα. Ανοίγονται τα χέρια στον φοροεισπρακτικό µηχανισµό
ελεύθερα να προχωρεί και σε αυτό το µέτρο.
Εµείς, λοιπόν, λέµε καθαρά: Ναι, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα στο κράτος αλλά µε κριτήριο το ύψος της οφειλής και για
ποιο σκοπό το κάνει ο άλλος. Και να είναι και πιο αποτελεσµατικό, πιο αποφασιστικό για τους µεγαλοοφειλέτες, για όλους αυτούς οι οποίοι σκόπιµα κλέβουν το δηµόσιο για να πλουτίσουν κι
όχι γι’ αυτόν ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να επιβιώσει και
δεν µπορεί να πληρώσει το φόρο του. Όχι, να προχωρείτε σε τέτοια λογική απέναντι στη λαϊκή οικογένεια.
Αυτό, όµως, το συνολικό, το γενικόλογο φαίνεται από το σύνολο των άρθρων και τα υπόλοιπα.
Άρθρο 5: «Ηλεκτρονική κοινοποίηση των πράξεων». Από πού
κι ως πού ο άλλος µπορεί να έχει αυτήν τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής κοινοποίησης και να το θεωρείτε ως στοιχείο για το
οποίο έχει ενηµερωθεί, όταν είναι αποκλεισµένα µια σειρά λαϊκά
νοικοκυριά από το internet; Δηλαδή, τους αναγκάζετε να πάνε σε
λογιστή, να πάνε να κάνουν οποιαδήποτε άλλη πράξη. Από πού
κι ως πού; Υπάρχουν τροµακτικά πράγµατα.
Άρθρο 26: «Η φορολογική διοίκηση επιλέγει τις προς έλεγχο
υποθέσεις µε βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, ή εξαιρετικά µε
βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται µε πράξη του γενικού
γραµµατέα, η οποία δεν δηµοσιοποιείται». Γιατί δεν δηµοσιοποιείται η πράξη του γενικού γραµµατέα; Μπορεί να είναι τα κριτήρια ευκαιριακά, ανάλογα µε την περίπτωση που έχει να αντιµετωπίσει; Είναι γενικόλογα αυτά τα κριτήρια και αυθαίρετα όταν
δεν καθορίζονται; Μπορεί ο γενικός γραµµατέας να καθορίσει
οποιοδήποτε κριτήριο θέλει. Και απέναντι σ’ αυτόν που έχει να
αντιµετωπίσει, θα έχει την ίδια αντιµετώπιση; Θα είναι ίδια η αντιµετώπιση απέναντι στον άνεργο, στον εργαζόµενο, στον επαγγελµατία και ίδια απέναντι στον µεγαλοβιοµήχανο, απέναντι στις
εκατό µεγάλες ελληνικές οικογένειες; Θα έχει την ίδια αντιµετώπιση; Θα καθορίσει τα ίδια κριτήρια;
Εµείς λέµε, όχι, δεν θα έχει ούτε την ίδια αντιµετώπιση ούτε
τα ίδια κριτήρια, γι’ αυτό το αφήνετε και γενικόλογο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ ένα-δύο λεπτά για
να µπορέσω να ολοκληρώσω. Δεν θα µακρηγορήσω. Μέσα σε
αυτόν τον χρόνο θα ολοκληρώσω τη σκέψη µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Άλλο παράδειγµα. Στο
άρθρο 27 υπάρχει αντίστοιχη λογική. Τι µπορείτε να κάνετε; Να
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προχωρήσετε, λέει, σε διορθωτικό ή προληπτικό προσδιορισµό
της φορολογητέας ύλης. Με ποια κριτήρια; Αν έχει τηρήσει
σωστά τα βιβλία και τα στοιχεία του; Αν έχει εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεων, θα έρθει ο έφορος να του καθορίσει το
εισόδηµά του µε διοικητικό τρόπο, χωρίς κανένα απολύτως κριτήριο; Βάζετε µόνο τρία γενικόλογα κριτήρια µέσα. Και ποιος σας
είπε, λοιπόν, ότι τα στοιχεία τα οποία τηρεί ο άλλος σωστά, δεν
µπορούν να εκπέσουν µε τη βούληση του έφορα; Αυτό δεν θα
αυξήσει ακόµη περισσότερο την αυθαιρεσία;
Τέταρτο ζήτηµα και τελειώνω όσον αφορά τα άρθρα. Το άρθρο 48, αφορά το συµψηφισµό. Γιατί αφαιρείτε από το συµψηφισµό τα έσοδα -µε την παράγραφο 2- που καλύπτονται από τον
κώδικα; Δηλαδή, σε κάποιον που χρωστάει στην εφορία και του
χρωστάει η εφορία, δεν µπορεί να γίνει συµψηφισµός. Το αποτρέπετε, το απαγορεύετε. Με ποια λογική αυτά τα δύο µέτρα και
δύο σταθµά;
Δύο µέτρα, όµως, και δύο σταθµά είναι κι αυτό που έχει να
κάνει µε τις τριάντα µέρες µέσα στις οποίες πρέπει ο άλλος να
καλύψει την υποχρέωσή του, ενώ για το κράτος είναι ενενήντα
µέρες.
Βεβαίως, δεν θα µιλήσουµε για την τοκογλυφική αντιµετώπιση.
Επιβαρύνεται µε επιτόκιο 10% για δύο µήνες αν χρωστάει, 20%
για έναν χρόνο, 30% για δύο χρόνια και πάει λέγοντας. Πρόκειται
για µία τοκογλυφική αντίληψη απέναντι σε όλους, απέναντι και
σε αυτούς που δεν µπορούν να πληρώσουν, απέναντι και σε αυτούς οι οποίοι σκόπιµα καταφεύγουν σε αυτές τις πράξεις.
Και, βεβαίως, δεν υπάρχει καµµία περίπτωση -εµείς το λέµε
καθαρά- να αντιµετωπίσετε τη φοροδιαφυγή, ανεξάρτητα των
προθέσεων, από τη στιγµή που στηρίζετε την καπιταλιστική επιχειρηµατική δραστηριότητα, στηρίζετε και θέλετε να διαµορφώσετε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον σε συνθήκες ελευθερίας
κίνησης κεφαλαίου. Άρα, στο όνοµα της πάταξης της φοροδιαφυγής, θα κλιµακωθεί η φοροεπιδροµή απέναντι στο λαό.
Γι’ αυτό και δεν ψηφίζουµε το παρόν σχέδιο νόµου και επί της
αρχής και επί των άρθρων. Και, βεβαίως, δεν έχουµε αυταπάτες
ότι µπορεί µε ηµίµετρα να αλλάξει η θέση της λαϊκής οικογένειας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Καραθανασόπουλο.
Ο κ. Παραστατίδης έχει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω τη τοποθέτησή µου
αυτή, αναφερόµενος, κυρίως, στο πνεύµα και τη φιλοσοφία του
συγκεκριµένου νοµοσχεδίου.
Συζητούµε το τρίτο κατά σειρά φορολογικό νοµοσχέδιο µέσα
σε ελάχιστη χρονική περίοδο και µάλιστα µε τη διαδικασία του
κατεπείγοντος, ως προαπαιτούµενο για την εκταµίευση µέρους
της δόσης.
Αυτό δείχνει µια προχειρότητα στο σχεδιασµό και τη διαµόρφωση µιας σταθερής φορολογικής πολιτικής.
Το ίδιο συνέβη και µε άλλα νοµοσχέδια που κληθήκαµε να ψηφίσουµε στην Ολοµέλεια της Βουλής.
Κύριε Υπουργέ, είχατε υποσχεθεί, είχατε δεσµευτεί πως θα
φέρετε ένα φορολογικό σύστηµα απλό, δίκαιο και αναπτυξιακό.
Και εδώ µπαίνει το ερώτηµα: Αυτό είναι το φορολογικό σύστηµα
που µας είχατε υποσχεθεί και είχατε δεσµευτεί ότι θα φέρετε
στην Ολοµέλεια της Βουλής;
Στο σηµερινό νοµοσχέδιο, θα µπορούσε κάποιος άνετα να
προσδώσει χαρακτηριστικά εισπρακτικά και τιµωρητικά. Και αυτό
το επικαλούµαι, διότι σε όλα τα άρθρα και τις διατάξεις που περιλαµβάνει, γίνεται αναφορά στο πόσα θα πληρώσει ο πολίτης,
πώς θα πληρώσει, το ύψος των προστίµων και πώς θα εισπραχθούν αυτά.
Κύριε Υπουργέ, ό,τι υπάρχει στην κατοχή ενός πολίτη, το φορολογείτε. Φορολογείτε τα πάντα. Το µόνο που δεν κάνατε είναι
να αγγίξετε τους µεγάλους φοροφυγάδες και φοροκλέφτες,
διότι αυτοί έχουν τον τρόπο και τη δυνατότητα να αποκρύπτουν
εισοδήµατα και περιουσιακά στοιχεία, διά µέσου βέβαια, όπως
είναι γνωστό, των εξωχώριων εταιρειών.
Κι ενώ ανέχεστε όλα αυτά, επικεντρώνετε το ζήτηµα της φοροδιαφυγής κυρίως στα χαµηλά εισοδηµατικά κοινωνικά στρώ-
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µατα, δηλαδή στους µικροµαγαζάτορες, µισθωτούς και συνταξιούχους. Μάλιστα, για οφειλές και 1.000 ευρώ κινδυνεύουν µε κατασχέσεις περιουσιακά στοιχεία πολιτών.
Επιβάλλετε τέτοιους φορολογικούς κανόνες που ουσιαστικά
τους εξοντώνετε και τους οδηγείτε στην καταστροφή, αφήνοντας παράλληλα αλώβητα τα µεγάλα κέρδη και εισοδήµατα, ενώ
την ίδια στιγµή δεν έχετε εισπράξει ούτε 1 ευρώ από τις περιβόητες λίστες που είδαν το φως της δηµοσιότητας. Μη µας πείτε
πως η διαδικασία είναι σε εξέλιξη προκειµένου να εντοπισθούν
και να εισπραχθούν οι ανάλογοι φόροι, διότι δεν γίνεστε πειστικοί. Και αυτό επειδή δεν επιδεικνύετε το ανάλογο ενδιαφέρον
προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως δείχνετε υπερβάλλοντα ζήλο,
θα έλεγα, για τη φοροµπηχτική πολιτική σας στα µικροµεσαία εισοδήµατα.
Για του λόγου το αληθές, επιβάλλετε τεκµήριο –και δεν αναφέροµαι στους ελεύθερους επαγγελµατίες- σε πολίτες που ζουν
κυρίως στην περιφέρεια κι ενώ δεν παρουσιάζουν εισόδηµα, εντούτοις καλούνται να πληρώσουν φόρο επειδή κατέχουν ένα
σπίτι το οποίο απέκτησαν προ πολλών ετών και διαθέτουν ένα
αυτοκίνητο το οποίο, επίσης, απέκτησαν πριν από πολλά χρόνια.
Ουσιαστικά τι τους λέτε; Τους λέτε, «κακώς ζείτε, αφού δεν δηλώνετε εισοδήµατα». Αυτής της κατηγορίας τους πολίτες τιµωρείτε, διότι προφανώς θεωρείτε πως σας είναι βάρος επειδή
ζούνε, ενώ θα έπρεπε να είχαν πεθάνει.
Με την επιβολή φόρου και στην κατηγορία αυτήν τον πολιτών,
προσπαθείτε να λύσετε το οικονοµικό πρόβληµα της χώρας;
Μήπως θεωρείτε ότι θα λυθεί το πρόβληµα της χώρας µε απολύσεις από το δηµόσιο, από τους δήµους και την εκπαίδευση,
κατ’ επιταγή, βέβαια, της τρόικας; Αυτό είναι µόνο ένα δείγµα
της ακολουθούµενης πολιτικής σας.
Μάλιστα, έχω πληροφορηθεί πως κατετέθη τροπολογία από
πλευράς του Υπουργείου Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθµισης, να ενταχθούν στη λίστα διαθεσιµότητας και κινητικότητας
και εκπαιδευτικοί µε µεταπτυχιακά που είχαν εξαιρεθεί σε προηγούµενα νοµοσχέδια. Και αυτό, διότι δεν συµπληρώνεται ο
αριθµός που είναι προαπαιτούµενο από πλευράς της τρόικας για
την εκταµίευση της δόσης.
Κύριοι της Κυβέρνησης, όλοι οι οικονοµικοί σας στόχοι και οι
εκτιµήσεις που κάνατε, θα αποτύχουν και θα πέσουν έξω όσο θα
ακολουθείτε αυτήν την πολιτική. Δεν έχετε, ίσως, αντιληφθεί πως
οι πολίτες, έτσι που τους καταντήσατε, αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Και επειδή συµβαίνει αυτό, έρχεστε και τους επιβάλλετε επιπλέον φόρους και αυξήσεις, όπως
για παράδειγµα έγινε τελευταία στη ΔΕΗ.
Κύριε Υπουργέ, µε την πολιτική και την τακτική που ακολουθεί
η Κυβέρνηση, να είστε βέβαιος πως σε λίγο καιρό αντί να µαζεύετε φόρους, θα µαζεύετε πτώµατα. Και αυτή δεν είναι µία
φραστική υπερβολή. Δυστυχώς, θα είναι µία πραγµατικότητα!
Είναι προφανές, λοιπόν, πως καταψηφίζω το νοµοσχέδιο αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Παραστρατίδη.
Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των ειδικών αγορητών και προχωρούµε στον κατάλογο των οµιλητών.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, κύριε
Κοντονή.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, από τη µεριά του ΣΥΡΙΖΑ, θέλουµε να υποβάλουµε ένσταση αντισυνταγµατικότητας
για συγκεκριµένα άρθρα του σχεδίου νόµου, τα οποία θα αναφέρω και θα αναπτύξω εάν κι εφόσον µου δώσετε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μάλιστα. Προβάλλετε, λοιπόν, αντιρρήσεις συνταγµατικότητας και ζητάτε να αποφανθεί η Βουλή.
Θα εφαρµόσουµε την παράγραφο 2 του άρθρου 100 του Κανονισµού της Βουλής, που σηµαίνει ότι βεβαίως θα σας δώσω τον
λόγο. Θα υπάρχει αντιλέγων, εφόσον θέλει κάποιος να µιλήσει.
Κατά τον Κανονισµό µπορούν να έχουν τον λόγο –εφόσον το επιθυµούν- οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και βεβαίως οι αρµόδιοι Υπουργοί.
Έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά, κατ’ ανώτατο όριο, κύριε συ-
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νάδελφε. Παρακαλώ να τηρηθεί ο χρόνος.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι αρκετές
οι διατάξεις, δώστε µου µία ελαστικότητα στο χρόνο. Θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κάντε προσπάθεια,
σας παρακαλώ, για να µην το καθιερώσουµε µετά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Όχι, θα είµαι όσο πιο σύντοµος γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έχετε, λοιπόν, τον
λόγο για πέντε λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ.
Κύριοι συνάδελφοι, ακούσαµε τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος ανέφερε ότι η Κυβέρνηση δεν νοµοθετεί µε
προχειρότητα και έχει προτάσεις.
Εάν αυτό το νοµοθέτηµα, είναι ένα νοµοθέτηµα που δεν έχει
συνταχθεί µε προχειρότητα και αποτυπώνει τις προτάσεις της
Κυβέρνησης µε σοβαρότητα, τότε οι λέξεις έχουν χάσει το περιεχόµενό τους, κύριοι συνάδελφοι.
Το λέω αυτό απευθυνόµενος και σε σας, κύριε Υπουργέ. Την
έκθεση του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής, την έχει υπ’
όψιν του το Υπουργείο; Διότι τουλάχιστον εµάς, µας κάνει εντύπωση ο βίαιος και προκλητικός τρόπος παραβίασης συγκεκριµένων διατάξεων και αρχών του Συντάγµατος.
Κύριοι συνάδελφοι, θα έλεγα πρώτα απ’ όλα ότι µπροστά στα
άλλα -και το τονίζει το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής- το
να αναφέρετε για τον φόρο ακίνητης περιουσίας τον όρο «κατοχή», πραγµατικά είναι πταίσµα. Από πότε, όµως, κύριε Υπουργέ, η κατοχή αποτελεί τεκµήριο φορολόγησης και όχι η κυριότητα, έστω η φυσική εξουσίαση ενός ακινήτου, µε διάνοια κυρίου;
Το δεύτερο για το οποίο θέλω να µιλήσω αναφέρεται στο
άρθρο 5. Θεµελιώνεται, κύριοι Βουλευτές –προσέξτε!- τεκµήριο
στην επίδοση των εγγράφων. Παραβιάζεται, δηλαδή, κατ’ αυτόν
τον τρόπο µε τις συστηµένες επιστολές και µε τα µηνύµατα του
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου η αρχή της προηγούµενης ακρόασης αλλά και η πάγια αρχή της αναλογικότητας του Συντάγµατος, άρθρο 25, παράγραφος 1.
Σας λέει, κύριε Υπουργέ και κύριοι Βουλευτές, το Επιστηµονικό Συµβούλιο: «Τα αποδεικτικά επίδοσης των εγγράφων, καταρτίζονται από συγκεκριµένα όργανα και κατά συγκεκριµένο
τύπο, που ορίζεται ρητώς στις διατάξεις των άρθρων 47 επόµενα
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας». Και συνεχίζει: «Ενέργειες
για τις οποίες προβλέπεται στο νόµο προθεσµία αρχόµενη…» –
«αρχοµένη» κανονικά έπρεπε να λέει, αλλά τέλος πάντων- «…από
της επίδοσης, όπως η άσκηση ενδίκου βοηθήµατος, καθίστανται
κατ’ αποτέλεσµα απρόθεσµες». Αυτά τα λέει το Επιστηµονικό
Συµβούλιο της Βουλής, κύριοι συνάδελφοι.
Δηλαδή, βάζετε προθεσµίες, καταστρατηγώντας το άρθρο 25
του Συντάγµατος, καταστρατηγώντας το δικαίωµα προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφερόµενου και στην ουσία δεν υπάρχει
προθεσµία.
Και συνεχίζει, κύριοι Βουλευτές, το ίδιο το Επιστηµονικό Συµβούλιο: «Μέτρο, δε, που προβλέπεται από διάταξη νόµου ως κύρωση για παράβαση διάταξης, αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας, όταν από το είδος του ή τη φύση του είναι προδήλως
ακατάλληλο για την επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού».
Τι θα γίνει, κύριοι συνάδελφοι; Τα διαβάζετε αυτά που µας
φέρνει εδώ το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής;
Και καταλήγει µε το φοβερότερο όλων, για το άρθρο 5: «Οι δικονοµικές, δε, αυτές λεπτοµέρειες, δεν επιτρέπεται να καθιστούν
πρακτικώς αδύνατη ή εξαιρετικώς δυσχερή την άσκηση δικαιωµάτων που απορρέουν από την έννοµη τάξη της Ένωσης.». Εδώ
παραβιάζεται και κανόνας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. «Υπό
αυτό το πρίσµα εποµένως, το προτεινόµενο τεκµήριο νόµιµης
κοινοποίησης, οδηγεί…» -προσέξτε!- «…σε συνέπειες τέτοιας έντασης, ουσιαστικώς στο νοµοθετικό αποκλεισµό της δικαστικής
προστασίας».
Αυτά, δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Τα
λέει το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής. Αυτά εδώ θα τα
δεχθείτε;
Συνεχίζω µε το άρθρο 15: Εδώ βάζετε ένα σωρό κατηγορίες
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επαγγελµατιών κι ένα σωρό επιστήµονες, οι οποίοι έρχονται σε
άµεση επαφή µε τον φορολογούµενο, που τους καθιστάτε πληροφοριοδότες του κράτους. Το χειρότερο όλων είναι ότι ενδεικτικώς αναφέρετε κάποιες κατηγορίες. Και µπορεί εδώ κάποιος
να βάλει και τον δικηγόρο του φορολογούµενου, ο οποίος έχει
προβλήµατα πλέον και µε τη διοικητική διαδικασία αλλά ενδεχοµένως και µε την ποινική.
Καταστρατηγούνται συγκεκριµένα άρθρα του Συντάγµατος,
το άρθρο 20, παράγραφος 1. Υπάρχει τελικά αυτή η σχέση εµπιστοσύνης εντολέα και δικηγόρου ή καταστρατηγούνται όλα;
Γκρεµίζεται, δηλαδή, κύριοι συνάδελφοι, όλο το σύστηµα της
Ποινικής Δικονοµίας µε αυτόν τον τρόπο και η σχέση εµπιστοσύνης που καλλιεργείται και πρέπει να υπάρχει.
Στο άρθρο 26 του σχεδίου νόµου µας λέτε: «…κατά παράβαση
της πάγιας νοµολογίας του Συµβουλίου της Επικρατείας για επιβολή κριτηρίων». Προσέξτε εδώ, κύριοι συνάδελφοι, τι γίνεται.
Αυτά τα άλλα κριτήρια -σας λέει πάλι το Επιστηµονικό Συµβούλιο- συναφώς επισηµαίνεται ότι κατά βασική αρχή που προκύπτει
από το ισχύον και από τα προϊσχύοντα Συντάγµατα -και σας παραθέτει νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας- πρέπει να
είναι ορισµένα, πρέπει να περιγράφονται µε ακρίβεια και σαφήνεια στο νόµο. Πού είναι αυτά;
Σας παραθέτει, µάλιστα, από τη θεωρία και το βιβλίο του καθηγητή µου, του Επαµεινώνδα Σπηλιωτόπουλου, τις σχετικές σελίδες. Τι θα γίνει, κύριοι συνάδελφοι; Όλα στον κάλαθο των αχρήστων; Αυτά, κύριε Υπουργέ, δεν τα έχει δει το Υπουργείο;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κι έρχεται στη συνέχεια το άρθρο 27 και δίνει τη δυνατότητα
χρήσης τεχνικών ελέγχου, χωρίς να τις προσδιορίζει και χωρίς
να λέει σε ποιους αναφέρεται γενικώς, όπως έχει υποχρέωση ο
νόµος. Δηλαδή, εδώ κάθε υπάλληλος θα µπορεί για συγκεκριµένα πρόσωπα, που µπορεί να µην του αρέσουν κιόλας, να εφαρµόζει άλλες τεχνικές, οι οποίες δεν περιγράφονται στο νόµο και
δεν αναφέρονται γενικώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω.
Επιτρέψτε µου να αναφερθώ σε δύο-τρία άρθρα ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κοιτάξτε, δεν θα
µπορώ µετά εγώ να δώσω λιγότερο χρόνο. Καταλάβατε; Αναφέρετε τα άρθρα µόνο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Αναφέροµαι στο άρθρο 48 και στην
παράβαση του άρθρου 17, παράγραφος 1 του Συντάγµατος και
του προσθέτου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.
Στο άρθρο 36, πάτε πλέον την παραγραφή στην εικοσαετία αυθαιρέτως. Ενώ ο νόµος προέβλεπε δύο περιπτώσεις που µπορούσε να πάει εκεί για τη µη υποβολή φορολογικής δήλωσης και
για την περίπτωση πλαστών και εικονικών στοιχείων, εσείς το
πάτε τώρα στην εικοσαετία. Δηλαδή, εδώ τελεί σε οµηρία το σύνολο των πολιτών.
Αναφέροµαι και στο άρθρο 63, περιπτώσεις β’, δ’ και ε’, οι
οποίες, κύριε Πρόεδρε, παραβιάζουν το άρθρο 20 παράγραφος
2 του Συντάγµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κεφαλογιάννης ως αντιλέγων κατά τον Κανονισµό.
Προσπάθεια για πέντε λεπτά, κύριε συνάδελφε, στο µέτρο που
θα µπορέσετε και εσείς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ενδεχοµένως
να χρειαστώ πολύ λιγότερα, διότι κατά πάγια τακτική των συναδέλφων της Αντιπολίτευσης κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ, για κάθε νοµοσχέδιο σχεδόν το οποίο εισάγεται στην Ολοµέλεια υπάρχει η
ένσταση της αντισυνταγµατικότητας. Και είναι µια πάγια τακτική
από την πλευρά της Αντιπολίτευσης, προκειµένου να επιτευχθεί
αυτό που έχει λεχθεί πολλές φορές µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα:
Πρόκειται για έναν κοινοβουλευτικό ακτιβισµό µε την εξής έννοια, ότι επί συγκεκριµένων άρθρων µπορεί να υπάρχουν διάφορες ενστάσεις ή αν θέλετε κάποιες παρατηρήσεις από την Επι-
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στηµονική Επιτροπή της Βουλής. Συγκεκριµένα, άµα διαβάσουµε
προσεκτικά τη συγκεκριµένη έκθεση, θα δούµε ότι χρησιµοποιούνται εκφράσεις και αδόκιµοι όροι ενδεχοµένως ή όροι που
χρήζουν καλύτερης διατύπωσης. Υπάρχουν ενδεχοµένως και κάποιες αµφιβολίες όσον αφορά τη διατύπωση συγκεκριµένων διατάξεων, σε καµµία όµως περίπτωση, άµα διαβάσετε, κύριοι της
Αντιπολίτευσης, τη συγκεκριµένη έκθεση, δεν σας λέει ότι αντίκειται επί συγκεκριµένων άρθρων του Συντάγµατος.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Το λέει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: Δεν σας διέκοψε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Η τακτική σας αυτή, κύριοι της
Αντιπολίτευσης, είναι προκειµένου να καλυφθούν κάποιες άλλες
αδυναµίες όσον αφορά την ουσιαστική αντίκρουση του νοµοσχεδίου.
Σε κάθε περίπτωση δε -και σας προκαλούµε γι’ αυτό- υπάρχουν συγκεκριµένες διαδικασίες και υπάρχουν και συγκεκριµένες
προσφυγές όσον αφορά τα συγκεκριµένα άρθρα στο συνταγµατικό δικαστήριο. Κάθε φορά σας ακούµε εδώ πέρα να αντιλέγετε
όσον αφορά την αντισυνταγµατικότητα συγκεκριµένων διατάξεων, ποτέ όµως δεν σας έχουµε δει να προσφεύγετε στα συνταγµατικά δικαστήρια. Εποµένως, δεν σας έχουµε δει να κάνετε
πράξη αυτά τα οποία λέτε µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Δεν υπάρχει συνταγµατικό δικαστήριο
στην Ελλάδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, όχι διάλογος. Δεν έχουµε αυτήν τη δυνατότητα εδώ.
Ολοκληρώστε, κύριε Κεφαλογιάννη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αναφέροµαι, κύριε συνάδελφε,
σε οποιοδήποτε δικαστήριο µπορεί να κρίνει επί της αντισυνταγµατικότητας.
Όσον αφορά δε την πάγια τακτική σας που ακολουθείτε µέσα
σ’ αυτήν την Αίθουσα, η οποία δεν ακολουθείται από συγκεκριµένες ενέργειες όσον αφορά την προσφυγή, όπως σας είπα, επί
της αντισυνταγµατικότητας συγκεκριµένων άρθρων στα αρµόδια
δικαστήρια, αυτό είναι µια τακτική η οποία από πλευράς Αντιπολίτευσης µόνο σκοπό έχει –επαναλαµβάνω- να καλύψει την ουσιαστική αδυναµία αντίκρουσης των άρθρων επί της ουσίας.
Κατόπιν αυτών, κύριε Πρόεδρε, καλώ τους συναδέλφους της
Αντιπολίτευσης να διαβάσουν πιο προσεκτικά την έκθεση, η
οποία είναι σαφέστατη, δεν προσκρούει σε κανένα άρθρο όσον
αφορά τις συγκεκριµένες διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου
και εποµένως καλώ να καταψηφίσουµε την πρόταση αντισυνταγµατικότητας του ΣΥΡΙΖΑ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Τριαντάφυλλος µε την ιδιότητα του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι βρισκόµαστε ξανά µπροστά σε ένα έργο το οποίο έχουµε ξαναδεί
και δεν είναι άλλο από το ότι αναγάγουµε τις πολιτικές διαφωνίες
µας, ενδεχοµένως τις νοµικές ασάφειες που περιλαµβάνονται σε
ένα νοµοσχέδιο ή τις όποιες διαφορετικές απόψεις έχουµε σε
ερµηνεία του Συντάγµατος, δηλαδή συνταγµατολογούµε εκεί
που θα έπρεπε να µιλήσουµε επί της ουσίας. Και αυτό είναι δυστυχώς ένα έργο το οποίο το έχουµε δει πολλές φορές τους τελευταίους µήνες.
Υπάρχει θέµα αντισυνταγµατικότητας στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο; Υπάρχουν παρατηρήσεις οι οποίες γίνονται από µια Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής και τις οποίες προφανώς πρέπει
να τις λαµβάνουµε υπ’ όψιν, όταν νοµοθετούµε. Όµως είναι οι
παρατηρήσεις αυτές σε ένα κείµενο συστηµατικό από πλευράς
νοµικής, το οποίο θα µπορούσε να οδηγήσει σε αποτελέσµατα
τα οποία να έχουν να κάνουν µε τη αντισυνταγµατικότητα του
συνόλου του νοµοσχεδίου;
Νοµίζω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Αντιπολίτευσης, ότι οι επιµέρους παρατηρήσεις, όπως διάβασα πολύ
προσεκτικά από χθες το βράδυ τη συγκεκριµένη έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής, έχουν να κάνουν µε επιµέρους στοιχεία τα οποία σε πολλά σηµεία χρήζουν µιας διαφο-
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ρετικής νοµικής αποτύπωσης της έννοιας που θέλει να δώσει το
Υπουργείο Οικονοµικών, όµως εν πολλοίς δεν τίθεται θέµα αντισυνταγµατικότητας του νόµου.
Αυτό γίνεται ξεκάθαρο σε όποιον διαβάσει τη συγκεκριµένη
έκθεση, η οποία σε κανένα σηµείο δεν εκφράζει την άποψη ότι
πρόκειται για αντισυνταγµατικό νόµο ή για νόµο που αντιβαίνει
σε συγκεκριµένες διατάξεις του Συντάγµατος.
Αναφέρθηκε προηγουµένως από τον αξιότιµο συνάδελφο Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Κοντονή, ότι φέρεται µια έκφραση της
κατοχής του ακινήτου. Όντως αυτό είναι ένα θέµα νοµικό, δηλαδή δεν είναι ένα θέµα αντισυνταγµατικό. Το έβαλε πολύ σωστά
ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι αυτό πρέπει να το διευκρινίσουµε.
Υπάρχει η ιδιότητα της κυριότητας, η οποία φορολογείται. Η
κατοχή, όµως, µπορεί να υπονοείται και ως µία σχέση µισθώσεως
του ακινήτου κ.λπ.. Αυτό προφανώς θα διευκρινιστεί στην πορεία
της συζητήσεως. Αυτό, όµως, δεν είναι θέµα αντισυνταγµατικότητας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Δεν είναι θέµα αντισυνταγµατικότητας
αυτό…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Σωστά.
Κύριε Κοντονή, διευκρινίζω, λοιπόν, ότι, επειδή το είπατε κατά
την τοποθέτησή σας για τις αντιρρήσεις αντισυνταγµατικότητας,
δεν πρόκειται σε αυτό το σηµείο για διάταξη η οποία αντιβαίνει
στο Σύνταγµα. Αντιθέτως, είναι µια διάταξη η οποία χρήζει µιας
διευκρίνισης, ούτως ώστε να είναι σαφές τι εννοεί µε αυτήν τη
διάταξη ο Υπουργός ο οποίος προτείνει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όσον αφορά το
άρθρο 5, είµαστε ξανά µπροστά σε έναν ιδιότυπο λεγκαλισµό,
δηλαδή σε έναν ιδιότυπο νοµικισµό, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Υπάρχουν αντιφάσεις στον πολιτικό λόγο τον οποίο εκφέρετε.
Από τη µία πλευρά, κατηγορείτε το πολιτικό σύστηµα για το ότι
µε διάφορους νοµικίστικους τρόπους εκφεύγει αυτός που πρέπει
να πληρώσει και δεν φέρνουν τα λεφτά στο λαό και από την άλλη
µεριά, όταν έρχεται η φορολογική διοίκηση -ο Υπουργός Οικονοµικών- και λέει: «Παιδιά, πρέπει να βάλουµε σκληρούς όρους
για να πιάσουµε τη φοροδιαφυγή», αρχίζετε και λέτε: «Εντάξει,
αλλά εδώ υπάρχει η αντίφαση µε το Σύνταγµα κ.λπ..».
Μάλιστα, το λέτε µε έναν τρόπο ο οποίος θυµίζει αυτά που
έλεγε η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ όταν αποφάσιζε η προηγούµενη
Ολοµέλεια σχετικά µε το απόρρητο στους τραπεζικούς λογαριασµούς. Πρόκειται για επιχειρήµατα για τα οποία προ µηνών, εν
όψει της λίστας Λαγκάρντ, ερχόσασταν και κατηγορούσατε αυτούς που υποστήριζαν το αντίθετο µε τα επιχειρήµατα τα οποία
είχατε εσείς.
Δηλαδή, δεν τηρείτε µία γραµµή και µια άποψη, σχετικά µε το
πώς θα αντιµετωπίσουµε τη φοροδιαφυγή και ουσιαστικά προτείνετε διατάξεις οι οποίες είναι υπέρ της φοροδιαφυγής.
Συγκεκριµένα στο άρθρο 5, κύριε συνάδελφε, ή είναι απρόθεσµη η διάταξη ή είναι πολύ σύντοµη και είναι εις βάρος του φορολογούµενου. Δεν µπορεί να είναι και τα δύο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Έτσι λέει το Συµβούλιο. «Είναι απρόθεσµη», λέει το Συµβούλιο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Το Συµβούλιο µπορεί να
πει µια άποψη η οποία να είναι σωστή ή λαθεµένη νοµικά. Θα το
κρίνει ο νοµικός, όπως είστε εσείς και εγώ.
Ερχόσαστε όµως και υιοθετείτε µια άποψη η οποία αντιφάσκει
στην ουσία της. Τη µια λέτε ότι σύµφωνα µε την έκθεση -την
οποία διαβάσατε εσείς και εποµένως υποστηρίζετε- η συγκεκριµένη διάταξη είναι απρόθεσµη, δεν έχει προθεσµίες και την άλλη
λέτε ότι στερεί το διοικούµενο από το δικαίωµα της δικαστικής
προστασίας. Και τα δύο αυτά δεν γίνονται.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Γίνονται. Θέλετε να σας το εξηγήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, αφήστε
τον κ. Τριαντάφυλλο να ολοκληρώσει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή
διακόπτοµαι συνέχεια θα ήθελα να µου δώσετε µισό λεπτό
ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν πρέπει να υπάρχουν διακοπές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: … (δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Κοντονή, παρακαλώ µη διακόπτετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Κύριε Κοντονή, θα έχετε
το δικαίωµα να τα πείτε αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν υπάρχει τέτοια
δυνατότητα διαλόγου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ολοκληρώνω σε τριάντα
δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Το δικαίωµα στη δικαστική προστασία στη συγκεκριµένη διάταξη, όπως και σε πολλές άλλες διατάξεις του Διοικητικού Δικαίου, προστατεύεται. Χρειάζεται, όµως, να υπάρχει συγκεκριµένη προθεσµία, προκειµένου να µην υπεκφεύγουν αυτοί που
φοροδιαφεύγουν και επιτέλους να επιβάλλονται τα πρόστιµα τα
οποία πρέπει να επιβληθούν.
Κλείνω, λέγοντας ότι στο άρθρο 26 εισάγεται µια καινοτοµία,
η οποία αφορά εξαιρετικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής επικίνδυνης για το ελληνικό δηµόσιο, δηλαδή για το δηµόσιο συµφέρον. Γιατί θέλετε να το αποκλείσετε αυτό;
Πού αντιβαίνει στο Σύνταγµα το γεγονός ότι ο γενικός γραµµατέας µπορεί σε συγκεκριµένες περιπτώσεις να βγάλει πράξη
και να πει ότι υπάρχουν και άλλα κριτήρια για εξαιρετικές περιπτώσεις;
Θέλετε να προστατεύσετε αυτούς τους οποίους αφορά αυτή
η διάταξη; Διότι, κύριε συνάδελφε, δεν αφορά τον φτωχό. Δεν
είναι εξαιρετική περίπτωση ο φτωχός των 1.000 ευρώ.
Αφορά αυτόν που είναι εξαιρετική περίπτωση. Στην ουσία πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στον γενικό γραµµατέα να εισπράξει
τη φορολογητέα διαφορά, τη φορολογητέα ύλη, η οποία υπεκφεύγει τα τελευταία τριάντα χρόνια στην Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Μα, πού το λέει αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Γνωρίζετε πολύ καλά
ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ζωντανού διαλόγου, πλην της περίπτωσης που ο οµιλητής δέχεται διακοπή.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Μαριάς, ο κ. Παφίλης, ο κ. Λαφαζάνης και ο κ. Οικονόµου.
Ορίστε, κύριε Μαριά, έχετε τον λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, η ένσταση αντισυνταγµατικότητας, η οποία εξετάζεται από την Ολοµέλεια, έχει την έννοια να δούµε, πραγµατικά, τα ζητήµατα, αν
υφίσταται η παραβίαση συγκεκριµένων άρθρων του Συντάγµατος. Είναι ουσιαστικός ο ρόλος που παίζει η Ολοµέλεια αλλά δυστυχώς από την πλευρά της µνηµονιακής πλειοψηφίας έχει γίνει
πλέον ρουτίνα να µην κοιτάζουν την ουσία και τα επιχειρήµατα
της αντισυνταγµατικότητας και κάθε φορά να έρχονται και να
λένε το ίδιο πράγµα, ότι υποβάλλεται µια ένσταση αντισυνταγµατικότητας, ότι αυτή θα την κρίνουν τα δικαστήρια, ότι σε τελική
ανάλυση αυτό γίνεται προκειµένου να υπάρξει παρελκυστική τακτική και ότι τώρα αυτό είναι λεγκαλισµός.
Εδώ τα πράγµατα είναι συγκεκριµένα. Ή υπάρχει παραβίαση
συγκεκριµένων άρθρων του Συντάγµατος από συγκεκριµένες
διατάξεις και εποµένως θα πρέπει να του δούµε και να πάρουµε
µια απόφαση ή δεν υπάρχει. Εν προκειµένω, επιβοηθητικά έρχεται και η έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής.
Πρέπει, όµως, να αντιληφθούν οι συνάδελφοι και ο ελληνικός
λαός που µας ακούει αυτήν τη στιγµή ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο αφορά σε µεγάλο βαθµό διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και κατάσχεσης περιουσιών. Κατά την έννοια αυτή, πρέπει
να είµαστε διπλά προσεκτικοί για την προστασία συγκεκριµένων
δικαιωµάτων, για να µη γίνει αυτή η µεγάλη επίθεση στα εισοδήµατα και στις περιουσίες των φτωχοποιηµένων Ελλήνων.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Θα παρακαλούσα, κύριε Πρόεδρε, να υπάρξει λίγη ησυχία,
γιατί σε λίγο δεν θα έχουµε φωνή να µιλήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εδώ, λοιπόν, έχουµε
συγκεκριµένα άρθρα. Έχουµε µάθει όσοι είµαστε δικηγόροι ότι
τεκµήριο επίδοσης δεν υπάρχει. Πρέπει να επιδοθεί κάτι -εάν επι-
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δοθεί µια πράξη- µε συγκεκριµένο τρόπο και µε συγκεκριµένες
διαδικασίες. Κι έχουµε επισηµάνει και σε άλλα νοµοσχέδια ότι
αυτές οι ρυθµίσεις που δεν τηρούν τις κλασικές διαδικασίες επίδοσης, έτσι όπως τις γνωρίζουµε στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, δηµιουργούν προβλήµατα. Άρα, λοιπόν, στο άρθρο 5 και
παραβίαση της αρχής της δίκαιας δίκης έχουµε και της αναλογικότητας, όταν λέει ότι µε τη συστηµένη επιστολή αποσταλείσα
θεωρείται ότι νοµίµως έχει κοινοποιηθεί, εάν περάσουν δεκαπέντε µέρες.
Έχετε ασχοληθεί µε το τι γίνεται µε τις συστηµένες επιστολές
στα ταχυδροµεία; Τη στέλνει, σου φέρνει ειδοποίηση, αν έχεις
αλλάξει κατοικία δεν ξανασχολείται και µετά από δεκαπέντε
µέρες, θα θεωρείται ότι επεδόθη νοµίµως αυτό που του στέλνει
ο έφορος, όταν ο συγκεκριµένος µπορεί να έχει αλλάξει και κατοικία. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγµατα.
Δεύτερον, στο άρθρο 15 γίνεται λόγος για πληροφορίες σε
τρίτους ή από τρίτους. Εδώ θα υπάρξει η προστασία που υπάρχει σε σχέση µε το επαγγελµατικό απόρρητο; Επίσης, θέλετε να
δηµιουργήσετε ένα µηχανισµό πληροφοριοδοτών; Σε ποια βάση
θα γίνονται αυτές οι διαδικασίες;
Σας κάνει ορισµένες παρατηρήσεις η έκθεση. Πρέπει να υπάρξει η προστασία του επαγγελµατικού απορρήτου. Γνωρίζετε ότι
έχει σταλεί ήδη µια εγκύκλιος από το Υπουργείο Οικονοµικών
που λέει σε διάφορους που έχουν σχέση και είναι λογιστές, το
πώς θα πρέπει από αντιδράσεις που έχουν ορισµένοι, να βγάζει
και συµπεράσµατα και αναλόγως να ενηµερώνει τη φορολογική
αρχή; Το γνωρίζετε ότι υπάρχει ήδη αυτή η εγκύκλιος;
Η τρίτη παρατήρηση, αφορά τον έλεγχο που λέτε και ποια κριτήρια θα πρέπει να αξιοποιεί ο γενικός γραµµατέας για να κάνει
ελέγχους. Είπε ο συνάδελφος, ο κ. Τριαντάφυλλος, ότι η φορολογική διοίκηση επιλέγει τις υποθέσεις προς έλεγχο µε βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, βεβαίως, ή εξαιρετικά, µε βάση άλλα
κριτήρια.
Τα άλλα κριτήρια, δεν αφορούν µόνο, κύριε Τριαντάφυλλε, αυτούς που είναι επικίνδυνοι προς φοροδιαφυγή αλλά ενδεχόµενα
και πολιτικούς αντιπάλους που θα ήθελε να στοχεύσει για συγκεκριµένους λόγους ο κύριος γραµµατέας εσόδων.
Γι’ αυτό, λοιπόν, η νοµοθεσία µας και οι εγγυήσεις του Συντάγµατος είναι σαφείς. Όταν του δοθεί εξουσιοδότηση από τη
Βουλή πρέπει να έχει πολύ συγκεκριµένα κριτήρια.
Ένα άλλο σηµείο είναι το άρθρο 48, το οποίο λέει ότι στην
αναγκαστική εκτέλεση, σε σχέση µε φόρους και άλλα έσοδα, δεν
επιτρέπεται συµψηφισµός. Δηλαδή, µπορεί να σου οφείλει το δηµόσιο 20.000 ευρώ από µία αιτία και σου ζητάει να πληρώσεις
φόρους και άλλα έσοδα 18.000 ευρώ και δεν επιτρέπεται να το
συµψηφίσεις. Αφού δεν επιτρέπεται ο συµψηφισµός, σου κάνει
µετά και κατάσχεση και έχεις έξοδα κατασχέσεως, χάνεις το
σπίτι σου, όταν αρνείται να σε πληρώσει τη διαφορά αυτή γιατί
θα πάει πιο πίσω. Αυτό είναι συνταγµατικό; Πέραν του ότι ουσιαστικά δηµιουργεί προβλήµατα έχει και προβλήµατα τεράστια αντισυνταγµατικότητας.
Όσον αφορά το άρθρο 63, όταν η φορολογική αρχή θέλει να
σε «φωνάξει» για να ρυθµίσει το ζήτηµα, σου στερεί το δικαίωµα
της ακρόασης. Λέει: «Ως προς το ζήτηµα της µη υποχρεωτικής
κλήσης φορολογουµένου σε ακρόαση, παρατηρείται ότι χωρίς
την παρουσία του φορολογουµένου όχι µόνο κατά τη διαδικασία
εξέτασης του αιτήµατος αλλά κατά τη διαδικασία λήψης της
απόφασης. Δηλαδή, µπαίνει ένα θέµα και δεν θα το φωνάξει ως
προγενέστερη ακρόαση, το οποίο είναι κλασικό συνταγµατικό δικαίωµα εδώ και εκατόν πενήντα χρόνια;
Άρα, κύριε Πρόεδρε, είναι «καραµπινάτες» οι περιπτώσεις της
αντισυνταγµατικότητας και αφορούν συγκεκριµένα δικαιώµατα
πολιτών που θα κινδυνεύσουν στη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης –επισηµαίνω ότι αυτό είναι το βασικό- να χάσουν περιουσίες.
Εποµένως, θα πρέπει, συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, να το
σκεφτείτε δυο φορές, κάνοντας τη κλασική ρουτίνα, δηλαδή να
λέτε ότι δεν υπάρχει αντισυνταγµατικότητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Βασίλειος Οικονόµου έχει τον λόγο.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, τα ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας µπαίνουν αφειδώς στην Αίθουσα σε κάθε νοµοσχέδιο και πολλές φορές χάνουν την ουσία τους, ενώ,
πραγµατικά, υπάρχουν και φορές που υπάρχουν ζητήµατα τα
οποία πρέπει να τα δούµε.
Το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται την τελευταία στιγµή µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος και όπως καταλαβαίνετε, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, όταν έρχονται τέτοιου είδους νοµοσχέδια, σηµαντικά, σοβαρά, τα οποία ρυθµίζουν τη ζωή χιλιάδων
συµπολιτών µας, διαµορφώνουν συνθήκες για το πώς ο κάθε
ένας µας αντιµετωπίζει το µεγάλο τέρας της διοικητικής µηχανής, στο κοµµάτι των ελεγκτικών µηχανισµών και στο κοµµάτι της
φοροείσπραξης.
Όταν έρχονται διατάξεις της τελευταίας στιγµής, έστω και
κατά επιταγή και κατά προσδιορισµό υποχρεώσεων τις οποίες
πρέπει η Κυβέρνηση και η χώρα να εκπληρώσει για να λάβει τις
περιβόητες δόσεις, µπαίνουν ζητήµατα για το αν αυτές οι διατάξεις έχουν συνταχθεί µε σοβαρότητα, µε πειθαρχία και µε ένα
τρόπο, ώστε να είναι «καθαρές», να αναλογούν στην συνταγµατική επιταγή και στο νοµικό πολιτισµό της χώρας, όπως αυτός
κυριαρχεί και διαµορφώνεται τα τελευταία χρόνια.
Εκ των πραγµάτων, εµείς σε τρία άρθρα θα συνηγορήσουµε
στα προβλήµατα, όπως τα καταγράφει και η Επιστηµονική Επιτροπή, διότι η Επιστηµονική Επιτροπή, είναι ένας θεσµός ο
οποίος έχει την αντικειµενικότητά του, δίνει την τρίτη µατιά στα
ζητήµατα, δεν εµπλέκεται στο πολιτικό παίγνιο, όπως αυτό διαµορφώνεται σύµφωνα, πολλές φορές, µε όρους που δεν απαντούν στην ουσία των πραγµάτων και είναι ένας καλός σύµβουλος
για το κοινοβουλευτικό έργο.
Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, για το άρθρο 5, για το άρθρο
27 και για το άρθρο 48, η Επιστηµονική Επιτροπή έχει κάνει τις
παρατηρήσεις της. Και εµείς νοµίζουµε ότι τα θέµατα τα οποία
προσδιορίζει, όπως για την αναλογικότητα και το ζήτηµα της
προηγούµενης ακρόασης στο άρθρο 5 σε σχέση µε την κοινοποίηση των πράξεων, είναι πολύ βασικά ζητήµατα για το αν τηρούνται και πώς τελικά διαµορφώνονται οι όροι της επιδόσεως.
Στο ζήτηµα του άρθρου 27, για το αν µπορεί ο γενικός γραµµατέας και έχει το δικαίωµα να αποφασίζει για ειδικότερες περιπτώσεις, είναι ουσιαστικά θέµα νοµοθετικής εξουσιοδότησης
όπως το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Συντάγµατος ορίζει.
Και βέβαια στο άρθρο 48, µε την «αναγκαστική εκτέλεση» κατά
τη δική µας άποψη, παραβιάζονται τα άρθρα 4,5 και 17 του Συντάγµατος και συνηγορούµε µε τις παρατηρήσεις του Επιστηµονικού Συµβουλίου. Διότι καταλαβαίνετε βέβαια, ότι όταν ο κοινός
νοµοθέτης διαµορφώνει τέτοιους δυσβάσταχτους όρους για τον
πολίτη, διαµορφώνει κατηγορίες πολιτών, όλο αυτό καταλήγει
σε µία πολιτεία η οποία δεν καθορίζεται από ευνοµία και ισότητα
και παραβιάζονται βασικές αρχές της προσωπικότητας του πολίτη. Αυτά είναι ζητήµατα που εµείς τα προσεγγίζουµε µε πολλή
ευαισθησία.
Πρέπει η Κυβέρνηση, που έχει πάρει την πρωτοβουλία, να δει
τουλάχιστον αυτά τα τρία άρθρα. Για τα άλλα άρθρα, νοµίζω ότι
υπάρχουν σχόλια και παρατηρήσεις από το Επιστηµονικό Συµβούλιο. Καταλαβαίνουµε ότι πάντα δίνεται τέτοιο δικαίωµα και
το γρήγορο της νοµοθετικής πρωτοβουλίας έχει και τα αποτελέσµατά του.
Εµείς πρέπει να βλέπουµε, κύριε Πρόεδρε, την ουσία της νοµοθετικής παρέµβασης. Εδώ, όµως, από τη στιγµή που ανοίγει
και το ζήτηµα του Τύπου, είµαστε υποχρεωµένοι να το αντιµετωπίσουµε και να το προσδιορίσουµε.
Αυτή είναι η θέση της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστώ πολύ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριοι συνάδελφοι, παράκληση για ησυχία. Δεν είναι σωστό.
Ακούγονται επιχειρήµατα, µπορεί να τα ξέρετε αλλά κάντε µια
προσπάθεια να ακούγονται οι οµιλητές.
Τον λόγο έχει ο κ. Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η συζήτηση αυτή περί συνταγµατικότητας και αντισυνταγµατικότητας επαναλαµβάνεται συνεχώς. Υπάρχουν προβλήµατα αντισυνταγµατικότητας µε τις διάφορες νοµικές ερµηνείες και σε
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αυτό και σε άλλα νοµοσχέδια; Βεβαίως, και υπάρχουν. Τα λέει
και η Επιστηµονική Επιτροπή.
Παραδείγµατος χάριν, στο άρθρο 26, λέει σαφέστατα ότι δεν
µπορεί να υπάρχουν διοικητικές πράξεις οι οποίες δεν δηµοσιεύονται. Αυτό το λέει το Σύνταγµα. Απλά πράγµατα είναι αυτά.
Το ερώτηµα, όµως, ποιο είναι; Αυτό σας εµποδίζει -γιατί ακούστηκαν και τέτοια επιχειρήµατα- για να πιάσετε τη φοροδιαφυγή
τόσο καιρό; Όποιος λέει ότι δεν µπορούν να υπάρχουν αδηµοσίευτες διοικητικές πράξεις του γενικού γραµµατέα, σηµαίνει ότι
υπερασπίζεται τους φοροφυγάδες; Να σοβαρευτούµε! Αυτό εµποδίζει τόσα χρόνια να πιαστούν οι φοροφυγάδες;
Δεύτερο θέµα. Από το να τίθενται τέτοια ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας µέχρι του να φτάνουµε στο σηµείο αυτοί που βάζουν τα θέµατα αντικειµενικά να υπερασπίζονται το αστικό Σύνταγµα, είναι µεγάλη διαφορά για εµάς.
Παραδείγµατος χάριν, τι λέει το Σύνταγµα για το φορολογικό;
Λέει ότι κάθε Έλληνας πολίτης συνεισφέρει ανάλογα µε τις δυνατότητές του. Αυτό δεν λέει; Υπάρχει µεγαλύτερη κοροϊδία από
αυτό; Οι εφοπλιστές έχουν πενήντα επτά φοροαπαλλαγές. Ναι
ή όχι; Υπάρχει φορολογικός νόµος από ύπαρξης του Συντάγµατος µέχρι σήµερα, που να είναι –αν κάποιος πάρει σοβαρά υπ’
όψιν τις διακηρύξεις του αστικού Συντάγµατος- συνταγµατικός;
Τι λέει το Σύνταγµα; Παραδείγµατος χάριν, ότι όλοι οι Έλληνες
έχουν την ίδια δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση. Πιστεύει κανένας σοβαρός και λογικός άνθρωπος ότι το παιδί του
πάµπλουτου µε του εργάτη και του αγρότη, έχουν τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στην εκπαίδευση ή στην υγεία ή οπουδήποτε αλλού; Όχι βέβαια.
Από αυτήν την άποψη, είναι όλα αντισυνταγµατικά αν κανένας
δώσει αυτήν την ερµηνεία.
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι αυτό το Σύνταγµα είναι αστικό. Οι διακηρύξεις του είναι υποκριτικές, ψεύτικες πολλές φορές. Αυτό
που υπερασπίζει είναι αυτό το σύστηµα, το καπιταλιστικό σύστηµα δηλαδή και την ιδιοκτησία στα µέσα παραγωγής και έχει
ορισµένες διατυπώσεις κάτω από την πίεση των αγώνων και του
κινήµατος και του συσχετισµού δυνάµεων που υπήρχε σε κάθε
περίοδο, οι οποίες λειτουργούν σαν φύλλο συκής και κυρίως ερµηνεύονται πολιτικά από τις κυβερνήσεις που έχουν την πλειοψηφία, οι οποίες ερµηνεύουν και το ίδιο το Σύνταγµα.
Γι’ αυτό λέµε, λοιπόν, ότι όταν ο λαός πάρει αυτό που του ανήκει, δηλαδή πραγµατική εξουσία στον πλούτο που παράγει, τότε
θα έχει και ανάλογο Σύνταγµα. Τούτο εδώ δεν τον προστατεύει
σε τίποτα κι αυτό αποδεικνύεται καθηµερινά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Λαφαζάνης και µετά η κ. Βούλτεψη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η µνηµονιακή περίοδος, διαµόρφωσε ένα ειδικό καθεστώς στη
χώρα. Το ειδικό καθεστώς σε αυτήν τη χώρα έχει διαλύσει κάθε
θεσµό, κάθε κατάκτηση, έχει διαλύσει κάθε συνταγµατικό δικαίωµα, έχει καταστήσει κουρελόχαρτο την ίδια τη δηµοκρατία.
Πριν το µνηµόνιο, οι εκθέσεις της Επιστηµονικής Επιτροπής
ήταν ένα µεγάλο, σοβαρό νοµικό γεγονός για τη Βουλή. Οι εκθέσεις της Επιστηµονικής Επιτροπής διαβάζονταν επιµελώς, σχεδόν από όλους τους συναδέλφους και λαµβάνονταν πάρα πολύ
σοβαρά υπ’ όψιν απ’ όσο ενθυµούµαι –οι παλιότεροι συνάδελφοι
θα το γνωρίζουν- και από την Κυβέρνηση και από τον εκάστοτε
Υπουργό. Τις περισσότερες φορές µάλιστα, κατά κανόνα, κατά
τεκµήριο, µε βάση τις παρατηρήσεις των εκθέσεων την Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής, γίνονταν αλλαγές, πολλές φορές
διαγραφές άρθρων και συχνότερα τροποποιήσεις. Πάντως, δεν
περνούσαν απαρατήρητες.
Το µνηµόνιο, διέλυσε κάθε ίχνος διαδικασίας αντιµετώπισης
µε ένα θετικό µάτι των εκθέσεων της Επιστηµονικής Επιτροπής.
Η Επιστηµονική Επιτροπή πετάχτηκε στον κάλαθο των αχρήστων. Δεν υπάρχει σχεδόν ούτε ένα νοµοθέτηµα στη µνηµονιακή
περίοδο, από τότε δηλαδή που ξεκίνησε το µνηµόνιο, που η Επιστηµονική Επιτροπή να µην έχει ουσιώδεις παρατηρήσεις, θεµελιώδεις παρατηρήσεις αντισυνταγµατικότητας, µερικές φορές
µάλιστα απροκάλυπτης αντισυνταγµατικότητας, ανοιχτής αντισυνταγµατικότητας. Ουδέποτε ελήφθησαν υπ’ όψιν.
Εδώ έχουµε το φαινόµενο, να κάνουµε εµείς αυτήν τη συζή-
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τηση και να µην παρίσταται ο αρµόδιος Υπουργός, που θα µπορούσε να λάβει υπ’ όψιν του αυτήν τη συζήτηση ενδεχοµένως
και να κάνει κάποιες αλλαγές. Διότι σέβοµαι και εκτιµώ τον παριστάµενο Υφυπουργό αλλά δεν έχει τη νοµοθετική πρωτοβουλία
να προβεί σε αλλαγές, δεν έχει την εξουσιοδότηση, δεν έχει τη
δυνατότητα.
Κι έχουµε εδώ ένα κατεπείγον φορολογικό νοµοσχέδιο µε
τόσο κρίσιµες διατάξεις και ο αρµόδιος εισηγούµενος Υπουργός
δεν ήρθε ούτε στην επιτροπή, δεν έχει έρθει ούτε στην Ολοµέλεια, παρ’ όλο που είναι κατεπείγον. Αυτός είναι ο εξευτελισµός
της Βουλής, αυτή είναι η διαδικασία η οποία µας υποβαθµίζει
όλους εδώ πέρα και µας κάνει ντεκόρ, προκειµένου να λαµβάνονται αποφάσεις ερήµην µας.
Το θέµα, δεν είναι όµως ότι γράφετε συνάδελφοι στα παλιά
σας τα παπούτσια την Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής, λες
κι είναι όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, λες κι είναι καθοδηγούµενη από τον
ΣΥΡΙΖΑ -και µάλιστα κατηγορείτε τον ΣΥΡΙΖΑ, αντί την Επιστηµονική Επιτροπή, ότι γίνονται ενστάσεις αντισυνταγµατικότηταςαλλά δεν διαβάζετε και το τι λέει η Επιστηµονική Επιτροπή της
Βουλής. Δεν διαβάζετε, αξιότιµε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε
του ΠΑΣΟΚ. Δυστυχώς!
Εδώ πλέον, θα φτάσουµε στο σηµείο να διαβάζουµε το ίδιο
πράγµα και να το ερµηνεύουµε εντελώς διαφορετικά. Σας διαβάζω πόσο σαφής είναι εδώ η Επιστηµονική Επιτροπή.
«Υπό αυτό εποµένως το πρίσµα», αναφέρει µία σειρά πράγµατα παραπάνω…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Για ποιο άρθρο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Για το άρθρο 5.
«Υπό αυτό εποµένως το πρίσµα, το προτεινόµενο τεκµήριο νόµιµης κοινοποίησης οδηγεί σε συνέπειες τέτοιας έντασης, ουσιαστικώς στο νοµοθετικό αποκλεισµό της δικαστικής προστασίας, οι οποίες δεν τελούν σε αρµονία µε τις ανωτέρω αρχές».
Ποιες είναι οι ανωτέρω αρχές; Το άρθρο 20, παράγραφος 1
του Συντάγµατος και η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα Δικαιώµατα
του Ανθρώπου. Σαφέστερη διατύπωση από αυτή δεν θα µπορούσε να υπάρξει σε νοµικό κείµενο. Σαφέστερη και πιο κατηγορηµατική. Δεν διαβάζετε πλέον. Και τώρα ακόµα, αντί να πείτε
«ναι, βεβαίως έτσι είναι, αυτό λέει η Επιστηµονική Επιτροπή» –
µπορεί να διαφωνείτε, αλλά αυτό λέει τουλάχιστον- ερχόσαστε
να υποβάλετε ένσταση στο κατά πόσο λέει αυτό το πράγµα. Μα
δεν γίνεται έτσι. Καταστρέφουµε και την ελληνική γλώσσα. Μιλάµε την ίδια γλώσσα πλέον. Αυτό µας έχει κάνει το µνηµόνιο ή
αυτό σας εξαναγκάζει να κάνετε το µνηµόνιο, γιατί περί αυτού
πρόκειται.
Εδώ έχουµε πλήρη καταστρατήγηση του Συντάγµατος και
αναφέροµαι και στον φίλο µου τον Θανάση τον Παφίλη. Το Σύνταγµα είναι ένα αστικό Σύνταγµα. Είναι το Σύνταγµα της αστικής
κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. Ουδείς αµφιβάλλει γι’ αυτό και
πρώτα απ’ όλα εµείς. Αλλά αυτό το Σύνταγµα, έχει ενσωµατώσει
στις διατάξεις του αρκετές από τις µεγάλες κατακτήσεις των εργαζοµένων, των κινηµάτων, των κοινωνικών αγώνων, οι οποίες
χρειάστηκε πολλές φορές πόνος και αίµα για να επιτευχθούν.
Αυτές τις κατακτήσεις υπερασπίζουµε εµείς τώρα. Υπερασπιζόµαστε τη δικαστική προστασία, όταν εδώ λέγεται ότι δηµιουργείτε -στο χαρτί βεβαίως- αµάχητα τεκµήρια κοινοποίησης των
αποφάσεων που επιβάλλουν τεράστια οικονοµικά βάρη στους
πολίτες. Και σας λένε, έτσι κονιορτοποιείτε τη δικαστική προστασία. Αυτήν τη δικαστική προστασία την υπερασπιζόµαστε. Αυτό
δεν είναι ένα απλό αστικό δικαίωµα. Είναι ένα δικαίωµα διαχρονικό που αφορά τους πολίτες και το οποίο και ο σοσιαλισµός θα
το στηρίξει. Γιατί ο σοσιαλισµός δεν θέλει την αυθαιρεσία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Υπερασπιζόµαστε τα κοινωνικά
δικαιώµατα. Υπερασπιζόµαστε ακόµα και το σπίτι του απλού ανθρώπου που το πήρε µε κόπο και θυσίες και για το οποίο επιβάλλετε χαράτσια, τα οποία καταγγέλλατε εσείς της Νέας Δηµοκρατίας, όταν τα έβαζε ο κ. Βενιζέλος αλλά τώρα τα χειροκροτείτε
και τα υπερασπίζεστε.
Αυτά εµείς υπερασπιζόµαστε και νοµίζουµε ότι επιτελούµε
έτσι το καθήκον µας ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ως Αξιωµα-
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τική Αντιπολίτευση που υπερασπίζεται τη δηµοκρατία και επιδιώκει µία µεγάλη προοδευτική και σοσιαλιστική αλλαγή στη χώρα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η κ. Βούλτεψη έχει
τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Πράγµατι, αγαπητοί συνάδελφοι, το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής έχει κάνει µία έκθεση. Γι’ αυτό
άλλωστε λέγεται και επιστηµονικό. Πάντα µε σχολαστικότητα και
επιµέλεια παίρνει ένα-ένα τα άρθρα και αποφαίνεται.
Όµως, εµείς εδώ δεν είµαστε δικαστήριο αρµόδιο για να κρίνει
τη συνταγµατικότητα. Εµείς νοµοθετούµε µε βάση τη συνείδησή
µας και τη σκοπιµότητα. Από εκεί και πέρα, το αρµόδιο δικαστήριο κρίνει τι είναι συνταγµατικό και τι όχι. Και απ’ ό,τι θυµάµαι,
τις περισσότερες φορές το αρµόδιο δικαστήριο για τη συνταγµατικότητα, λαµβάνει υπ’ όψιν του και τα θέµατα του δηµοσίου
συµφέροντος.
Πάµε όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, στην ουσία. Πριν από την
κρίση, πριν από το 2010, όταν ξεκινούσα να πάω σε µια αποστολή
και έπρεπε να πάω στο Αεροδρόµιο του Ελληνικού –εκείνο που
τότε λειτουργούσαν, γιατί τώρα το τρώνε τα ποντίκια- 6 η ώρα
το πρωί, έξω από το ROMEO ήταν παρκαρισµένα τα αυτοκίνητα
µέχρι τη Συγγρού. Αναρωτιόµουν: «καλά, πού τα βρίσκουν τα
λεφτά κάθε βράδυ» -γιατί πήγαινα συχνά- «και όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί;».
Ήρθε η κρίση το 2010 και ο Όλι Ρεν µάς είπε το περίφηµο
«καλό κουράγιο» και δυο µέρες µετά στη Μύκονο υπήρξε το σύνθηµα «Όλι Ρεν, Όλι Ρεν, δεν θα µας πάρεις τα Cayenne!». Προχθές, όλοι παρακολουθήσαµε µια συναυλία που έγινε στη Μύκονο
µε πανάκριβες σαµπάνιες, όπου έγινε και αντιµνηµονιακή ρητορική.
Άρα, κάποιοι πριν από την κρίση, στην αρχή της κρίσης και
τώρα που είµαστε προς το τέλος της κρίσης είναι πάνω στα
Cayenne τους, πάνε στη Μύκονο και συνεχίζουν να µας κοροϊδεύουν.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σήµερα εξεπλάγην όταν διαπίστωσα, κύριοι συνάδελφοι –γιατί
δεν είµαι και ειδική- πόσοι πολλοί νόµοι, συντάγµατα και αστυνόµοι προστατεύουν τους µεγαλοφοροφυγάδες. Γιατί οι µικροί
δεν προστατεύονται έτσι κι αλλιώς. Αυτήν τη στιγµή αυτό δεν
λέµε; Ότι όλοι οι µικροί που χρωστάνε τους έχουν κάνει κατάσχεση στο σπιτάκι τους και ερχόµαστε εδώ και νοµοθετούµε για
να µη γίνει πλειστηριασµός της πρώτης κατοικίας; Πού είδατε
εσείς ότι οι νόµοι µας µέχρι στιγµής προστατεύουν τους µικρούς;
Όχι! Απλώς ερχόµαστε εδώ και νοµοθετούµε για να µη γίνεται
πλειστηριασµός της πρώτης τους κατοικίας.
Άρα, όλοι αυτοί οι νόµοι, εγώ όπως τους είδα και όπως τους
διάβασα, προστατεύουν τους µεγαλοφοροφυγάδες, κύριοι. Αυτούς υπερασπίζεστε αυτήν τη στιγµή. Διότι µιλάει για µεγαλοφοροδιαφυγή, σαφώς, µεγάλη φοροδιαφυγή και…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Πού το είδατε;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μη µε διακόπτετε. Ξέρετε πολύ καλά ότι
όποιος χρωστάει σ’ αυτήν τη χώρα, την έχει πατήσει. Διότι δεν
υπάρχει περίπτωση να τη γλιτώσει ο µικρός. Θα τον κυνηγάνε
«µέχρι δευτέρας Παρουσίας». Βλέπετε, όµως, ότι ο µεγάλος είναι
στη Μύκονο. Ήταν πριν την κρίση και ήταν και χθες!
Μη µου λέτε τώρα ότι ξαφνικά θέλετε να προστατεύσετε τον
µικρό, γιατί για µένα δεν προστατεύεται. Προστατεύεται ο µικρός
µόνο όταν νοµοθετούµε εδώ µέσα. Κατά τα λοιπά, καλείται να
πληρώσει.
Ξέρουµε όλοι, επειδή εκλεγόµαστε, πόσοι άνθρωποι αυτήν τη
στιγµή λένε «αµάν, µου έχει κάνει κατάσχεση το σπίτι η εφορία
για 1.000 ευρώ, µου κρατάει ένα ποσό για 1.000 ευρώ». Άρα, δεν
πάτε να προστατεύσετε τον µικρό µε αυτό που κάνετε. Πάτε να
προστατεύσετε αυτούς οι οποίοι διαφεύγουν. Είµαι ξεκάθαρη σ’
αυτό και δεν το δέχοµαι!
Μπορεί µια επιστηµονική επιτροπή να παίρνει ένα-ένα άρθρο
και να λέει εκεί, εκεί. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι και το ίδιο το Σύνταγµα µπορεί να µη βάζει δικλίδες που τους προστατεύει όλους
αυτούς; Τι είναι δηλαδή; Κάθε τόσο αναθεωρούµε αυτό το Σύνταγµα και προσπαθούµε κάθε φορά να το κάνουµε καλύτερο.
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Το Σύνταγµα, όπως είπε και ο συνάδελφος ο κ. Παφίλης, µιλάει
για ισότητα στην παιδεία. Και τι έγινε δηλαδή που ο πλούσιος
έχει καλύτερη πρόσβαση σε καλύτερα σχολεία; Σπουδάζει καλύτερα; Του έχει γίνει λοβοτοµή; Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Πεινάει!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Άρα, το θέµα είναι ότι, έτσι κι αλλιώς, το
Σύνταγµα την παρέχει την παιδεία ή το ένα ή το άλλο για τον µέσο άνθρωπο και αν έχει µυαλό, προχωράει. Δεν είναι εκεί το ζήτηµά µας.
Εγώ πιστεύω, επειδή όπως τα είδα τα θέµατα, πρόβληµά µας
στη χώρα είναι η µεγάλη φοροδιαφυγή. Επειδή τελικά καλούνται
να πληρώσουν συνέχεια οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι, επειδή
γίνεται εδώ µια προσπάθεια να πιαστούν επιτέλους, γιατί αυτό
µας λένε όλοι και εντός και εκτός Ελλάδας «ότι εσείς εδώ τους
έχετε και σας κοροϊδεύουν από τη Μύκονο και από τα Cayenne
και από τα σκάφη» -αυτό δεν µας λένε;- εγώ πιστεύω ότι πρέπει
να το ξανασκεφθείτε.
Έχω την άποψη ότι σ’ αυτήν την ένσταση αντισυνταγµατικότητας όσοι εγερθούν, αυτούς θα προστατεύσουν. Παριστάνουµε
ότι προστατεύουµε τον µικρό, αλλά η πραγµατικότητα είναι ότι
ο νόµος είναι αυστηρός και σκληρός για τον µικρό. Αυτοί διαφεύγουν. Έτσι κι αλλιώς ο µικρός δεν έχει να χάσει. Τι να χάσει;
Τις αλυσίδες του, που λέτε κι εσείς; Είναι βέβαιον αυτό. Την έχει
πατήσει. Του τα έχουν κατασχέσει.
Όµως, ο µεγάλος αν πρόκειται να χάσει κάτι, πρέπει να βοηθήσουµε όλοι για να χάσει. Αλλιώς –πραγµατικά σας το λέω- θα
συνεχίσουν τελικά όλοι αυτοί να διαφεύγουν και να κάνουν
πάρτυ στη Μύκονο, στα «ΝAMMOS» και σε όλα αυτά µε τους Ρέµους και όλους αυτούς.
Ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω το
δελτίο Επίκαιρων Ερωτήσεων της Τρίτης 30 Ιουλίου 2013.
ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 29 παράγραφος 1 και 130 παράγραφος 8 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 13/25-7-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηλείας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέα Μαρίνου προς τoν
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).
2. Η µε αριθµό 8/25-7-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς –
Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπό κ. Ιωάννη Αµανατίδη προς τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την απελευθέρωση των απολύσεων στα ιδιωτικά σχολεία.
3. Η µε αριθµό 7/25-7-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Χίου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κωνσταντίνου
Τριαντάφυλλου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την αντιµετώπιση της ανεργίας
των νέων στη χώρα µας.
4. Η µε αριθµό 10/25-7-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Α’ Θεσσαλονίκης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Χρυσούλας-Μαρίας Γιαταγάνα προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων στα Καταστήµατα Κράτησης της Βόρειας Ελλάδας.
5. Η µε αριθµό 12/25-7-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Μιχαήλ Αρβανίτη
προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευµάτων και Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα κριτήρια διορισµού του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου.
6. Η µε αριθµό 9/25-7-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λαρίσης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Θωµά Ψύρρα προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία του Εθνικού Προγράµµατος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εµπορίας Μελισσοκοµικών Προϊόντων.
7. Η µε αριθµό 11/25-7-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
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Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου
Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των
εργαζοµένων στο εργοστάσιο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε.»
της εταιρείας «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» και στα εργοστάσια ξύλου «ΝΕΟΣΕΤ» και «ΣΕΛΜΑΝ» στη Χαλκίδα.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση κατά το άρθρο 100 παράγραφος
2 του Κανονισµού της Βουλής για το θέµα της συνταγµατικότητας που ετέθη.
Οι αποδεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας, δηλαδή
ότι το νοµοσχέδιο δεν είναι σύµφωνο µε το Σύνταγµα, παρακαλώ
να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την ένσταση)
Προφανώς, ηγέρθησαν οι λιγότεροι.
Συνεπώς, η ένσταση αντισυνταγµατικότητας απορρίπτεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρούµε στον κατάλογο
των οµιλητών µε πρώτο οµιλητή τον κ. Αναστασιάδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Αναστασιάδης για έξι λεπτά.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα τελευταία χρόνια η χώρα µας
κάνει µία τιτάνια προσπάθεια για την εξυγίανση των δηµόσιων
οικονοµικών της και για τον εξορθολογισµό των δαπανών του
κράτους, που αποτελούν την αναγκαία συνθήκη για την έξοδο
της χώρας από την κρίση, την ανάταξη της εθνικής µας οικονοµίας και την αντιµετώπιση του τεράστιου προβλήµατος της ανεργίας.
Η προσπάθεια αυτή δεν θα ήταν ολοκληρωµένη και δεν θα είχε
τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, εάν δεν συνδυαζόταν µε ένα
ευρύ πλαίσιο διαρθρωτικών αλλαγών και µεταρρυθµίσεων στη
δοµή και στη λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης, µε αιχµή του
δόρατος την αναµόρφωση της φορολογικής νοµοθεσίας και τον
εκσυγχρονισµό της φορολογικής διοίκησης.
Βασική επιδίωξη είναι η δίκαιη αναδιανοµή του εισοδήµατος
και η φορολογική δικαιοσύνη, έτσι ώστε να αντιµετωπιστεί η φορολογική αδικία που γεννά η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή.
Προς την κατεύθυνση αυτή προχωρά η Κυβέρνηση µε απαρέγκλιτο και συστηµατικό τρόπο και µε στόχο να δηµιουργήσει ένα
σταθερό, αποτελεσµατικό και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστηµα.
Το πρώτο βήµα προς αυτή την κατεύθυνση έγινε µε την ψήφιση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Το νοµοσχέδιο που
εισάγει σήµερα η Κυβέρνηση στη Βουλή για συζήτηση και στη
συνέχεια για ψήφιση µε το διακριτικό τίτλο: «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» έρχεται να συµπληρώσει και να κάνει
αποτελεσµατικότερο τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Αποτελεί ένα καινοτόµο και τολµηρό θα έλεγα νοµοθέτηµα του
Υπουργείου Οικονοµικών.
Για πρώτη φορά µε το νοµοσχέδιο αυτό η χώρα µας αποκτά
έναν κώδικα φορολογικής διαδικασίας, στον οποίον ενοποιούνται
σε ένα ενιαίο, λειτουργικό, εύχρηστο, ξεκάθαρο νοµοθέτηµα φορολογικές διατάξεις που ήταν διεσπαρµένες σε άρθρα και διατάξεις άλλων νόµων και δηµιουργούσαν το πολυδαίδαλο, ακατανόητο, δύσχρηστο και άδικο φορολογικό σύστηµα που όλοι µας
γνωρίζουµε, όλοι µας έχουµε υποστεί και όλοι απαιτούσαµε και
απαιτούµε να αλλάξει και να απλοποιηθεί.
Το νοµοσχέδιο που εισάγεται αναφέρεται στους πιο σηµαντικούς φόρους: στο φόρο εισοδήµατος, στο φόρο προστιθέµενης
αξίας, στο φόρο ακίνητης περιουσίας µε προοπτική να ενταχθούν σταδιακά σε αυτό το σύνολο των φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογουµένων, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα και
µοναδικό, σταθερό, κατανοητό, απλό στην εφαρµογή του νοµοθέτηµα, οδηγός για κάθε επιχειρηµατική δραστηριότητα, αλλά
και για κάθε πολίτη.
Το νοµοσχέδιο προβλέπει ευέλικτες και αποτελεσµατικές διαδικασίες µε στόχο και σκοπό την επιτυχή πάταξη της φοροδιαφυγής. Ακόµη, θεσµοθετεί την αυτόµατη εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων ταυτόχρονα µε την υποβολή τους για άµεσο
και ακριβή προσδιορισµό των φόρων.
Επίσης, το νοµοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα για πρώτη φορά
στο φορολογούµενο να καταθέσει φορολογική δήλωση µε επιφύλαξη την ευχέρεια στον ελεγχόµενο να λαµβάνει γνώση των
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αποτελεσµάτων του ελέγχου, πριν ακόµη εκδοθεί η καταλογιστική πράξη που ενδεχοµένως να υπάρξει ως αποτέλεσµα του
ελέγχου, που όπως γνωρίζουµε πάρα πολλοί µετά την έκδοσή
της πράξης αυτής µπορεί να αλλάξει µε απόφαση µόνο Υπουργού ή διοικητικού δικαστηρίου δηλαδή, κάτι που είναι πολύ δύσκολο έως τελείως αδύνατο.
Τώρα, µε τη ρύθµιση αυτή µπορεί ο ίδιος ο ελεγχόµενος να
παραθέσει τα επιχειρήµατα του και να διεκδικήσει το δίκιο του
και την ίση και δίκαιη µεταχείρισή του. Το νοµοσχέδιο προνοεί
για ευνοϊκότερες ρυθµίσεις και µειώσεις προστίµων εκκρεµών
παλαιότερων υποθέσεων, ώστε να καταστεί εφικτή η είσπραξή
τους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ )
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι σήµερα είχαµε ένα κράτος που αδυνατούσε να προσδιορίσει τη φορολογητέα ύλη και
δεν µπορούσε να εµπνεύσει σεβασµό, εµπιστοσύνη, αξιοπιστία
στον πολίτη. Δεν µπορούσε να αποδείξει ότι θέλει και µπορεί να
καταπολεµήσει τη φοροδιαφυγή και να προστατεύσει τους αδυνάτους, αυτούς που όλοι αποκαλούµε «συνήθη φορολογικά υποζύγια». Και γνωρίζουµε όλοι µας ποιοι είναι αυτοί.
Το νοµοσχέδιο που εισάγει σήµερα η Κυβέρνηση για ψήφιση
ανατρέπει τα µέχρι σήµερα ισχύοντα φορολογικά δεδοµένα και
βάζει κανόνες, απλοποιεί τις διαδικασίες και κάνει πιο λειτουργικό, σύγχρονο και δίκαιο το φορολογικό σύστηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Για πρώτη φορά στη χώρα µας οι φορολογικές διαδικασίες
ενοποιούνται και συγκεντρώνονται σε έναν κώδικα. Για πρώτη
φορά επιχειρείται η απόδοση φορολογικής δικαιοσύνης. Για
πρώτη φορά µπορεί ο φορολογούµενος να διεκδικεί το δίκαιό
του από τις φορολογικές υπηρεσίες.
Με αυτές τις επισηµάνσεις δηλώνω ότι στηρίζουµε το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Αναστασιάδη, που ήσασταν ακριβής στον χρόνο
σας. Κι αυτό θα τηρηθεί από όλους τους συναδέλφους.
Παρακαλώ να λάβει τον λόγο ο συνάδελφος Βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ κ. Διαµαντόπουλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η απόφαση της Κυβέρνησης να
φέρει το σχέδιο νόµου µε τον χαρακτηρισµό του κατεπείγοντος
προσθέτει άλλον έναν κρίκο σε µια αλυσίδα νοµοσχεδίων και διαδικασιών, οι οποίες υποβαθµίζουν το Κοινοβούλιο και τη δηµοκρατία από ένα κράτος έκτακτης ανάγκης, το οποίο έχει εγκαθιδρυθεί από τις µνηµονιακές κυβερνήσεις.
Το συζητούµενο νοµοσχέδιο αιτιολογήθηκε ως προαπαιτούµενο της τρόικας. Έχει αποκαλυφθεί ότι το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται και για ακόµη έναν λόγο, για το έλλειµµα των 1,6 δισεκατοµµυρίων, το οποίο εµφανίστηκε το πρώτο εξάµηνο. Είναι βέβαιο πως θα αποτύχει, διότι δεν απαλείφει το ταξικό του πρόσηµο.
Στοχεύει, όπως πάντα, στα συνήθη υποζύγια, αφήνοντας αφορολόγητο τον πλούτο.
Ένα φορολογικό θα πρέπει να διαπνέεται από πνεύµα δικαιοσύνης και να είναι το εργαλείο το οποίο θα αναδιανέµει τον
πλούτο που συγκεντρώνεται από λίγους, στους πολλούς που τον
παράγουν.
Βασικοί πυλώνες µιας ριζοσπαστικής µεταρρύθµισης στο φορολογικό σύστηµα πρέπει να είναι οι εξής:
Πρώτον, η δηµιουργία περιουσιολογίου.
Δεύτερον, η οργάνωση ενός κοινωνικά δίκαιου φορολογικού
συστήµατος µε φορολόγηση όλων των εισοδηµάτων των φυσικών προσώπων προοδευτικά και µε πολλές κλίµακες, αύξηση
των φορολογικών εσόδων από την επιχειρηµατική δραστηριότητα και αλλαγή της σχέσης έµµεσων και άµεσων φόρων µέσω
της αύξησης των εσόδων από άµεσους φόρους και µείωσης των
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έµµεσων φόρων. Επίσης, µε φόρο µεγάλης και πολύ µεγάλης περιουσίας µε προοδευτική κλίµακα, κατάργηση των ειδικών φορολογικών καθεστώτων και των προκλητικών φοροαπαλλαγών
που έχουν αποτέλεσµα την απώλεια τεράστιων ποσών φόρων.
Τρίτον, η επανασύσταση του συστήµατος ελέγχου και διοίκησης των φοροεισπρακτικών µηχανισµών που συστηµατικά διαλύεται τα τελευταία δέκα χρόνια.
Θα ήθελα να εστιάσω κυρίως στo «άλλες διατάξεις». Μέσα σε
αυτές υπάρχει ένα παράδειγµα, µνηµείο προχειρότητας. Και το
χαρακτηρίζω έτσι, διότι από τις µνηµονιακές συγκυβερνήσεις
των τελευταίων ετών έχει µπει στο στόχαστρο δήθεν η διαφθορά
και ειδικότερα οι δαπάνες στη δηµόσια υγεία.
Και τι γίνεται µε το άρθρο 69, κυρίες και κύριοι Βουλευτές; Η
διάταξη αυτή περιλήφθηκε, προκειµένου να καταστούν σύννοµες
οι δαπάνες προµηθειών των νοσοκοµείων λόγω της αλλαγής του
θεσµικού πλαισίου που επέφερε ο ν. 3580/2007 µε την Επιτροπή
Προµηθειών Υγείας, ο οποίος, όµως, δεν εφαρµόστηκε.
Με λίγα λόγια, ενώ τις προµήθειες θα τις έκανε κεντρικά το
Υπουργείο µε την ΕΠΥ, επειδή αυτό δεν οργανώθηκε σωστά και
η επιτροπή υπολειτούργησε, τα νοσοκοµεία συνέχισαν να αγοράζουν µε το παλιό πλαίσιο. Όταν, όµως, ήρθε η ώρα να πληρώσουν τις δαπάνες, κανένας Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
δεν έβαζε την υπογραφή του ότι οι δαπάνες είναι νόµιµες, αφού
µε το ν. 3580 τις προµήθειες έπρεπε να τις κάνει η ΕΠΥ. Ως εκ
τούτου, τέθηκε η διάταξη για να τις νοµιµοποιήσει, η οποία και
ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, δεδοµένου ότι η ΕΠΥ
ακόµα δεν έχει λειτουργήσει.
Αυτά περί µεταρρυθµίσεων, διότι τρία χρόνια µας λέτε ότι µεταρρυθµίζετε. Μηδέν εις το πηλίκο! Μια τρύπα στο νερό!
Επίσης, µνηµείο εµπαιγµού και κοινωνικής αναλγησίας αποτελεί το άρθρο 72 για όσους στείλατε στον Καιάδα µέσα σε µία
νύχτα, ρίχνοντας «µαύρο» στην ΕΡΤ. Με το άρθρο 72 το πλαφόν
εφαρµόζεται αποκλειστικά για τον υπολογισµό των αποζηµιώσεων για εκείνο το προσωπικό που µέσα σε διάστηµα τριών ετών
από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης θα απασχοληθεί
µε οποιονδήποτε τρόπο ή µε οποιουδήποτε είδους σύµβαση,
έργου ή εργασίας, µε το νέο δηµόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα
ΝΕΡΙΤ. Δηλαδή, προσπαθείτε να δηµιουργήσετε µία αντιπαλότητα µεταξύ των εργαζοµένων του ίδιου τοµέα. Οι ενέργειές σας
είναι διχαστικές, είναι σε αυτό το πλαίσιο του κοινωνικού αυτοµατισµού, του «διαίρει και βασίλευε».
Το άρθρο είναι τελείως ασαφές και αόριστο, αφού δεν αποσαφηνίζει τι θα γίνει µε τις αποζηµιώσεις όσων αποδεχθούν την
προσωρινή απασχόληση των δύο µηνών. Θα αποποιηθούν ολόκληρη την αποζηµίωση; Μήπως µε αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε την καταβολή των αποζηµιώσεων των εργαζοµένων µε
αντάλλαγµα µια προσωρινή απασχόληση;
Περιγράφεταε στο άρθρο µια πρόχειρη και ασαφή πρόσκληση
ενδιαφέροντος από την οποία πουθενά δεν προκύπτει ότι όσοι
υποβάλουν αίτηση, θα έχουν περισσότερες πιθανότητες πρόσληψης στο νέο φορέα, ΝΕΡΙΤ.
Ο νέος φορέας θα αποδεχθεί τις υποχρεώσεις του παλαιού.
Οι εργαζόµενοι θα θεωρούνται νεοπροσληφθέντες.
Επίσης, δεν προσδιορίζεται το ύψος των αποδοχών όσων
προσληφθούν, µε ποια κριτήρια θα διαµορφώνονται οι αποδοχές
και σε ποιο ασφαλιστικό ταµείο και µε ποιο καθεστώς ασφάλισης
θα διασφαλίζεται ο κάθε συµβασιούχος.
Συνολικά, η συµπεριφορά της Κυβέρνησης στο συγκεκριµένο
θέµα δεν δείχνει ότι θέλει µε αξιοπιστία και ειλικρίνεια µια λύση,
αλλά ότι θέλει να επιδείξει και να αποδείξει µια περήφανη νίκη
κατά των εργαζοµένων της ΕΡΤ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ
και για το ακριβές του χρόνου σας, κύριε Διαµαντόπουλε.
Παρακαλώ τη συνάδελφο, Βουλευτή Μαγνησίας, κ. Μαρίνα
Χρυσοβελώνη να λάβει τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τη διαδικασία του
κατεπείγοντος που ακολουθούµε σήµερα. Πάνω απ’ όλα, όµως,
δεν υπάρχει καµµία δικαιολογία για τη γελοιοποίηση της Βουλής
µε ένα σχέδιο νόµου, όπως ο συζητούµενος Κώδικας Φορολογι-
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κής Διαδικασίας.
Η Βουλή, βεβαίως, έχει ξαναζήσει τέτοιες καταστάσεις κατά
τη συζήτηση µνηµονίων, πολυνοµοσχεδίων και άλλων. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι θα γίνονται και αποδεκτές, τουλάχιστον
από εµάς, τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Δεν είναι δυνατόν να συζητούµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο, το
οποίο µέχρι προχθές το βράδυ δεν είχαµε καν στα χέρια µας,
δεν είχε αναρτηθεί ούτε καν στον ιστότοπο της Βουλής µέχρι τις
8.30’ προχθές το βράδυ, νοµοσχέδιο που, µαζί µε τις εκθέσεις
που το συνοδεύουν, φτάνει τις εκατό σελίδες.
Δεν είναι σοβαρή αντιµετώπιση αυτή ούτε της Βουλής ούτε
της νοµοθετικής διαδικασίας. Δεν είναι δυνατόν να συζητούµε
εδώ ένα κείµενο που τιτλοφορείται µάλιστα και κώδικας, το οποίο
ουδέποτε τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση.
Ο συγκεκριµένος ευτελισµός της κοινοβουλευτικής λειτουργίας είναι για εµένα πολύ χειρότερος από πολλές άλλες περιπτώσεις, για τις οποίες διαµαρτυρήθηκαν κατά καιρούς διάφοροι
σοβαροφανείς κήνσορες αντιδηµοκρατικών συµπεριφορών.
Μία πρώτη παρατήρηση στο συζητούµενο νοµοσχέδιο είναι
ότι µαζί του όλη η νοµοθεσία περί προσωπικών δεδοµένων πάει,
στην κυριολεξία, περίπατο, ενώ τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο το
επαγγελµατικό απόρρητο.
Έχουµε, για παράδειγµα, στο άρθρο 15, γενικές και απόλυτες
εξουσιοδοτήσεις του Γενικού Γραµµατέα, ο οποίος θα µπορεί να
ζητά από κρατικές υπηρεσίες, αλλά και από κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένων των δικαστικών, εισαγγελικών και Ανεξάρτητων Αρχών, κάθε διαθέσιµη πληροφορία, ακόµα και πρωτότυπα έγγραφα, µητρώα ή στοιχεία που
έχουν στην κατοχή τους. Έχουµε, δηλαδή, εδώ τη θεσµοθέτηση
ενός «Μεγάλου Αδελφού», που θα γνωρίζει τα πάντα για εµάς,
ακόµα κι αν δεν έχουν να κάνουν µε τη φορολόγησή µας.
Υπάρχει, επίσης, απόλυτη απουσία των συνηθισµένων εγγυήσεων προστασίας των πολιτών από την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων. Έτσι, µπορούµε να έχουµε συσσώρευση στοιχείων -ακόµα και ευαίσθητων προσωπικών µας δεδοµένων- τα
οποία θα είναι ανά πάσα στιγµή διαθέσιµα στον εκάστοτε Γενικό
Γραµµατέα Εσόδων, αλλά και σε οποιονδήποτε άλλον έχει πρόσβαση.Αυτά σε ό,τι αφορά στις γενικές αρχές του νοµοσχεδίου.
Πάµε τώρα στις επιπτώσεις: Ακούσαµε χθες τον κ. Στουρνάρα
να λέει σε οµιλία του εκτός Βουλής –εκεί συνήθως είναι που µιλάκάποια πράγµατα για τα δηµοσιονοµικά µεγέθη. Σε ό,τι αφορά
τα φορολογικά έσοδα είπε, «Ως Υπουργείο είµαστε εντός χρονοδιαγραµµάτων µε τα ληξιπρόθεσµα». Ο κ. Στουρνάρας προσπάθησε, δηλαδή, να πείσει ότι το κράτος εισπράττει τις καθυστερηµένες οφειλές των πολιτών, αφού, δήθεν, λειτούργησε η
τελευταία ρύθµιση χρεών προς το δηµόσιο.
Είναι, όµως, έτσι; Έσπευσαν, όντως, οι πολίτες να πληρώσουν
τους φόρους που χρωστούσαν; Την απάντηση τη δίνει στον κ.
Στουρνάρα ο ίδιος ο ιστότοπος της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων. Εκεί, ο κ. Θεοχάρης µάς λέει πως για το πρώτο
εξάµηνο του 2013 οι εισπράξεις παλαιών οφειλών ανήλθαν στα
723 εκατοµµύρια ευρώ, έναντι στόχου 1,140 εκατοµµύρια ευρώ.
Έχει, δηλαδή, ήδη καταγραφεί µία απόκλιση της τάξης του
37%,σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών.
Άρα, όταν ο κ. Στουρνάρας ισχυρίζεται πως: «Ως Υπουργείο
είµαστε εντός χρονοδιαγραµµάτων µε τα ληξιπρόθεσµα», απλά
δεν λέει την αλήθεια.
Η αλήθεια είναι ότι πλέον η είσπραξη των ληξιπρόθεσµων
φόρων είναι µία εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά γιατί δεν µπορούν να τους πληρώσουν οι φορολογούµενοι, γιατί δεν έχουν χρήµατα για κάτι τέτοιο, αφού δεν έχουν εισοδήµατα.
Εδώ µπαίνει το σηµερινό νοµοσχέδιο. Εισάγετε νέες, ακραίες
διαδικασίες είσπραξης φόρων σε βάρος της πλειοψηφίας των
Ελλήνων, των µισθωτών, των συνταξιούχων, των ελεύθερων
επαγγελµατιών, ακόµα και των ανέργων. Η στόχευσή σας είναι
απλή: Αφού δεν υπάρχουν πια εισοδήµατα, θέλετε να «βάλετε
χέρι» στις οικονοµίες των ανθρώπων, στο σπίτι τους, σε ένα οικόπεδο που µπορεί να έχουν από την οικογένειά τους, που θα
απειλούνται µε κατάσχεση µε την καθυστέρηση και µίας µόνο
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δόσης εφόσον όλο το ποσό θα καθίσταται απαιτητό.
Έτσι, δίνετε το δικαίωµα στις φορολογικές αρχές, ακόµα και
προληπτικά, να µπαίνουν στους τραπεζικούς λογαριασµούς των
φορολογουµένων για να παίρνουν χρήµατα. Δίνετε στον κ. Θεοχάρη τη δυνατότητα να βρίσκει ακίνητα όσων χρωστούν, ακόµη
και ασήµαντα ποσά, και να προχωρεί στην κατάσχεσή τους.
Συγκεκριµένα, στο άρθρο 46 προτείνετε την επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης χωρίς δικαστική απόφαση κινητών, ακινήτων,
εµπραγµάτων δικαιωµάτων σ’ αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων
των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είτε βρίσκονται στα
χέρια του είτε στα χέρια τρίτου.
Ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από αυτήν την ακραία σοβιετικής
έµπνευσης διάταξη; Δυστυχώς, στη χώρα που ζούµε όλοι γνωρίζουµε πως λειτουργεί το ελληνικό κράτος, που έφτιαξαν Νέα
Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι ένα κράτος εγγενώς άδικο, που εισπράττει από τους νόµιµους, τους δηλωµένους και τους ήδη φορολογηµένους. Είναι το κράτος της
εύκολης λύσης, που κουβαλάνε στις πλάτες τους τα συνήθη πάντοτε υποζύγια, οι φορολογούµενοι.
Στην ίδια, όµως, χώρα ζουν και οι φοροαπατέωνες µαζί µε
τους φοροκλέπτες, οι µεγαλοκαταθέτες της λίστας Λαγκάρντ, οι
διακινητές «µαύρου» χρήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Λίγο ακόµη χρόνο θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ένα λεπτό ακόµη,
κυρία Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ζουν οι αφορολόγητοι καναλάρχες, οι καταχραστές του δηµοσίου που λεηλάτησαν τα κρατικά
ταµεία, αλλά παραµένουν ελεύθεροι.
Όλοι αυτοί εξ ορισµού µένουν εκτός φορολογικών διαδικασιών. Κανείς πλέον δεν περιµένει από το κράτος, που στηρίζει το
σύστηµα αυτό, να «πριονίσει το κλαδί» πάνω στο οποίο κάθεται.
Έτσι, πάµε να εισπράξουµε ξανά από εκείνους που ήδη πλήρωσαν, αν και δεν έχουν άλλα χρήµατα να δώσουν. Είναι, όµως,
δηλωµένοι στην εφορία. Άρα, είναι εύκολοι στόχοι. Γιατί, ας µην
κρυβόµαστε, κανείς δεν θα ασχοληθεί µε τους δύσκολους, τους
µεγάλους και τους σκοτεινούς φορολογικούς στόχους.
Τα θύµατα, λοιπόν, του κώδικα που συζητάµε σήµερα, θα είναι
για µία ακόµη φορά οι µεροκαµατιάρηδες, οι νέοι των 500 ευρώ,
οι απολυµένοι, οι ηλικιωµένοι, που κατάφεραν µε τα χρόνια να
µαζέψουν κάποια χρήµατα. Αυτά τα λεφτά θέλετε να λεηλατήσετε. Στοχεύετε ευθέως στο υστέρηµα, στο σπίτι, στο χωράφι,
που κρατά ο Έλληνας ως οικογενειακή περιουσία. Από εκεί νοµίζετε ότι θα «βγάλετε τα σπασµένα» του µνηµονίου.
Κλείνοντας -για να µην παίρνω χρόνο- θέλω να κάνω µία ειδική
αναφορά, συµπληρωµατικά σε ό,τι είπε ο ειδικός αγορητής των
Ανεξάρτητων Ελλήνων, στα άρθρα 54 και 58 του νοµοσχεδίου.
Στέκοµαι ειδικά στο κοµµάτι που αφορά τα εικονικά τιµολόγια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Ποιους, άραγε –αναρωτιέµαι- εξυπηρετούν οι διατάξεις των
παραγράφων 2Γ και 2Δ του άρθρου 55; Γιατί τέτοια χάδια στους
φοροκλέφτες; Μήπως όταν τις γράφατε, είχατε κάποιους συγκεκριµένους στο µυαλό σας; Μήπως, σε συνδυασµό µε τις µεταβατικές διατάξεις, ωφελείται κάποιο γνωστό πρώην κοινοβουλευτικό κόµµα;
Κύριε Υπουργέ -και κλείνω- «τα πολλά λόγια είναι φτώχια»,
όπως και οι χιλιάδες περίτεχνες λέξεις που περιέχει το παρόν νοµοσχέδιο. Είναι φτώχεια για τα νοικοκυριά, τους επαγγελµατίες,
τους µισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους ανέργους. Το
µόνο που προοιωνίζετε είναι τη λεηλασία της ατοµικής περιουσίας των Ελλήνων και τη διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής. Η
εφαρµογή του δεν πρόκειται να σας φέρει νέα έσοδα, αλλά νέες
θύελλες. Γι’ αυτό που σπείρατε, αυτό µόνο µπορείτε να θερίσετε
και τίποτε άλλο!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο για να
καταθέσω νοµοτεχνικές βελτιώσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ναι, κύριε Υπουργέ,
παρακαλώ έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν καταθέσω, θα ήθελα να κάνω ένα σύντοµο σχόλιο στην
κυρία συνάδελφο που µόλις κατήλθε του Βήµατος. Αναφερόµενη
στον Υπουργό Οικονοµικών είπε ότι δεν λέει την αλήθεια σε ό,τι
αφορά την αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του
κράτους προς τον ιδιωτικό τοµέα. Προφανώς, λέει την αλήθεια.
Εσείς µιλάτε γι’ άλλο θέµα. Ο Υπουργός αυτό που είπε είναι τι
οφείλει το κράτος προς τον ιδιωτικό τοµέα -τα 8 δισεκατοµµύρια- όχι τι οφείλει ο ιδιωτικός τοµέας στο κράτος. Εκτός θέµατος.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Υπουργέ, ήµουν πολύ σαφής
στην τοποθέτησή µου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Σε ό,τι αφορά τις προσθήκες-αναδιατυπώσεις, η Κυβέρνηση έχει λάβει σοβαρά υπ’ όψιν τη συζήτηση που προηγήθηκε
στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, καθώς, επίσης, και τις
απόψεις, τις παρατηρήσεις, που καταγράφονται στο κείµενο της
Επιστηµονικής Επιτροπής.
Καταθέτω τις σχετικές προσθήκες-αναδιατυπώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, να διανεµηθούν.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προσθήκες-αναδιατυπώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα ήθελα να αναφερθώ σε µία ακόµα αλλαγή, που επίσης θα καταθέσω. Πρόκειται για το άρθρο 72 και θα ήθελα να
κάνω ανάγνωση του κειµένου: «Για τον υπολογισµό των αποζηµιώσεων (Α’ 226) λόγω λύσεως των συµβάσεων του προσωπικού
της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. ΟΙΚ 02/11-62013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και
του Υπουργού Οικονοµικών (Β’ 1414), όπως ισχύει, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν.4024/2011 «Ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο», καθώς και προκειµένου για δηµοσιογράφους οι διατάξεις
της υπ’ αριθµ. 2/17805/0022 (Β’ 662/21.3.2013).
Η καταβολή των αποζηµιώσεων αυτών θα γίνει τµηµατικά,σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Για τον υπολογισµό των παραπάνω αποζηµιώσεων εφαρµόζεται η διάταξη της
παραγράφου 2 του άρθρου 2 του α.ν. 173/1967 (Α’ 189) αποκλειστικά για εκείνο το προσωπικό που µέσα σε διάστηµα τριών (3)
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ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, θα απασχοληθεί µε οποιοδήποτε τρόπο ή µε οποιουδήποτε είδους σύµβαση έργου ή εργασίας σε οποιονδήποτε φορέα της Γενικής
Κυβέρνησης µε εξαίρεση το προσωπικό που θα απασχοληθεί
καθ’ οιονδήποτε τρόπο και µε οποιουδήποτε είδους σύµβαση
έργου ή εργασίας από τον Ειδικό Διαχειριστή για λογαριασµό
του ελληνικού δηµοσίου µέχρι τη σύσταση του νέου δηµόσιου
ραδιοτηλεοπτικού φορέα ΝΕΡΙΤ Α.Ε.. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του α.ν. 173/1967 δεν εφαρµόζεται για το
προσωπικό που δεν εµπίπτει στη ρύθµιση του προηγούµενου
εδαφίου. Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθείσας αποζηµίωσης, το ποσό αναζητείται εντόκως σύµφωνα µε τις διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας».
(Στο σηµείο αυτό Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα προσθήκη-αναδιατύπωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Παρακαλώ να διανεµηθεί στους κυρίους συναδέλφους.
Τον λόγο έχει ο κ. Ζησιµόπουλος.
ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχήν, πριν ξεκινήσουµε να µιλάµε για το νοµοσχέδιο, να
διευκρινίσουµε ότι ως Λαϊκός Σύνδεσµος- Χρυσή Αυγή διαφωνούµε µε το άρθρο 1 της κατατεθείσας σήµερα προσθήκης-τροπολογίας, αναφορικά µε την τροποποίηση-συµπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 82 του ν.4172/2013, γιατί εκπαιδευτικοί µε
µεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωµα, οι οποίοι θα µπορούσαν
να εργαστούν ως διοικητικοί υπάλληλοι υψηλής κατάρτισης, τίθενται σε διαθεσιµότητα.
Προκύπτει βεβαίως,το ερώτηµα: Αφού τους θέτετε σε διαθεσιµότητα, γιατί τους εξαιρέσατε µε τον προηγούµενο νόµο; Μήπως για να διασφαλίσουµε τις θέσεις «ηµετέρων» στο δηµόσιο;
Μάλλον ρητορικής φύσης είναι η ερώτηση.
Ερχόµαστε σήµερα να συζητήσουµε για πολλοστή φορά ένα
φορολογικό νοµοσχέδιο, µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος,
που σκοπεύει στην αφαίµαξη της µεσαίας αστικής τάξης και
αφήνει στο απυρόβλητο τους µεγαλοκαταχραστές του δηµοσίου
χρήµατος.
Το λαθρεµπόριο από αλλοδαπούς κυριαρχεί στην αγορά, η παραοικονοµία διαρκώς επεκτείνεται και εσείς, της Κυβέρνησης,
λαµβάνετε κατασταλτικά µέτρα για τους Έλληνες επαγγελµατίες, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων τηρεί τους όρους της
νοµιµότητας.
Κάνοντας µία -αναγκαστικά λόγω του κατεπείγοντος και του
ελάχιστου χρόνου που είχαµε στη διάθεσή µας- γρήγορη ανάγνωση του νοµοσχεδίου, ενδεικτικά αναφέρουµε τα παρακάτω,που αποτελούν κατά τη γνώµη µας τη ραχοκοκαλιά του νοµοσχεδίου.
Πρώτον, προβλέπονται κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων
των φορολογουµένων, οι οποίοι καθυστερούν άνω των τριάντα
ηµερών να εξοφλήσουν ή να ρυθµίσουν τις οφειλές τους προς
την εφορία. Προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος κατ’
εκτίµηση από τις φορολογικές αρχές, καθώς και εκλογίκευση
προστίµων για τη µη καταβολή δηλώσεων προβλέπει µεταξύ
άλλων ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών που κατατέθηκε σήµερα στη Βουλή. Ίσως η εκλογίκευση των προστίµων είναι ένα
από τα λίγα λογικά µέτρα που προβλέπονται σε αυτόν τον κώδικα.
Δεύτερον, υπέρογκα πρόστιµα µε µορφή φοροεισπρακτικού
χαρακτήρα έχουν ως σκοπό την περαιτέρω οικονοµική εξαθλίωση του ελληνικού λαού.
Τρίτον, ο φορολογούµενος µπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη µε σκοπό την αµφισβήτηση της πράξης προσδιορισµού του
φόρου, υπό την προϋπόθεση βέβαια της καταβολής του 50% της
βεβαιωµένης οφειλής. Εδώ βέβαια, αναρωτιέται κανείς το εξής:
Αν κάποιος θεωρεί πως αδικείται µε τους φόρους που του έχουν
επιβληθεί και δεν µπορεί να καταβάλλει το 50%, τότε τι συµβαίνει; Ή αν δικαιωθεί αργότερα από την ελληνική δικαιοσύνη και η
δικαιοσύνη αποφασίσει ότι το ποσό που του αναλογεί είναι κάτω
του 50% της βεβαιωµένης οφειλής, τι συµβαίνει; Θα του επιστραφούν τα υπόλοιπα; Μάλλον αδύνατον, θα έλεγα. Το πιθανότερο
είναι να γίνω εγώ αστροναύτης!
Τέταρτον, φορολογούµενος που έχει υπαχθεί σε πρόγραµµα
ρύθµισης οφειλών, σε περίπτωση που δεν καταβάλλει δύο συνεχόµενες δόσεις παύει να υπάγεται στη ρύθµιση και του επιβάλλεται η άµεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής. Αν κάποιος
δηλαδή δεν έχει να δώσει δύο δόσεις από τη ρύθµιση την οποία
έχει κάνει, θα πρέπει να καταβάλλει και το υπόλοιπο της οφειλής.
Και αυτό φαίνεται λιγάκι παράδοξο έως παράλογο.
Πέµπτον, µε το παρόν νοµοσχέδιο και συγκεκριµένα µε το
άρθρο 72 επιδιώκεται η θέσπιση διάταξης, µε την οποία άρεται
το πλαφόν αποζηµίωσης που είχε θεσπιστεί µε τη διάταξη της
παραγράφου 2 του ν.173/1967 και το οποίο είναι 15.000 ευρώ
για το προσωπικό, που δεν θα απασχοληθεί µε οποιονδήποτε
τρόπο µέσα σε διάστηµα τριών ετών στον νέο ραδιοτηλεοπτικό
φορέα.
Εδώ φαίνεται πως ό,τι δεν καταφέρατε µε το πολυνοµοσχέδιο
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και συγκεκριµένα µε το άρθρο 108, επιδιώκετε να το θεσπίσετε
σε ένα νοµοσχέδιο το οποίο φέρνετε µε τον χαρακτηρισµό «κατεπείγον» στα Θερινά Τµήµατα της Βουλής, υποβαθµίζοντας τη
λειτουργία του ίδιου του Κοινοβουλίου και δίνοντας δωράκι σε
κάποιους υπαλλήλους της ΕΡΤ που θα επιβαρύνει για άλλη µία
φορά τον ελληνικό λαό.
Βέβαια εδώ, κύριε Υπουργέ, οφείλω, για να είµαι ειλικρινής
απέναντί σας, να κάνω µία διευκρίνιση: Πρέπει να δω τι έχετε καταθέσει τώρα, σχετικά µε αυτό στο οποίο αναφέροµαι. Αυτό για
να είµαι απόλυτα ειλικρινής απέναντί σας.
Συµπερασµατικά, λοιπόν, δεν πρόκειται ούτε αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο να λύσει τα θεµελιώδη προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας που τελευταία πλήττεται από την κακοδιαχείριση
και τη σπατάλη του δηµοσίου χρήµατος, τη διαφθορά και την
ύφεση.
Δεν είναι δυνατόν να προστρέχουµε συνεχώς στους φορολογούµενους για να µπαλώσουµε τις συνεχείς αποτυχίες ισοσκελισµένων προϋπολογισµών. Θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες
από υψηλά ιστάµενους γιατί δεν έχουν εισπραχθεί οι ανάλογοι
φόροι των φοροδιαφυγόντων της λίστας Λαγκάρντ και άλλων
φοροφυγάδων.
Ως εκ τούτου, καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο γιατί πολύ απλά
«ουκ αν λάβοις παρά του µη έχοντος».
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε
και για το ακριβές του χρόνου σας.
Παρακαλώ τη συνάδελφο κ. Νίκη Φούντα να πάρει τον λόγο.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τρία και πλέον
χρόνια έχουν περάσει από τότε που η χώρα µπήκε για τα καλά
στο µνηµόνιο και την κρίση,νκαι ακούµε διαρκώς ότι τα δραµατικά, οριζόντια και καταφανώς άδικα µέτρα θα πρέπει να αντισταθµιστούν από ένα αίσθηµα δικαιοσύνης, από δίκαιο επιµερισµό των βαρών.
Ποιος καλύτερος τρόπος, άραγε, υπάρχει από ένα σταθερό,
δίκαιο και αποτελεσµατικό φορολογικό σύστηµα, ένα σύστηµα
που, δυστυχώς, δεν είδαµε και πάλι κάποιες µέρες πριν, κύριε
Υπουργέ, να έρχεται σ’ αυτήν την Αίθουσα;
Κι όµως, κινούµαστε ακόµα µε τη γνωστή, δοκιµασµένη και
αποτυχηµένη συνταγή. Μέσα στο καλοκαίρι, µόλις έκλεισε ουσιαστικά η Ολοµέλεια και ξεκίνησαν τα Θερινά Τµήµατα, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονοµικών καταθέτουν, ακόµη µία
φορά µε τη µορφή του κατεπείγοντος -µία διαδικασία που και
όταν ήµασταν στην Κυβέρνηση την είχαµε καταγγείλει- ένα νοµοσχέδιο πολύ σηµαντικό, όπως είναι ο Κώδικας Φορολογικής
Διαδικασίας, µε πλήθος διατάξεων τεχνικού χαρακτήρα, που οι
Βουλευτές, δυστυχώς, είχαµε µόλις µισή µέρα για να µπορέσουµε να µελετήσουµε. Και πάλι όχι ως ένα ολοκληρωµένο σχέδιο.
Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότερες διατάξεις, οφείλουµε να οµολογήσουµε πως είναι θετικές. Είναι αυτό που θέλουµε άλλωστε
να συµβαίνει για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Σε ορισµένα σηµεία, µάλιστα, θα λέγαµε ότι δεν είναι και αρκετά τολµηρές. Θα θέλαµε κάτι παραπάνω.
Αναφέροµαι, παραδείγµατος χάριν, στα µέτρα εξορθολογισµού και απλοποίησης της φορολογικής διαδικασίας. Στο τέταρτο κεφάλαιο που µιλά για την τήρηση βιβλίων και στοιχείων.
Το νοµοσχέδιο εµπεριέχει διατάξεις για τους φορολογικούς
ελέγχους στα άρθρα 23 µε 29 που µπορούν να καταστήσουν πιο
αποτελεσµατικό τον ελεγκτικό µηχανισµό της φορολογικής διοίκησης. Είναι σηµαντικό η φορολογική διοίκηση και οι µηχανισµοί
ελέγχου να µην έχουν δεµένα τα χέρια, αλλά να έχουν όλες εκείνες τις δυνατότητες που θα τους παρέχουν ένα απλό,βέβαια κανονιστικό πλαίσιο για την αποτελεσµατικότερη εποπτεία.
Είναι, επίσης, σε πολύ θετική κατεύθυνση διατάξεις όπως το
άρθρο 43 του νοµοσχεδίου, για το πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών µε τµηµατική καταβολή, σε δόσεις, εφόσον βέβαια αυτό συνδέεται µε αποδεδειγµένη αδυναµία του οφειλέτη.
Όσο για το δέκατο κεφάλαιο -και µιλάω για τα άρθρα 52 ως
62- που αφορά σε πρόστιµα και στις ποινές που θα επιβάλλονται,
εκεί θα πρέπει να εγείρουµε ορισµένες ενστάσεις, όχι, όµως, µε
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το επιχείρηµα που προβάλλετε, ότι οι ποινές γίνονται ελαφρύτερες. Αυτό θα µπορούσε να λειτουργήσει, εφόσον διασφαλίζει τη
δυνατότητα πραγµατικής είσπραξης των χρηµάτων αυτών, αφού,
όπως γνωρίζουµε όλοι πολύ καλά, µεγάλα πρόστιµα που δεν εισπράττονται, δεν έχουν ουσιαστικό αντίκρισµα.
Αυτό που εµείς εντοπίζουµε ως προβληµατικό σε αυτά τα
άρθρα, κύριε Υπουργέ, είναι ότι οι ποινές πρέπει να διέπονται
από τη λογική της αναλογικότητας, όπως ορίζουν οι βασικές αρχές του νοµικού µας πολιτισµού, να µην είναι ίδιες, δηλαδή, οριζοντίως για όλους, αλλά να λαµβάνεται υπ’ όψιν κάθε συγκεκριµένη περίπτωση του φορολογούµενου. Βέβαια, είναι σταθερή
µας θέση ότι περισσότερο από τις κυρώσεις, αυτό που θα πρέπει
να µας ενδιαφέρει και εκεί να δίνουµε το απαιτούµενο βάρος
είναι οι µηχανισµοί ελέγχου και πρόληψης. Έλεγχος και πρόληψη, λοιπόν. Η αποτελεσµατικότητα, άλλωστε, στην είσπραξη
των εσόδων πρέπει να είναι η πρώτη µας προτεραιότητα και δεν
υπάρχει καµµία αµφιβολία γι’ αυτό.
Ως Δηµοκρατική Αριστερά, ήµασταν εξαρχής υπέρ της αποφασιστικής ενίσχυσης της Γενικής Γραµµατείας Εσόδων. Όµως
και µε δεδοµένη την επιδοκιµασία µας για τη θεσµοθέτησή της
και την εκτίµησή µας στην επάρκεια και την ικανότητα του κ. Θεοχάρη, ανησυχούµε ότι µια σειρά διατάξεων -ενδεικτικά, στα
άρθρα 4 έως 6, 8 έως 12, 15, 17 κ.ά.- εναποθέτουν την επίλυση
πολλών ζητηµάτων σε αποφάσεις του γενικού γραµµατέα. Θα
πρέπει να εξισορροπηθεί η ενίσχυση και η αποτελεσµατικότητα
της Γενικής Γραµµατείας Εσόδων µε το δηµοκρατικό της έλεγχο
από το Κοινοβούλιο και εδώ οι εν λόγω διατάξεις, κατά τη γνώµη
µας, χρειάζονται µια απαραίτητη συµπλήρωση προς αυτήν την
κατεύθυνση.
Πρέπει να σηµειώσουµε ακόµη ότι ειδικά στο άρθρο 17 παράγραφος 4 προβλέπεται πως µε απόφαση του γενικού γραµµατέα
και πάλι µπορούν να παρέχονται στοιχεία ή πληροφορίες για
τους φορολογούµενους σε τρίτους. Θα ήταν καλό η συναίνεση
του φορολογούµενου να είναι απολύτως απαραίτητη, χωρίς ασάφειες, πολύ περισσότερο αυτές τις µέρες που µαθαίνουµε µε ιδιαίτερη ανησυχία για το ενδεχόµενο να έχουν διαρρεύσει από τη
Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων προσωπικά δεδοµένα έξι εκατοµµυρίων πολιτών. Είναι ένα µείζον θέµα και καλό
θα ήταν να µη δηµιουργούµε νόµιµες οδούς και «παραθυράκια»
για ανάλογες διαρροές.
Μιλώντας για τρίτους που δεν σέβονται τα δικαιώµατα των πολιτών, θα πρέπει να σηµειώσουµε µε ακόµη µεγαλύτερη ανησυχία µια διάταξη στο άρθρο 40, που ορίζει ότι η διεκπεραίωση των
διαδικασιών είσπραξης για λογαριασµό του δηµοσίου φόρων και
λοιπών εσόδων µπορεί να ανατεθεί µε απόφαση του γενικού
γραµµατέα σε τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα. Μας διαβεβαίωσε ο κύριος Υπουργός στην επιτροπή ότι δεν υπονοείται
η ανάθεση είσπραξης εσόδων σε εισπρακτικές εταιρείες.
Αν, ωστόσο, έτσι συµβαίνει, για να µην είµαστε εµείς οι κακόπιστοι αυτής της διάταξης, καλό θα ήταν να γίνει µια επαναδιατύπωση, κύριε Υπουργέ, ώστε να µην υπάρχουν υπόνοιες.
Αναµένουµε, λοιπόν, αν και εσείς θεωρείτε ότι έτσι είναι, την απαραίτητη νοµοτεχνική βελτίωση.
Ολοκληρώνω µε ένα µικρό σχολιασµό για τις δύο συγκεκριµένες τροπολογίες που έχει καταθέσει η Δηµοκρατική Αριστερά.
Στα άρθρα 46 και 48 υπάρχουν προβληµατικές διατυπώσεις,
όπως ότι η φορολογική διοίκηση µπορεί σε επείγουσες περιπτώσεις να προβαίνει σε κατασχέσεις, χωρίς να υπάρχει προηγουµένως δικαστική απόφαση.
Θα µπορεί, δηλαδή, κύριε Υπουργέ, το δηµόσιο να κάνει κατασχέσεις ακόµα και µισθών, συντάξεων, ενοικίων ή περιουσιακών στοιχείων για µικροοφειλές, ακόµα και αν οι οφειλέτες
αποδεδειγµένα δεν µπορούν να ανταποκριθούν;
Είναι θετική, κατ’ αρχήν, η διαβεβαίωση του κ. Μαυραγάνη ότι
η διάταξη αυτή αφορά σε µεγαλοοφειλέτες, αλλά µένει να δούµε
πώς θα διατυπωθεί πιο συγκεκριµένα. Διότι δεν προκύπτει από
τη διατύπωση ως «επειγουσών περιπτώσεων» πουθενά ότι πρόκειται για συστηµατικούς και µεγάλους φοροφυγάδες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Ευχαριστώ.
Εµείς προτείνουµε, λοιπόν, και ζητάµε στο άρθρο 48 µε πολύ
συγκεκριµένο τρόπο να προστατευθούν οι ευπαθείς οµάδες και
να είναι δίκαιη η ρύθµιση, ώστε να απαγορεύεται η αναγκαστική
εκτέλεση για οφειλές κάτω των 50.000 ευρώ για ακίνητα πρώτης
κατοικίας που η αξία τους δεν υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ και
σε κάθε περίπτωση, το ατοµικό φορολογικό εισόδηµα να µην ξεπερνά τις 25.000 ευρώ, µε προσαύξηση 2.000 ευρώ για κάθε
παιδί και 20% σε περιπτώσεις αναπηρίας.
Ολοκληρώνω µε την τροπολογία για το άρθρο 42 και ούσα
ελεύθερος επαγγελµατίας, µηχανικός, πιστεύω ότι είναι κάτι που
µπορεί να γίνει πολύ εύκολα.
Η επιστροφή φόρου, κύριε Υπουργέ, δεν είναι παροχή. Είναι
δικαίωµα του Έλληνα πολίτη. Συνεπώς, δεν µπορεί να γίνεται κατόπιν αιτήσεως. Μπορεί, αντίθετα, ο φορολογούµενος να έχει δικαίωµα να ζητήσει µε αίτησή του να συµψηφιστεί αυτή η επιστροφή φόρου µε τυχόν υποχρεώσεις του και αυτό προτείνουµε.
Γενικότερα, όµως, είναι µία ευκαιρία να δούµε αυτό το θέµα
των συµψηφισµών. Εφ’ όσον το κράτος έχει απέναντι στους πολίτες όχι µόνο δικαιώµατα, αλλά και υποχρεώσεις, αναρωτιόµαστε γιατί δεν συµπεριλαµβάνεται στον Κώδικα µία διάταξη που
να οδηγεί στο συµψηφισµό χρεών και απαιτήσεων των φορολογουµένων απέναντι στο δηµόσιο.
Αυτό είναι κάτι που το ζητά η αγορά, αλλά το ζητούν και οι πολίτες. Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να δώσει µία πραγµατική ανάσα.
Άρα, µιλάµε για ένα κράτος που θα παρέχει την απαραίτητη εµπιστοσύνη στους πολίτες, που θα έχει υποχρεώσεις και όχι µόνο
δικαιώµατα και απαιτήσεις. Μιλάµε για ένα κράτος που θα κάνει
βήµατα προς την απαιτούµενη κοινωνική δικαιοσύνη.
Ευχαριστούµε πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο κ. Χρήστος Γκόκας
έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε µιλήσει πολλές φορές
για τις αλλαγές και τις µεταρρυθµίσεις που για τη χώρα µας αποτελούν τη µεγάλη προτεραιότητα. Έχουµε µιλήσει για την υλοποίηση ενός εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης για το κράτος,
την οικονοµία και την κοινωνία, προσαρµοσµένου στις συνθήκες
του σήµερα.
Αυτά πρέπει –ή έπρεπε- να αποτελούν εθνικό στόχο µε ευρύτερη πολιτική συναίνεση. Όµως, απέχουµε ακόµα από ολοκληρωµένες παρεµβάσεις που είναι απαραίτητες. Πριν από λίγες
ηµέρες ψηφίσαµε έναν ενιαίο και περισσότερο εύχρηστο Κώδικα
Φορολογικών Στοιχείων και σήµερα συζητάµε τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.
Θα ήθελα κατ’ αρχήν, λοιπόν, να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η
πρώτη αφορά στα φορολογούµενα εισοδήµατα που είναι τα ίδια
γνωστά εισοδήµατα από τις γνωστές σε όλους µας πηγές και το
γνωστό τρόπο που προκύπτουν. Ο κύριος στόχος πρέπει να είναι
ο εντοπισµός και η φορολόγηση όλων των εισοδηµάτων, ακόµα
και αυτών που µπορεί να αφορούν στο παρελθόν, κατ’ αρχήν για
λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης και στη συνέχεια για διάθεση
πόρων µε στόχο την ανάπτυξη και την αντιµετώπιση κοινωνικών
προβληµάτων, όπως αυτό της ανεργίας,που είναι το κορυφαίο
απ’ αυτά.
Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι διαπιστώνεται και µε τη συζήτηση αυτού του νοµοσχεδίου η άµεση αναγκαιότητα της θεσµοθέτησης του νέου Εθνικού Φορολογικού Συστήµατος που θα
καλύπτει όλα τα θέµατα, θα είναι σταθερό, δίκαιο και απλό, για
να µπορεί να είναι και αναπτυξιακό.
Ο νέος Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών προβλέπει νέες τεχνικές ελέγχου των φορολογητέων εισοδηµάτων –περιουσιακά
στοιχεία και δαπάνες του φορολογουµένου- και είναι πιο αυστηρός στη διαδικασία είσπραξης προστίµων. Δίνει τη δυνατότητα
αναζήτησης στοιχείων από τρίτες πηγές, βάζει προθεσµίες και
προσδίδει συγκεντρωτικό χαρακτήρα στην άσκηση της φορολογικής διοίκησης, µε κεντρικό και ανεξάρτητο το ρόλο του Γενικού
Γραµµατέα Εσόδων.
Όµως, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι την πολιτική ευθύνη για την
πορεία της οικονοµίας έχει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και
η Κυβέρνηση που, προφανώς, στηρίζονται από τη Βουλή.
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Ειδικότερα, θα ήθελα να θίξω ορισµένα σηµεία. Πρώτον, θα
πρέπει να υπάρχει µέσα στο αυστηρό πλαίσιο των φορολογικών
ελέγχων που θεσπίζονται και η αναγκαία διαφάνεια, ιδιαίτερα ως
προς τα κριτήρια επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο, τα οποία
πρέπει να δηµοσιοποιούνται, γιατί ο βασικός στόχος είναι να µην
υπάρχουν φορολογικές παραβάσεις.
Επίσης, πέραν του άµεσου προσδιορισµού φόρου, πρέπει να
υπάρχει παράλληλα µε άµεσο τρόπο και η διάθεση εκκαθαριστικού προς τον φορολογούµενο.
Ένα άλλο θέµα είναι ότι οριστικοποιείται η παραγραφή του δικαιώµατος του δηµοσίου για έλεγχο, όπως και ο χρόνος διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων στα πέντε χρόνια, ενώ σε περιπτώσεις αδικηµάτων φοροδιαφυγής η παραγραφή µέχρι τα είκοσι χρόνια.
Επίσης, ορίζεται πότε µπορεί ή δεν µπορεί να υπάρχει επανέλεγχος µε βάση στοιχεία που δεν µπορούσε να γνωρίζει η φορολογική διοίκηση. Εδώ υπάρχει ένα θέµα. Να µη γίνει κανόνας η
εξαίρεση. Προτείνουµε –νοµίζω ότι το είπε και ο εισηγητής µαςη υποχρέωση της πενταετούς διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων να ισχύσει από 1-1-2014.
Στην περίπτωση του διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου,
ο φόρος καταβάλλεται εντός τριάντα ηµερών από την κοινοποίηση της πράξης του προσδιορισµού φόρου στον φορολογούµενο και σε περίπτωση εκτιµώµενου προσδιορισµού ή προληπτικού προσδιορισµού του φόρου, ο φόρος καταβάλλεται εντός
τριών ηµερών από την κοινοποίηση της αντίστοιχης πράξης
προσδιορισµού του, ενώ σε περίπτωση έκδοσης οριστικής απόφασης διοικητικού δικαστηρίου ο οφειλόµενος φόρος καταβάλλεται σε δύο ίσες µηνιαίες δόσεις. Αυτό είναι ένα αυστηρό
πλαίσιο, το οποίο ίσως πρέπει να δούµε.
Στην περίπτωση, όµως, που ο φορολογούµενος δικαιούται επιστροφή, η φορολογική διοίκηση αφού συµψηφίσει τους οφειλόµενους από αυτόν φόρους µε το ποσό προς επιστροφή, προβαίνει στην επιστροφή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς εντός
ενενήντα ηµερών. Νοµίζω ότι είναι ένα µεγάλο διάστηµα αναντίστοιχο από το προηγούµενο. Επίσης, προβλέπεται υποβολή εγγράφου αιτήµατος του φορολογούµενου. Αυτό δεν µπορώ να το
καταλάβω. Γιατί πρέπει να απαιτείται αυτό το έγγραφο;
Εδώ, επίσης, θέλω να τονίσω το σοβαρό θέµα του συµψηφισµού οφειλών ή χρεών του δηµοσίου προς τον φορολογούµενο.
Θα πρέπει αυτός ο συµψηφισµός να θεσµοθετηθεί. Υπάρχει αδυναµία των πολιτών. Εξορθολογίζει την όλη διαδικασία και είναι
ένα δίκαιο µέτρο.
Θα ήθελα, επίσης, µε αφορµή τη σηµερινή συζήτηση, κύριε
Υπουργέ, να θέσω δύο ζητήµατα τα οποία αφορούν τα προβλήµατα στη λειτουργία της αγοράς και των υπηρεσιών.
Το ένα ζήτηµα είναι η καταληκτική ηµεροµηνία των φορολογικών δηλώσεων. Ξέρουµε τα προβλήµατα που έχουν προκύψει µε
το σύστηµα. Νοµίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ενιαία καταληκτική
ηµεροµηνία για όλες τις φορολογικές δηλώσεις, κάτι που να µπορεί να επιτρέπει στον φορολογούµενο και στους επαγγελµατίες
φοροτεχνικούς να ολοκληρώσουν αυτήν τη διαδικασία.
Σχετικά µε το άλλο ζήτηµα, επειδή βάζουµε εδώ ζητήµατα
πάρα πολλά σε σχέση µε τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών,
εγώ θεωρώ αρνητικό αυτό που έγινε πριν λίγο καιρό, όπου καταργήθηκαν τµήµατα ελέγχων και δικαστικά -διότι προβλέπονται
πολλές τέτοιες διαδικασίες και στο παρόν νοµοσχέδιο- από αρκετές πρωτεύουσες νοµών, νησιωτικών και ηπειρωτικών. Είναι
ένα θέµα το οποίο πρέπει να δείτε πάλι σε συνεργασία µε τον Γενικό Γραµµατέα Εσόδων.
Η αναδροµική µείωση προστίµων είναι θετική. Φυσικά και πρέπει να πάµε στη λογική µικρότερων ποινών, που είναι και ευκολότερα εισπράξιµες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αν µου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, θέλω να κλείσω µε δύο σηµεία. Το ένα αφορά τα ζητήµατα αναγκαστικής είσπραξης µέσα
από µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης οφειλών, φόρων κ.λπ.. Νοµίζω ότι θα πρέπει να µπουν όρια οφειλών ή χρεών προς το δηµόσιο για την εφαρµογή αυτού του άρθρου. Θα µπορούσε να
είναι -ενδεικτικά έχουν αναφερθεί ποσά πενήντα χιλιάδων, κυ-
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κλοφορεί µια τροπολογία- και λίγο παραπάνω. Δεν το λέω πλειοδοτώντας, αλλά λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που υπάρχουν αυτήν τη στιγµή στην αγορά. Επίσης, θα πρέπει να µπουν
και εισοδηµατικά κριτήρια, που θα αφορούν τον φορολογούµενο
για να εφαρµοστούν αυτές οι διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση,
όµως, θα πρέπει να υπάρχει και το πλαίσιο που δεν θα επιτρέπει
αυθαίρετες ενέργειες.
Σχετικά µε το άρθρο 72, που αφορά τους εργαζόµενους στην
ΕΡΤ, νοµίζω ότι δίνεται µία ενδιάµεση λύση σε ένα πρόβληµα που
µας έχει απασχολήσει, χωρίς να αγνοεί τις προβλέψεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, τις δυνατότητες που
υπάρχουν, αλλά και την αναγκαιότητα να προχωρήσουµε µπροστά για την οργάνωση και λειτουργία του Δηµόσιου Φορέα Ραδιοτηλεόρασης.
Ευχαριστώ πολύ και για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
Γκόκα.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ιωάννης Καράµπελας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται ως
συνέχεια του πολυνοµοσχεδίου που ψηφίσαµε την προηγούµενη
εβδοµάδα, στο οποίο και εισήχθη ο νέος Κώδικας Φορολογίας
Εισοδήµατος.
Ο νέος κώδικας αντικαθιστά τον προηγούµενο απαρχαιωµένο
και δαιδαλώδη Κώδικα, στοχεύοντας στην εξάλειψη της αδιαφάνειας στη φορολογική νοµοθεσία στη µεγάλη προσπάθεια που
γίνεται για την αποκατάσταση των οικονοµικών αδικιών µέσα από
την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής.
Το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα προωθεί τον Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας, ουσιαστικά, ως εγγυητή της αποτελεσµατικής λειτουργίας του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που έρχεται στη Βουλή µε τη µορφή του
κατεπείγοντος και εάν και αποτελεί προαπαιτούµενο για την
εκταµίευση της δόσης, αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, γιατί
πλέον ο καθένας αναλαµβάνει την πολιτική του ευθύνη,παίρνοντας θέση απέναντι στα ζητήµατα που ταλαιπωρούν την ελληνική
κοινωνία, αντί να µεταφέρει την ευθύνη και τα προβλήµατα στους
επόµενους, σύµφωνα µε την πάγια τακτική που ακολουθούνταν
µέχρι πρόσφατα και κατά την οποία δεν υπήρχαν καταληκτικές
ηµεροµηνίες.
Η Κυβέρνηση συνεχίζει την πορεία της προς το δύσκολο, αλλά
αναγκαίο δρόµο της δηµοσιονοµικής προσαρµογής της χώρας.
Ο στόχος είναι γνωστός, να σταµατήσουµε να παράγουµε ελλείµµατα, να τελειώνουµε µε τα µνηµόνια και τους υπέρογκους
δανεισµούς και να στηριχτούµε στις δικές µας δυνάµεις.
Τα νούµερα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ενθαρρυντικά.
Το πρώτο εξάµηνο του 2012 το έλλειµµα µειώθηκε στο 0,5% του
ΑΕΠ, δηλαδή περίπου κατά 280 εκατοµµύρια ευρώ λιγότερα σε
σχέση µε το 2012. Σηµαντικότατο ρόλο για τη µετάβαση της
χώρας σε ρυθµούς ανάπτυξης έχουν οι εξαγωγές. Για το 2013
υπολογίζεται επιπλέον αύξηση εξαγωγών κατά 5%-10%.
Βέβαια, από την άλλη έχουµε τους δείκτες ανεργίας ειδικά
στους νέους σε ιστορικά υψηλά, καθώς και τη σηµαντική µείωση
των φορολογικών εσόδων, λόγω της συρρίκνωσης που έχει υποστεί η ελληνική οικονοµία τα τελευταία χρόνια και της εξάντλησης που έχει υποστεί ο Έλληνας φορολογούµενος και ιδιαίτερα
τα µικρά και µεσαία εισοδήµατα.
Αναφορικά µε τη φορολόγηση των πολιτών, ανέκαθεν το φορολογικό σύστηµα της χώρας χαρακτηριζόταν από την πολυπλοκότητά του. Σε πολλές περιπτώσεις έχουµε κακή διατύπωση των
νόµων, µε αποτέλεσµα να υπάρχει δυσκολία στην εφαρµογή
τους µε παρερµηνείες είτε εις βάρος του κράτους είτε εις βάρος
των πολιτών, που τελικά έχουν οδηγήσει στο να υπάρχει αυτή η
κακή σχέση µεταξύ κράτους-πολιτών και κράτους-επιχειρήσεων.
Στόχος των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου φορολογικού πλαισίου
που θα αυξήσει την αποτελεσµατικότητα του φορολογικού συστήµατος στο κοµµάτι των εσόδων µέσα από τρεις άξονες. Ο
πρώτος άξονας έγκειται στην τόνωση της σχέσης εµπιστοσύνης
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φορολογουµένου και φορολογικής διοίκησης. Ο δεύτερος άξονας έγκειται στην καταπολέµηση της παραοικονοµίας και της φοροδιαφυγής και ο τρίτος άξονας έγκειται στην απόδοση δικαιοσύνης.
Στον πρώτο άξονα αναφέρω ενδεικτικά τα άρθρα 26 και 27,
όπου εισάγεται η αρχή του µη ελέγχου όλων των δηλώσεων,
αλλά µόνο εκείνων που καλύπτουν τα κριτήρια κινδύνου που
θέτει η φορολογική διοίκηση.
Με αυτόν τον τρόπο η φορολογική διοίκηση θα µπορεί να επικεντρώνεται στην άµεση αντιµετώπιση των σοβαρών φορολογικών υποθέσεων που µέχρι σήµερα ξέφευγαν εύκολα από τους
φορολογικούς ελέγχους προκαλώντας µεγάλες απώλειες φορολογικών εσόδων.
Επίσης, στο άρθρο 28 προβλέπει την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων ελέγχου στο φορολογούµενο, δίνοντάς του τη δυνατότητα υποβολής τυχόν αντιρρήσεων πριν από την έκδοση της
καταλογιστικής πράξης.
Στο κοµµάτι της φοροδιαφυγής, δηλαδή στο άρθρο 38, ορίζεται για πρώτη φορά στο ελληνικό φορολογικό δίκαιο γενική διάταξη για την αντιµετώπισή της. Μπαίνει τέρµα στα παραθυράκια
του νόµου που έδιναν δυνατότητα απόκρυψης εισοδηµάτων ή
αποφυγής πληρωµής φόρων µέσω της πραγµατοποίησης εικονικών συναλλαγών µεταξύ των φορολογουµένων.
Άφησα για το τελευταίο µέρος της οµιλίας µου το Ένατο Κεφάλαιο του νοµοσχεδίου που αφορά τα πρόστιµα και τον δικαιότερο τρόπο επιβολής τους. Με το άρθρο 54 εισάγονται διατάξεις
που τονώνουν το περί δικαίου αίσθηµα και εκλογικεύουν το ύψος
των προστίµων. Με αυτόν τον τρόπο κερδισµένοι θα είναι και ο
φορολογούµενος, αλλά και η φορολογική διοίκηση, αφού και
στον πολίτη δίνεται η δυνατότητα να παρουσιάζεται συνεπής
στις υποχρεώσεις του, αλλά και στο κράτος να µη θέτει σε αµφιβολία προσδοκώµενα έσοδα.
Το σηµαντικότερο είναι πως δεν θα υπάρχουν οριζόντια πρόστιµα, αλλά θα υπάρχει η διακύµανσή τους ανάλογα µε την παράβαση. Αυτό σηµαίνει ότι άλλη αντιµετώπιση θα έχει ένας φορολογούµενος αν καταβάλει τον φόρο του εκπρόθεσµα κατά δύο
µήνες και άλλη αντιµετώπιση αν τον καταβάλει δύο χρόνια µετά
τη λήξη της προθεσµίας. Στη µία περίπτωση θα πληρώνει ποσό
ίσο µε το 10% του φόρου, ενώ στην άλλη το ποσό θα ανέρχεται
στο 30% του φόρου. Επίσης, υπάρχει µέριµνα και για την απαλλαγή του φορολογούµενου από το πρόστιµο σε περιπτώσεις
ανωτέρας βίας.
Ανάλογη πρόβλεψη υπάρχει και για την υποβολή ανακριβών
φορολογικών δηλώσεων. Αν το δηλωθέν ποσό υπολείπεται κατά
5% έως 20% του ποσού που προκύπτει από το διορθωτικό προσδιορισµό του φόρου, ο παραβάτης θα κληθεί να πληρώσει πρόστιµο ίσο µε το 10% της διαφοράς. Αν, όµως, το δηλωθέν εισόδηµα υπολείπεται κατά 50% και άνω, τότε ο παραβάτης θα πληρώνει 100% του ποσού της διαφοράς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου µισό λεπτό ακόµα. Και λιγότερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν
µπορεί να αµφισβητήσει κανείς πως τον τελευταίο χρόνο µε τις
ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος τον Ιανουάριο και τον
Νέο Κώδικα Φορολογίας του Ιουλίου έχει σηµειωθεί πρόοδος
προς την κατεύθυνση ενός πιο απλού, πιο δίκαιου και πιο σύγχρονου φορολογικού συστήµατος.
Δεν πρέπει, όµως, να µείνουµε εδώ, κύριοι της Κυβέρνησης.
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου θα πρέπει να συνεχίσει τις
πρωτοβουλίες προς τον ορθότερο καταµερισµό των φορολογικών βαρών. Το µεγαλύτερο κοµµάτι της κοινωνίας συνεχίζει να
µας στηρίζει, γιατί βλέπει ίσως για πρώτη φορά να γίνεται πραγµατική προσπάθεια να αποκτήσουµε σοβαρή και ευέλικτη Δηµόσια Διοίκηση και να απαλλαγούµε επιτέλους από τις παθογένειες
και τα βαρίδια του παρελθόντος, βαρίδια που µε ανοιχτές αγκάλες υποδέχεται η Αξιωµατική Αντιπολίτευση της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εµείς ευχαριστούµε,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

κύριε συνάδελφε.
Παρακαλώ τον συµπατριώτη µου Βουλευτή Ξάνθης, τον κ.
Ζεϊµπέκ Χουσεΐν να πάρει τον λόγο.
ΧΟΥΣΕΪΝ ΖΕΪΜΠΕΚ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, λιγότερο από µία
εβδοµάδα έχει περάσει από την ψήφιση του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος. Έρχεται σήµερα άλλος ένας φορολογικός κώδικας, που υποτίθεται ότι αποσκοπεί στη συγκέντρωση χάριν απλοποίησης και ευκολίας όλης της φορολογικής νοµοθεσίας.
Πώς αλήθεια, απλοποιείται το φορολογικό σύστηµα µε δύο
νέους κώδικες που τροποποιούν για πολλοστή φορά,τόσο τις
διαδικασίες, όσο και τον τρόπο υπολογισµού των φόρων; Πώς
επιτυγχάνεται φορολογική σταθερότητα,όταν µόνο τους τελευταίους δέκα µήνες είχαµε είκοσι διαφορετικές φορολογικές διατάξεις δηµοσιευµένες σε ΦΕΚ, παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις
για τη σταθεροποίηση της φορολογικής νοµοθεσίας;
Ο νέος Φορολογικός Κώδικας, όπως και ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, διέπεται από µία γενική ασάφεια, που υποτίθεται ότι θα ρυθµιστεί µε τις αποφάσεις και τις ερµηνευτικές
εγκυκλίους του Γενικού Γραµµατέα Δηµόσιων Εσόδων.
Αυτή η αυξηµένη ισχύς του εκάστοτε γενικού γραµµατέα, τόσο
όσον αφορά στον προσδιορισµό διάφορων µεγεθών, όπως για
παράδειγµα των επιτοκίων µε βάση τα οποία θα υπολογίζεται ο
τόκος προσαυξήσεων αλλά και στην ερµηνεία των επιµέρους
ασαφών διατάξεων, υπονοµεύει εξαρχής το νέο σταθερό –κατά
εσάς- φορολογικό σύστηµα. Παραδέχεστε, δε και οι ίδιοι ότι ούτε
οι υπάλληλοι της φορολογικής διοίκησης δεν θα είναι σε θέση
να εφαρµόσουν τον νέο κώδικα, αφού –όπως αναφέρετε στην
παράγραφο 4 του άρθρου 9- οι απαντήσεις και οι ερµηνείες τους
δεν δεσµεύουν τη φορολογική διοίκηση.
Πρόκειται, λοιπόν, για ένα ακόµα φορολογικό νοµοσχέδιο, που
θα περιπλέξει περαιτέρω το φορολογικό καθεστώς µέχρι να έρθει βέβαια το επόµενο, γιατί κανείς δεν πιστεύει πλέον πως αυτό
το φορολογικό νοµοσχέδιο θα είναι το τελευταίο. Είναι απλώς
άλλη µία απόπειρα να αυξηθεί η φορολογική βάση για να καλυφθούν τα τεράστια δηµοσιονοµικά κενά που αφήνει η εξοντωτική
πολιτική λιτότητας της Κυβέρνησής σας.
Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο που εντείνει αυτήν την πολιτική
λιτότητας, επιβάλλοντας εξοντωτικές ποινές σε αυτούς που αντικειµενικά αδυνατούν να ανταπεξέλθουν, ακόµα και στις ελάχιστες φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Προβλέπει µεταξύ άλλων µέτρα συντηριτικής κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων, χωρίς δικαστική εντολή και αναγκαστικής
εκτέλεσης, χωρίς να λαµβάνονται υπ’ όψιν κοινωνικά κριτήρια και
µάλιστα την ίδια ώρα που εκκρεµεί ακόµα το θέµα της άρσης
πλειστηριασµών για την πρώτη κατοικία.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ πιο συγκεκριµένα στο
άρθρο 68 του νοµοσχεδίου. Πρόκειται για µία απόπειρα να ενισχυθούν οι διαδικασίες πάταξης της φοροδιαφυγής και της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, µεταξύ
άλλων: α’) µε τη συµµετοχή της Γενικής Γραµµατείας Εσόδων
στις αρµόδιες αρχές, β’) µε την απλοποίηση των διαδικασιών
υποβολής αναφορών για φορολογικά και τελωνειακά αδικήµατα,
γ’) µε τη διεύρυνση των περιπτώσεων που θα υπόκεινται σε
έλεγχο, δ’) αλλά και των υπόχρεων να πραγµατοποιούν επαλήθευση εισοδηµάτων προσώπων.
Παρά την κατ’αρχήν θετική προσπάθεια, το συγκεκριµένο
άρθρο επιβεβαιώνει και αυτό την αποσπασµατικότητα των ρυθµίσεων που διέπει ολόκληρο το νοµοσχέδιο.
Η κατάτµηση των διαδικασιών ελέγχου και πάταξης της φοροδιαφυγής και του ξεπλύµατος χρήµατος µεταξύ διαφορετικών
αρχών και επιτροπών, χωρίς καµµιά προσπάθεια να ενοποιηθούν
οι µηχανισµοί και να δρουν από κοινού, είναι ενδεικτικοί της φιλοσοφίας του Υπουργείου περί της αποτελεσµατικότητας των εισπρακτικών και ελεγκτικών µηχανισµών.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η παράλληλη και όχι η από
κοινού λειτουργία της Αρχής Καταπολέµησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες, της Γενικής Γραµµατείας Εσόδων
και του ΣΔΟΕ, που, ενώ έχουν εν πολλοίς κοινό πεδίο δράσης,
διατηρούν τη δυνατότητα να µην κοινοποιούν άµεσα όλα τα διαθέσιµα στοιχεία µεταξύ τους.
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Παρά, λοιπόν, το γεγονός ότι το συγκεκριµένο άρθρο θα µπορούσε να έχει και θετικά αποτελέσµατα, η συνολικότερη εικόνα
του νοµοσχεδίου και κυρίως ο τρόπος µε τον οποίο επιλέγεται
να συζητηθεί και να ψηφιστεί µε διαδικασία κατεπείγοντος δεν
αφήνουν περιθώρια υπερψήφισής του.
Ιδιαίτερα όσον αφορά στη διαδικασία, η επιλογή της κατάθεσης ενός δεύτερου φορολογικού νοµοσχεδίου εντός µίας εβδοµάδας από το προηγούµενο και µάλιστα,µε την επίκληση της
έξωθεν επιβολής για την έγκριση της επόµενης δόσης καταδεικνύει την απαξίωση της Κυβέρνησης,τόσο προς την κοινοβουλευτική διαδικασία,όσο και προς τη δηµοκρατία γενικότερα. Διότι
κανείς δεν πείθεται ότι δεν ήταν έτοιµο να συζητηθεί νωρίτερα
το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο µε κανονική διαδικασία στην επιτροπή και µε το Σώµα σε Ολοµέλεια και όχι σε Θερινό Τµήµα Διακοπής των Εργασιών της Βουλής. Ούτε πείθεται κανείς ότι η
πίεση χρόνου για ένα νοµοσχέδιο που θα εφαρµοστεί από 1-12014 ήταν τόσο ασφυκτική, ώστε να έρχεται στη Βουλή και να
ψηφίζεται εντός σαράντα οκτώ ωρών.
Οι δε ισχυρισµοί για πιέσεις από την τρόικα για την καταβολή
της δόσης θα φάνταζαν πλέον αστείοι, αν δεν είχαν καταστροφικά αποτελέσµατα για την κοινωνία, αν η Κυβέρνηση δεν τους
χρησιµοποιούσε συστηµατικά, για να περνούν τα βάρβαρα µέτρα
που βυθίζουν τη χώρα σε ολοένα και µεγαλύτερη κρίση.
Ξέρουµε πλέον καλά ότι πολλά από τα µέτρα που έρχονται δεν
αποτελούν καν πλέον προϋποθέσεις της τρόικας, αλλά πρωτοβουλίες της ίδιας της Κυβέρνησης, για να προχωρήσει το σχέδιό
της -τη στρατηγική συµπίεση µισθών, την περικοπή συντάξεων
και επιδοµάτων, τη φορολόγηση της εργασίας- αφήνοντας πάντα
στο απυρόβλητο τον πλούτο. Το χρέος, το έλλειµµα και οι δόσεις
είναι απλώς το πρόσχηµα, τα εργαλεία σας, για να εκβιάζετε µια
ολόκληρη κοινωνία και να σπέρνετε φόβο και απελπισία.
Στην προσπάθειά σας δεν διστάζετε να παρακάµψετε θεσµούς, να καταλύσετε νόµους, να καταπατήσετε το ίδιο το Σύνταγµα, για να υλοποιήσετε την πολιτική της στοχοποίησης των
πολλών για τον πλουτισµό των λίγων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λίγο ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μισό λεπτό, για να
γίνει ένα και τέρµα!
ΧΟΥΣΕΪΝ ΖΕΪΜΠΕΚ: Κατεπείγοντα νοµοσχέδια και πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου για µαζικές απολύσεις και κατάργηση
των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, κατάργηση µε διάταγµα της
δηµόσιας τηλεόρασης, γενικευµένη βία και καταστολή. Αυτά
είναι τα όπλα σας απέναντι σε κάθε λαϊκή αντίδραση, απέναντι
σε οποιονδήποτε αµφισβητεί τα «θέσφατα» και τους µονοδρόµους σας. Δεν διστάζετε ούτε να το παραδεχθείτε, τα κάνετε,
επειδή µπορείτε, επειδή σας το επιτρέπει ακόµη η ισχνή κυβερνητική πλειοψηφία σας.
Γίνεται, όµως, µέρα µε τη µέρα όλο και πιο ξεκάθαρη σε όλους
τους πολίτες η στρατηγική σας και είναι πλέον κατεπείγουσα
ανάγκη, όχι να ψηφιστεί αυτό το νοµοσχέδιο ή να πάρουµε την
επόµενη δόση, αλλά να σταµατήσει άµεσα η πολιτική της κοινωνικής καταστροφής και του αυταρχισµού.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ.
Πριν πάρετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ, απευθυνόµενος σε
εσάς, αλλά και στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους -επειδή
βλέπω ότι στην Αίθουσα είµαστε όλοι Βουλευτές επαρχίας- θα
ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνετε σωστή χρήση του χρόνου
σας τόσο, εσείς, όσο και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Αύριο
είναι της Αγίας Παρασκευής και µεθαύριο του Αγίου Παντελεήµονα και εµείς, δυστυχώς ή ευτυχώς –ευτυχώς για τους περισσότερους- έχουµε πολλά πανηγύρια και πρέπει να είµαστε εκεί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Δεν είµαστε «για τα πανηγύρια», κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν νοµίζω ότι το είπα
για κάποιον από τους παρόντες. Απ’ όσους βλέπω, τουλάχιστον,
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δεν είναι κανένας «για τα πανηγύρια».
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πάγιο αίτηµα εδώ
και δεκαετίες στη χώρα µας αποτελεί η αναµόρφωση του φορολογικού συστήµατος, η αναµόρφωση ενός συστήµατος, που,
όπως είχε αποδειχθεί, δεν ήταν κατάλληλο να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις της κοινωνίας και της αγοράς. Η αναµόρφωση αυτή
είναι το δικό µας έργο. Αυτό είναι το µεγάλο στοίχηµα. Πρόκειται
για µία αναβάθµιση του συστήµατος σε επίπεδο νοµοθετικό, σε
επίπεδο δοµών, σε επίπεδο διαδικασιών, ακόµα και νοοτροπιών.
Η δουλειά µας ξεκίνησε εδώ και αρκετούς µήνες και έδωσε τα
πρώτα δείγµατα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος λίγες
µέρες πριν. Με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος κάναµε το
πρώτο µεγάλο βήµα στη νοµοθετική µεταρρύθµιση, ένα πρώτο
βήµα σύµφωνα µε το οποίο συντάχθηκε ένα νοµοθέτηµα απλό,
λειτουργικό και ανταποκρινόµενο στις οικονοµικές εξελίξεις και
τη νέα φιλοσοφία.
Φτάσαµε στο επόµενο βήµα που δεν είναι άλλο από τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, για τον οποίο χρειάστηκε να αντιµετωπίσουµε την πολυνοµία και την παγιωµένη γραφειοκρατία.
Οι διαδικασίες στη χώρα µας ήταν ταυτόσηµες µέχρι σήµερα µε
αρνητικές συνέπειες για τη διοίκηση και τους φορολογούµενους
σε χρόνο και χρήµα και κυρίως, µε ένα θολό τοπίο που δύσκολα
ήταν διαχειρίσιµο.
Αναµφίβολα χρειάστηκε να παλέψουµε µε όλες τις παραπάνω
στρεβλώσεις και παθογένειες που χαρακτηρίζουν αυτό το σύστηµα, για να εισάγουµε διαδικασίες απλές και κατανοητές.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών µέχρι σήµερα δεν υπήρχε. Δηµιουργήθηκε από την αρχή
για να συλλειτουργήσει µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Δηµιουργήθηκε για να κάνει το επόµενο βήµα, αυτήν τη
φορά σε επίπεδο δοµών και διαδικασιών. Κι αν µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος απλοποιήσαµε τη νοµοθεσία, µε τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών διασφαλίζουµε τη λειτουργικότητα του συστήµατος και θωρακίζουµε τις δοµές του.
Έχουµε για πρώτη φορά ένα ενιαίο κείµενο όπου καταγράφονται οι φορολογικές διαδικασίες, ένα κείµενο λειτουργικό και
πάνω απ’ όλα σύγχρονο. Για πρώτη φορά στεκόµαστε απέναντι
στην πολυδαίδαλη νοµοθετική πραγµατικότητα της φορολογικής
διαδικασίας µε µία απάντηση. Την απάντηση ότι µπορούµε να κάνουµε αυτό που φάνταζε µέχρι σήµερα σχεδόν αδύνατο, ένα δηλαδή κωδικοποιηµένο νοµοθέτηµα το οποίο θα διέπει τις
φορολογικές διαδικασίες.
Ο νέος κώδικας αποτυπώνει τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται παγκοσµίως από τα σύγχρονα φορολογικά συστήµατα. Υιοθετεί µία νέα λογική σε αντιδιαστολή προς ό,τι ίσχυε
µέχρι στιγµής.
Προκειµένου να παραµείνει το κείµενο εύχρηστο και λειτουργικό, οι διατάξεις του περιορίζονται, κατά το δυνατόν, στη διατύπωση γενικών κανόνων δικαίου και όπου απαιτείται εξειδίκευση, παρέχεται εξουσιοδότηση στη φορολογική διοίκηση, ώστε
να εκδίδει την απαιτούµενη δευτερογενή νοµοθεσία. Πρόκειται,
λοιπόν, για ένα κείµενο λειτουργικό που ορίζει όσα είναι αναγκαία, παραχωρώντας στη φορολογική διοίκηση την απαραίτητη
εκείνη αυτονοµία να προσαρµόζεται στις ανάγκες µιας κοινωνίας
που διαρκώς εξελίσσεται.
Γιατί ο κώδικας φιλοδοξεί να αποτελέσει κοµµάτι της εξέλιξης
και ταυτόχρονα συνοδοιπόρο της ανάπτυξης. Και ο,τιδήποτε εξασφαλίζει την εξέλιξη συνεισφέρει στην ανάπτυξη. Υπό αυτήν την
έννοια ο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών συνιστά και αναπτυξιακό εργαλείο.
Ταυτόχρονα, ο κώδικας διευκολύνει την πρόσβαση του φορολογούµενου στις διαδικασίες, ενισχύοντας το αίσθηµα της ασφάλειας του δικαίου, που κατά το παρελθόν είχε επανειληµµένα
κλονιστεί. Απερίσπαστο, άλλωστε, µέρος της νέας φιλοσοφίας
συνιστά και αυτό ακριβώς: Ο επανακαθορισµός, δηλαδή, της
σχέσης του φορολογούµενου και της φορολογικής διοίκησης σε
νέα βάση και µε σταθερούς κανόνες. Και δεν σταµατάµε εδώ.
Ο κώδικας συνεισφέρει ασφαλώς και στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, αφού συντείνει στη διαφάνεια του φορολογι-
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κού περιβάλλοντος εν γένει, δηµιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την παρακολούθηση των φορολογικών διαδικασιών
από τις παγιωµένες στην καθηµερινή εταιρική πρακτική δοµές.
Όµως τα χαρακτηριστικά του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών δεν εξαντλούνται στην εισαγωγή των διαδικασιών είσπραξης των εσόδων και στις διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιµα.
Με τον νέο κώδικα εισάγεται µία νέα δοµή στη Δηµόσια Διοίκηση, µια δοµή πρωτόγνωρη για τα δεδοµένα της χώρας που
αποτυπώνενται στην έννοια της φορολογικής διοίκησης, όχι ως
µιας απλής θεωρητικής έννοιας, άλλα ως µιας πραγµατικής λειτουργικής εφαρµογής, όπως αυτή πλέον εκφράζεται από τον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων.
Καταργούνται οι κατακερµατισµένες αρµοδιότητες των ΔΟΥ
καθώς και η αποσπασµατικότητα στην εφαρµογή της νοµοθεσίας που οδηγεί σε άνιση µεταχείριση.
Θεσπίζονται συγκεκριµένοι κανόνες ως προς τις δυνατότητες
της φορολογικής διοίκησης να εκδίδει ερµηνευτικές εγκυκλίους
και οδηγίες.
Με λίγα λόγια δηµιουργούνται οι κατάλληλες εκείνες συνθήκες και εξασφαλίζονται τα κατάλληλα εργαλεία, προκειµένου να
δηµιουργηθεί το πλαίσιο για µία συµπαγή και λειτουργική φορολογική διοίκηση.
Πρόκειται για µια µεγάλη καινοτοµία, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µια καινοτοµία που νοµίζω ότι αποτελεί θεµελιώδη απόδειξη ότι όταν µιλάµε για αναµόρφωση του φορολογικού συστήµατος, πρέπει πλέον να µιλάµε µε πράξεις.
Ο νέος κώδικας εκτείνεται σε όλο το πεδίο της φορολογικής
διαδικασίας, της είσπραξης των φόρων καθώς και των διοικητικών κυρώσεων και προστίµων. Δεν περιλαµβάνει ποινικές διατάξεις, οι οποίες θα αξιολογηθούν και θα ενταχθούν σε ειδική
ποινική νοµοθεσία. Αρχικά, θα αφορά τους πιο σηµαντικούς φόρους αλλά η προοπτική είναι να ενταχθούν σταδιακά όλες οι φορολογίες, έτσι ώστε να υπάρχει ένα και µοναδικό νοµοθέτηµαοδηγός για όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις.
Στα επιµέρους σηµεία του κώδικα αξίζει να σηµειωθούν ενδεικτικά τα εξής: Διατηρούνται και εκσυγχρονίζονται οι διατάξεις
για εγγραφή στο µητρώο, λήψη Αριθµού Φορολογικού Μητρώου
και ο θεσµός του αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας.
Θεσπίζεται ολοκληρωµένο πλαίσιο για την παροχή πληροφοριών προς τη φορολογική διοίκηση από τον φορολογούµενο ή
τρίτους. Διατηρούνται δοκιµασµένες στην πράξη θεσµοί, όπως
η δυνατότητα τροποποίησης της φορολογικής δήλωσης και της
δήλωσης µε επιφύλαξη.
Προβλέπονται οι αρχές που διέπουν τον φορολογικό έλεγχο
ως ένδειξη εµπιστοσύνης στον φορολογούµενο και εισάγεται η
αρχή του µη ελέγχου όλων των δηλώσεων αλλά µόνον εκείνων
που καλύπτουν τα κριτήρια κινδύνου τα οποία καθορίζει η φορολογική διοίκηση. Προβλέπεται, επίσης, η κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου στο φορολογούµενο πριν από την
έκδοση της καταλογιστικής πράξης, προκειµένου αυτός να διατυπώσει τυχόν αντιρρήσεις του.
Ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών στοχεύει στην άµεση και
αυτόµατη εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων ταυτόχρονα
µε την υποβολή τους. Έτσι, προβλέπεται ο άµεσος προσδιορισµός του φόρου.
Σε περιπτώσεις µη υποβολής δήλωσης ή διακινδύνευσης της
είσπραξης του φόρου, η φορολογική διοίκηση εξοπλίζεται µε τη
δυνατότητα της άµεσης κοινοποίησης της καταλογιστικής πράξης µε εκτιµώµενα µεγέθη, χωρίς όµως να αποστερείται ο φορολογούµενος από την εύλογη προστασία που κατοχυρώνεται και
συνταγµατικά.
Οριστικοποιείται, χωρίς ασάφειες, η παραγραφή του δικαιώµατος του δηµοσίου για έλεγχο, όπως και ο χρόνος διαφύλαξης
των βιβλίων και στοιχείων στα πέντε χρόνια. Μόνο σε περιπτώσεις αδικηµάτων φοροδιαφυγής, η παραγραφή επεκτείνεται στα
είκοσι χρόνια. Να τονίσω στο σηµείο αυτό ότι οι διατάξεις περί
παραγραφής ισχύουν για το µέλλον. Δεν ισχύουν αναδροµικά.
Επανέλεγχος δεν επιτρέπεται, παρά µόνο αν υπάρξουν νέα
στοιχεία τα οποία δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει η φορολογική
διοίκηση κατά τον αρχικό έλεγχο. Περιλαµβάνεται νέα διάταξη
για την αντιµετώπιση της φοροαποφυγής κατά το πρότυπο που
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έχει υιοθετήσει και συστήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι πρόσθετοι φόροι και οι προσαυξήσεις αντικαθίσταται από
τον τόκο υπερηµερίας. Προβλέπονται διοικητικά πρόστιµα τα
οποία είναι για τυπικές παραβάσεις, οι οποίες ελαχιστοποιούνται
εύλογα και για ουσιαστικές παραβάσεις ή παραβάσεις φοροδιαφυγής. Με τον τρόπο αυτόν στη βάση των καλύτερων πρακτικών
απλοποιούνται και εξορθολογίζονται τα πρόστιµα ώστε να είναι
ρεαλιστική η προοπτική είσπραξής τους.
Διασφαλίζεται η ίση µεταχείριση των φορολογουµένων, η διαφάνεια και η αναλογικότητα των κυρώσεων και γίνεται ένα ακόµη
βήµα για την ουσιαστική καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Με
µεταβατικές διατάξεις προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής στο
ευνοϊκότερο καθεστώς για εκκρεµείς υποθέσεις.
Στον κώδικα εντάσσονται οι διατάξεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα για τη διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής –για εσωτερική επανεξέταση δηλαδή- καθώς και για τη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων χρεών.
Τέλος, υπάρχει πρόνοια σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας για
τους φορολογούµενους να απαλλάσσονται από κυρώσεις και
πρόστιµα.
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να επαναλάβω ότι όπως και µε τη
διατύπωση, τη νοµική βελτίωση, που κάναµε στο άρθρο 46 είναι
σαφές –και διαβάζω- ότι εφαρµόζεται σε επείγουσες περιπτώσεις στις οποίες αυτό απαιτείται για την αποτροπή επικείµενου
κινδύνου.
Μιλάµε για τη συντηρητική κατάσχεση και όχι για κάποια άλλη
κατάσχεση που σηµαίνει ότι είναι ένα µέτρο διασφάλισης συµφερόντων του δηµοσίου και δεν απευθύνεται –όπως κακώς έχει
ειπωθεί στην Αίθουσα αυτήν και έξω- στην πλατιά µάζα. Αφορά
συγκεκριµένες περιπτώσεις που διακινδυνεύονται τα συµφέροντα του δηµοσίου συνήθως σε µεγάλες περιπτώσεις φοροδιαφυγής.
Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι προβλέπεται η δυνατότητα του
φορολογούµενου να διατυπώσει τις απόψεις του σχετικά µε το
διορθωτικό προορισµό φόρου εντός είκοσι ηµερών από την παραλαβή της έγγραφης γνωστοποίησης.
Ακόµα, προβλέπεται αντίστοιχη δυνατότητα του φορολογούµενου να διατυπώνει τις απόψεις του, επί ατοµικής ειδοποίησης
καταβολής οφειλής, εντός τριάντα ηµερών από την επίδοση της
ειδοποίησης. Ένα µεγάλο καινοτόµο µέτρο είναι ότι πλέον δεν
θα υπάρχουν κατασχέσεις χωρίς να έχει γνώση ο φορολογούµενος, γιατί ακριβώς µε την ατοµική ειδοποίηση τού δίνεται αυτή η
γνώση ότι επίκειται τέτοιο µέτρο έτσι ώστε να µην καταλαµβάνεται εξ απήνης και να µπορεί να ρυθµίσει την περίπτωσή του.
Τελειώνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι ο Κώδικας Φορολογικής
Διαδικασίας δεν µπορεί ασφαλώς από µόνος του να αντιµετωπίσει όλες τις παθογένειες της φορολογικής διοίκησης. Οριοθετεί
το πλαίσιο για να µπορεί η φορολογική διοίκηση να λειτουργήσει
αποτελεσµατικότερα και να περιοριστεί η γραφειοκρατία.
Παράλληλα, οι φορολογούµενοι θα έχουν πλέον συγκεκριµένη
και ασφαλή γνώση του φορολογικού περιβάλλοντος σε θέµατα
διαδικασίας. Χωρίς έναν σύγχρονο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ούτε η φορολογική συµµόρφωση µπορεί να αυξηθεί ούτε
να διαµορφωθεί ένα σύγχρονο εθνικό φορολογικό σύστηµα.
Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου συµπληρώνουµε και εκσυγχρονίζουµε περαιτέρω το φορολογικό περιβάλλον στη χώρα µας
και αποδεικνύουµε έµπρακτα ότι παρά τις δυσκολίες και τα στενά
χρονικά περιθώρια, είµαστε αποφασισµένοι να υλοποιήσουµε τη
φορολογική µεταρρύθµιση.
Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και για την ανοχή σας,
κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Υφυπουργέ, που κάνατε σωστή χρήση του χρόνου
σας.
Κύριε Γκιουλέκα, έχετε ζητήσει τον λόγο για ένα λεπτό για να
τοποθετηθείτε επί της τροπολογίας;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να αναφερθώ πολύ γρήγορα στην προτεινόµενη
ρύθµιση, µε την οποία τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 82. Μιλάµε για τους κατέχοντες µεταπτυχιακά διπλώµατα
ή διπλωµατικές εργασίες, οι οποίοι µε τη ρύθµιση αυτή τελικώς
µετατάσσονται υποχρεωτικά από τις 22 Ιουλίου στη Διεύθυνση
Εκπαίδευσης στην οποία υπάγονται ή στην εγγύτερη από τη διεύθυνση αυτή, εάν είναι κάποιο µικρό µέρος στο οποίο δεν µπορούν να καλυφθούν όλες αυτές οι θέσεις, πάντως µέσα στην
οικεία περιφερειακή διεύθυνση και µάλιστα σε θέσεις οι οποίες
συνίστανται, είναι προσωποπαγείς θέσεις διοικητικού προσωπικού της ίδιας κατηγορίας, µε τον ίδιο βαθµό και µε το ίδιο µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχουν, µε ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθµων κενών ή κενουµένων θέσεων, εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών θέσεων της αυτής κατηγορίας ανώτερης ή κατώτερης.
Είναι αυτή η τροπολογία η οποία εισάγεται προκειµένου να ρυθµιστεί και αυτό το ζήτηµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχει διανεµηθεί, την
έχουν οι κύριοι συνάδελφοι; Εάν δεν την έχουν παρακαλώ να διανεµηθεί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να λάβω τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Η τροπολογία αυτή, κύριε Πρόεδρε,
…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, εγώ κάνω
µια ερώτηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να λάβω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θέλετε τον λόγο,
κύριε Λαφαζάνη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μετά τον επόµενο οµιλητή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μα, δεν υπάρχει
άλλος οµιλητής. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Τον λόγο έχουν πια
οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, αλλά η συνεδρίαση είναι δεκάωρη.
Με συγχωρείτε, εσείς µας είπατε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τι είπα πάλι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κοιτάξτε µια στιγµή, εσείς είπατε
ότι θα βάλουµε δύο οµιλητές και κατ’ αυτόν τον τρόπο θα καλυφθεί το δεκάωρο. Αλλά εδώ βλέπω ότι µε τους δύο οµιλητές που
βάζετε, δεν έχουµε δεκάωρο. Δηλαδή, πάµε και σε κατεπείγον
και ούτε καν τη δεκάωρη συζήτηση δεν θα εξαντλήσουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν είναι δεκάωρη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Είπα προηγουµένως
ότι εδώ µέσα έχουµε µόνο Βουλευτές επαρχίας.
Λοιπόν, µιλήστε για τρεις ώρες και µετά να δούµε τι θα λένε οι
κύριοι συνάδελφοι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Το µέγιστο είναι το δεκάωρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το µέγιστο είναι,
κύριε Λαφαζάνη, εσείς είστε έµπειρος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δηλαδή, είναι µέγιστο για
ογδόντα τόσα άρθρα η δεκάωρη συνεδρίαση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δηλαδή τώρα είναι
πρόβληµα αυτό; Άλλο αυτό και άλλο το άλλο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Η διαδικασία έχει καθοριστεί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είναι σωστό αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πώς δεν είναι σωστό;
Πάλι κακό είναι και αυτό; Εντάξει!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είναι…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Η διαδικασία είναι πρώτα οι Κοινοβουλευτικοί και µετά οι δευτεροµιλίες. Η συζήτηση ήταν µε συγκεκριµένους οµιλητές. Εδώ και χθες οι οµιλητές ήταν λιγότεροι
και τελειώσαµε στις 13.00’.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όσοι θέλουν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Η διαδικασία είναι πρώτα οι
Κοινοβουλευτικοί και µετά οι δευτερολογίες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να έχω τον λόγο;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο κ. Αναγνωστάκης
ξέρει, θα κάνει σωστή χρήση στον χρόνο. Απλά ο άνθρωπος
θέλει να κάνει µια παρέµβαση.
Ορίστε κύριε Τριαντάφυλλε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ξεκινήσω λέγοντας το εξής: Βρισκόµαστε µέσα στο καλοκαίρι και είµαστε
υποχρεωµένοι σήµερα να συζητήσουµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο
φέρνει το Υπουργείο Οικονοµικών, ένα νοµοσχέδιο το οποίο κατά την άποψή µου, όπως εµείς τουλάχιστον το έχουµε µελετήσει- έχει να κάνει µε το να µπορέσουµε να κωδικοποιήσουµε
διατάξεις φορολογικές, οι οποίες αφορούν ζητήµατα τα οποία
κωδικοποιούνται µέσα από χιλιάδες σελίδες ξεχωριστών νοµοθετηµάτων, εγκυκλίων, χιλιάδες σελίδες οι οποίες δηµιουργούσαν µία κατάσταση η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη, όχι µόνο
για τις φορολογικές αρχές, αλλά και για τους ίδιους τους φορολογούµενους πολίτες.
Πρόκειται για ένα χάος διατάξεων το οποίο γνωρίζουν καλύτερα από εµένα παρά πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και επαγγελµατικά µε το ζήτηµα αυτό, το οποίο επέτρεπε
–ίσως και µέχρι σήµερα να επιτρέπει- τα µεγάλα ψάρια, τα πιράνχας ή τους καρχαρίες, να ξεφεύγουν και να φοροδιαφεύγουν.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι η κωδικοποίηση διατάξεων τόσο στο φορολογικό επίπεδο, όπως –κατά την άποψή µου- και σε άλλα ζητήµατα της ελληνικής νοµοθεσίας, η λεγόµενη κανονιστική
µεταρρύθµιση, όπως τη λέµε εµείς οι νοµικοί, είναι απαραίτητη
προκειµένου η χώρα να οχυρωθεί θεσµικά, για να αντιµετωπίσει
τα µεγάλα προβλήµατα και να µπορέσει µε αυτόν τον τρόπο, που
είναι ένας τρόπος συστηµατικός, να δει τις αδυναµίες της και να
αντιµετωπίσει εκείνα τα ζητήµατα, τα οποία έχει πραγµατικά
ανάγκη.
Είναι η πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, που ρυθµίζονται ζητήµατα ενδοοµιλικών συναλλαγών. Οι περισσότεροι από
σας –που είστε και παλαιότεροι από εµένα στα έδρανα- γνωρίζετε ότι αυτός ο χώρος που ρυθµίζεται για πρώτη φορά στο παρόν νοµοσχέδιο, είναι ένας χώρος ο οποίος πραγµατικά έχρηζε
συγκεκριµένης ρυθµίσεως, προκειµένου να µην υπάρχει φοροδιαφυγή από µεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις.
Οι ενδοοµιλικές συναλλαγές ήταν ο χώρος εκείνος όπου επειδή ακριβώς υπήρχε κενό ή το χάος των διατάξεων, που είπα
προηγουµένως- επέτρεπε σε εκείνους που είχαν τη δυνατότητα
να παρουσιάζουν συναλλαγές και µε αυτόν τον τρόπο να φοροδιαφεύγουν.
Όµως, δεν άκουσα ούτε µισή κουβέντα για τη θετική πλευρά
της ρυθµίσεως, για τη δυνατότητα δηλαδή που έχουν πλέον οι
φορολογικές αρχές να αποφασίζουν να ελέγχουν και να µην επιτρέπουν αυτού του είδους τις πράξεις -οι οποίες είναι καθαρά
έκνοµες, µε συγκεκριµένα κριτήρια, συγκεκριµένες διατάξεις- καλύπτοντας αυτό το µεγάλο κενό το οποίο υπάρχει.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, βρισκόµαστε µεσούσης µιας
χρονιάς που ναι µεν έχουµε µπροστά µας, την άλλη βδοµάδα, τη
µεγάλη πρόκληση της εκταµίευσης ενός µέρους της χρηµατοδότησης της χώρας, αλλά είµαστε µπροστά και σε ένα πρωτοφανές δηµοσιονοµικό φαινόµενο που θα δει αυτός ο λαός, αυτή
η κοινωνία, που κάνει πραγµατικές θυσίες και βλέπει να πιάνουν
τόπο οι θυσίες αυτές.
Στο τέλος της χρονιάς, λοιπόν, θα µπορούµε να λέµε ότι υπάρχει ένα πρωτογενές πλεόνασµα. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι
από το 2009, όταν η χώρα χρειαζόταν περισσότερα από 24 δισεκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο για να καλύψει µισθούς, συντάξεις
και λειτουργικές δαπάνες, φτάνουµε στο σηµείο σήµερα να µπορούµε να καλύψουµε αυτές τις δαπάνες χωρίς να δανειστούµε
ούτε µισό ευρώ.
Αυτό σηµαίνει πρωτογενές πλεόνασµα, αυτό σηµαίνει εθνική
αξιοπρέπεια, αυτό σηµαίνει ότι οι θυσίες αυτού του λαού πιάνουν
τόπο. Αυτό σηµαίνει ότι από την 1-1-2014 η χώρα µπορεί να συζητήσει για το δηµοσιονοµικό µέλλον της χώρας και του λαού δηλαδή για το µέλλον που αφορά όλους εµάς- µε άλλους
τρόπους, µε περισσότερη περηφάνια, µε περισσότερη διαπραγµατευτική ισχύ. Αυτό είναι ένα ζήτηµα το οποίο κανείς εδώ µέσα
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δεν το συζητάει.
Εγώ εκτιµώ ότι το πρωτογενές πλεόνασµα που θα πετύχουµε
στις 31-12-2013, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό που έχει κάνει
το Υπουργείο Οικονοµικών, είναι απόλυτα θετικό. Όπως απόλυτα
θετικό γεγονός είναι και η µείωση του ΦΠΑ, η οποία για πρώτη
φορά συµβαίνει και για την οποία όταν ξεκινήσαµε τη συζήτηση
εµείς, ως ΠΑΣΟΚ, τύχαµε του χλευασµού της Αντιπολίτευσης,
αλλά και λοιπών δυνάµεων.
Σήµερα έχουµε κατοχυρώσει ότι µειώνεται το ΦΠΑ και συζητάµε για το πώς αυτή η πρώτη µείωση σε φόρο, µετά από τρία
χρόνια δηµοσιονοµικής προσαρµογής, θα έχει θετικά αποτελέσµατα, ούτως ώστε να αποτελέσει τον «πιλότο» για τις επόµενες
συστηµατικές διεκδικήσεις της χώρας.
Στο σηµείο αυτό –µεσούντος του καλοκαιριού- εγώ θα ήθελα,
κύριε Υπουργέ, να ανοίξω µία µεγάλη συζήτηση –βέβαια λείπει
ο Υφυπουργός Οικονοµικών- για τη φορολογία…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έτσι κι αλλιώς λείπει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Νοµίζω ότι δεν είναι
σωστό, κύριε Πρόεδρε. Θα έπρεπε να είναι εδώ, τουλάχιστον
όταν µιλάνε οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Νοµίζω ότι είµαστε
άδικοι, γιατί ο κ. Μαυραγάνης είναι από τους Υπουργούς που συνήθως είναι παρόντες. Τώρα, µπορεί να υπάρχει λόγος. Καταλαβαίνετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Θα µπορούσε να έρθει
τώρα που τελειώνει η συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Υπάρχει λόγος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Θέλω, όµως, να πω –και
αυτό αφορά τον κ. Μαυραγάνη- το εξής: Η συζήτηση για τη φορολογία στο πετρέλαιο, που θα απασχολήσει τον Σεπτέµβρη
πολλούς συµπολίτες µας στη Μακεδονία και στη Θράκη, αλλά
και τον χειµώνα ολόκληρη τη χώρα, πρέπει να ανοίξει άµεσα.
Είναι ένας µεγάλος στόχος να µπορέσουµε να πετύχουµε ελάφρυνση της φορολογίας στο πετρέλαιο, ούτως ώστε οι συµπολίτες µας να έχουν τη δυνατότητα να ζεστάνουν τις κατοικίες
τους, να έχουν τη δυνατότητα να αισθανθούν κι εκείνοι ότι γίνονται συµµέτοχοι σε µία επιτυχία που η χώρα πετυχαίνει µε τις θυσίες τους, ότι γίνονται συµµέτοχοι στο ότι µπορεί να βελτιώνεται
καθηµερινά, µέσα από την εξυγίανση και τη δηµοσιονοµική προσαρµογή, η καθηµερινότητά τους, η ζωή τους.
Γι’ αυτό, λοιπόν, θεωρώ ότι είναι στόχος για τη Βουλή των Ελλήνων να ανοίξουµε τη συζήτηση και να δούµε πώς από τον Σεπτέµβρη, τον Οκτώβρη θα έχουµε οριστική λύση του θέµατος
της φορολογίας των καυσίµων.
Γνωρίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι εσάς, που προέρχεστε από τη
βόρεια Ελλάδα, σας αφορά πολύ πιο άµεσα απ’ ό,τι εµάς που
ερχόµαστε από πιο νότιες περιοχές.
Νοµίζω ότι σε αυτό συµφωνούν όλες οι πτέρυγες.
Εποµένως, κύριε Υπουργέ, χρειάζεται να ανοίξει από τώρα
αυτή η µεγάλη συζήτηση για το φορολογία του πετρελαίου,
ούτως ώστε να µπορέσουµε να πετύχουµε από τη νέα χειµερινή
περίοδο να ελαφρυνθεί το κόστος θέρµανσης για τα νοικοκυριά.
Επίσης, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εµείς θέσαµε και χθες
στην επιτροπή, αλλά και σήµερα διά του εισηγητή µας, το ζήτηµα
της λογοδοσίας στη Βουλή του Γενικού Γραµµατέα Εσόδων.
Εµείς προτείνουµε, κύριε Υπουργέ, να υπάρξει, µε µία νοµοτεχνική βελτίωση, η δυνατότητα ο Γενικός Γραµµατέας Εσόδων
να λογοδοτεί στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής. Διότι προφανώς και µέσα απ’ αυτό το νοµοσχέδιο -και καλώς κατά την άποψή
µας- αποκτά αρµοδιότητες οι οποίες διευκολύνουν τη φορολογική διοίκηση, δίνουν περισσότερες δυνατότητες στον ίδιο να
προβαίνει στις απαραίτητες ρυθµίσεις, στην έκδοση εγκυκλίων,
ούτως ώστε να µπορούµε να έχουµε άµεση αντιµετώπιση του εγκλήµατος της φοροδιαφυγής. Ταυτόχρονα, αυτό τον καθιστά ένα
πολιτικό υποκείµενο, το οποίο προφανώς πρέπει να λογοδοτεί
εδώ, στη νοµοθετική εξουσία και στην αρµόδια επιτροπή της
Βουλής, που σήµερα είναι η Επιτροπή Οικονοµικών.
Εποµένως το θεωρούµε σηµαντικό στοιχείο και για τη λειτουργία του ιδίου, αλλά και για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, να
λαµβάνουµε γνώση -ει δυνατόν κάθε εξάµηνο- των πεπραγµένων
του Γενικού Γραµµατέα Εσόδων που σήµερα έχει πενταετή θη-
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τεία.
Θα κλείσω, κύριε Υπουργέ, µε το ζήτηµα το οποίο έχει να κάνει
µε την αναγκαστική εκτέλεση. Και θα πω και δύο πράγµατα για
τις τροπολογίες.
Το πρώτο που θεωρώ ότι πρέπει να δείτε αφορά την αναγκαστική εκτέλεση. Ορθά ο κύριος Υπουργός διευκρίνισε αυτό που
υπήρξε ως παρερµηνεία στην επιτροπή χθες, ότι δηλαδή η συντηρητική κατάσχεση δεν είναι το ίδιο πράγµα µε την αναγκαστική
κατάσχεση. Υπήρξε µία παρερµηνεία, µία σύγχυση. Αυτό διευκρινίστηκε. Βέβαια, οι νοµικοί το γνωρίζουµε αυτό. Η συντηρητική κατάσχεση έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όντως θα εξοφληθεί η οφειλή, ακριβώς επειδή υπάρχει κίνδυνος να µην εξοφληθεί. Υπάρχει και σήµερα στο Αστικό µας Δίκαιο. Και νοµίζω
ότι µπορεί να κάνει χρήση και το ελληνικό δηµόσιο, όπως και
κάθε πολίτης στον οποίο υπάρχει µία οφειλή και ο οποίος µπορεί
να προστατεύσει τα συµφέροντά του. Πολύ περισσότερο το ελληνικό δηµόσιο, δηλαδή όλοι εµείς -γιατί το ελληνικό δηµόσιο είµαστε όλοι εµείς οι Έλληνες φορολογούµενοι- που πρέπει να
διασφαλίσει τα συµφέροντά του, για να διασφαλίσει τα συµφέροντά µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Όµως, κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα ζήτηµα σχετικά µε την
αναγκαστική εκτέλεση, δηλαδή τις κατασχέσεις. Γνωρίζουµε ότι
υπάρχει σε άλλη κείµενη νοµοθεσία η προστασία της πρώτης κατοικίας. Τέθηκε το ζήτηµα -και πρέπει να διευκρινιστεί εδώ στη
συζήτηση σήµερα- ότι η αναγκαστική κατάσχεση µε επισπεύδον
το ελληνικό δηµόσιο, δεν αφορά σε καµµία περίπτωση την πρώτη
κατοικία και δεν αφορά και τους τραπεζικούς λογαριασµούς µισθοδοσίας ή συντάξεως. Αυτά πρέπει να είναι ξεκαθαρισµένα.
Κατά τη δική µας άποψη, πρέπει να µην κινείται καµµία τέτοια
διαδικασία, όπως δεν συµβαίνει στην πράξη, για οφειλές κάτω
των 50.000 ευρώ. Αυτό νοµίζω ότι στην πράξη υφίσταται. Δηλαδή, κανένα δικαστικό τµήµα ΔΟΥ δεν προβαίνει σε τέτοιου είδους ενέργειες, όταν υπάρχουν µικρές φορολογικές οφειλές.
Εποµένως, θα έπρεπε εδώ να διευκρινιστεί και ενδεχοµένως,
αν υπάρχει ανάγκη νοµική, να υπάρξει και ανάλογη νοµοτεχνική
βελτίωση, πριν την ψηφοφορία.
Να κλείσω λέγοντας το εξής: Ήρθαν δύο τροπολογίες. Η µία
τροπολογία έχει να κάνει µε µία δέσµευση της χώρας για τη χρηµατοδότηση και αφορά τους καθηγητές µε µεταπτυχιακά και διδακτορικά. Πρέπει να είναι σαφές ότι καλύπτεται η ανάγκη της
κινητικότητας, όµως οι άνθρωποι αυτοί που ήταν να πάνε στους
οικείους δήµους, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν εκτός δηµοσίου. Να είναι σαφές αυτό. Και θα θέλαµε να το επαναλάβετε,
κύριε Υπουργέ. Και τούτο διότι θεωρούµε ότι οι άνθρωποι µε µεταπτυχιακά και διδακτορικά εντός του δηµοσίου είναι απαραίτητοι, είναι αναγκαίοι.
Δεύτερον –και δεν είναι εδώ ο αρµόδιος Υπουργός- είδαµε µία
διάταξη σχετικά µε το C4I. Επειδή υπάρχει µία ευρεία γκάµα κινητών µονάδων του C4I, θα θέλαµε να είναι ευκρινές, να διασαφηνιστεί τι ακριβώς αφορά αυτή η διάταξη και ποιες κινητές
µονάδες του C4I περνάνε στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Λαφαζάνη, να δώσουµε τον λόγο στον κ. Οικονόµου;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο κ. Οικονόµου.
Και εσείς Βουλευτής επαρχίας είστε. Είπαµε ότι θα τα συντµήσουµε για να µπορέσουν να φύγουν οι άνθρωποι και να πάνε στις
Αγίες Παρασκευές και στους Αγίους Παντελεήµονες.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Γιορτάζει και το χωριό µου σήµερα. Έχουµε Αγία Παρασκευή πολιούχο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Να είστε καλά. Και
του χρόνου.
Κι εγώ αύριο έχω τα γενέθλιά µου.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εµείς τηρούµε και παρακολουθούµε τις παραδόσεις του τόπου µας.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, το νοµοσχέδιο που µε τρόπο
κατεπείγοντα φέρνετε σήµερα στη Βουλή, καταλαβαίνετε ότι
µπορεί να έχει την αιτιολόγησή του για το κατεπείγον, να έχει και
την αιτιολόγησή του και για την ουσία του βέβαια. Θα µπορούσε
να έρθει εκ των πραγµάτων και όπως και να έχει το ζήτηµα των
ρυθµίσεων για τον φορολογικό κώδικα, καθώς η πολυνοµία και
ο κατακερµατισµός των διατάξεων και των νοµοθετικών κινήσεων
και παρεµβάσεων –στο απώτερο παρελθόν και στο πρόσφατο
παρελθόν- που έρχονται στη Βουλή είναι τέτοια που η κωδικοποίηση είναι τουλάχιστον ένα πολύ σοβαρό µεταρρυθµιστικό
βήµα που µπορεί να περιµένει κάποιος.
Το κατεπείγον, βεβαίως, αδυνατίζει το εγχείρηµα. Το κατεπείγον είναι ένα ζήτηµα που αδικεί το εγχείρηµα. Διότι καταλαβαίνετε βέβαια, κύριε Υπουργέ, ότι η αδυναµία ολοκληρωµένης προσέγγισης, παρακολούθησης και µελέτης της νοµοθετικής σας
πρωτοβουλίας την αδικεί.
Εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά είδατε -βάσει και του κ. Αναγνωστάκη του εισηγητή µας- ότι είµαστε θετικοί στην προσπάθεια που κάνετε, γιατί κοιτάµε την ουσία και δεν κοιτάµε τον
τύπο, όπως πολλές άλλες πτέρυγες πολλές φορές κάνουν αφού
αναλώνονται στα τυπικά και στα διαδικαστικά. Όµως, εκ των
πραγµάτων, καµµιά φορά και η διαδικασία έχει την αξία της και
τη σηµασία της. Πρέπει να πιάσουµε τους µνηµονιακούς όρους,
λένε κάποιοι, σώνει και καλά. Εµείς δεν έχουµε λατρεία στο µνηµόνιο. Δηλαδή, σε ποια διαδικασία; Σε ποια πολιτική; Στην πολιτική που εκ των πραγµάτων καθορίζει τους όρους της επιβίωσης
της χώρας από εξωτερικούς παράγοντες.
Εµείς είµαστε λάτρεις µιας εθνικής διαστάσεως συγκροτηµένης πολιτικής πορείας, η οποία να διαµορφώνει την οικονοµική,
κοινωνική και πολιτική ζωή µε τρόπο αυτοδύναµο, συγκροτούµενο στις δικές µας δυνάµεις, τις εθνικές δυνάµεις. Γι’ αυτό τον
λόγο, άλλωστε, θυµάστε ότι στην επιχειρηµατολογία µας ένα
από τα θέµατα που βάζαµε είναι ότι πρέπει άµεσα να απαγκιστρωθούµε από το µνηµόνιο. Έτσι λέγαµε και στις εκλογές 2012.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Δηλαδή, τι λέγαµε; Ότι πρέπει να διαµορφώσουµε µια εθνική
πολιτική συγκροτηµένη πάνω στις δυνάµεις της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας.
Στο σχεδιασµό που έκανε η κυβέρνηση το 2012 υπήρχαν αυτά
τα στοιχεία της πολιτικής, δηλαδή συγκροτηµένη µε πρωτογενές
πλεόνασµα πολιτική και οικονοµική πορεία, η οποία στόχο είχε
να οδηγήσει στον απεγκλωβισµό από το µνηµόνιο το καλοκαίρι
του 2014, απ’ ό,τι έχουµε πει σε πρώτη φάση.
Αυτό σηµαίνει ότι στο διάστηµα που µας µένει έως τότε πρέπει
να διαµορφώσουµε τους όρους της αναπτυξιακής µας πορείας,
της παραγωγικής µας βάσης και το πώς θα µπορούσε να λειτουργήσει µια συγκροτηµένη και ευνοµούµενη πολιτεία, ώστε και
τα έσοδά της να είναι σύµφωνα µε τα προϋπολογισθέντα και οι
δαπάνες της να κινούνται στο πλαίσιο του εφικτού, σύµφωνα µε
το δηµοσιονοµικό της προγραµµατισµό.
Αυτό το οποίο λέει η Δηµοκρατική Αριστερά είναι το εξής: Τα
τελευταία τρία χρόνια στο κοµµάτι των δαπανών εκ των πραγµάτων έχουν επέλθει βαρύτατες και δριµύτατες περικοπές. Εκτιµούµε ότι οι δαπάνες ύψους 85 δισεκατοµµυρίων στον προϋπολογισµό του 2009, στον προϋπολογισµό του 2013, αν δεν
κάνω λάθος, είναι γύρω στα 62 δισεκατοµµύρια. Αυτό σηµαίνει
ότι στο κοµµάτι αυτό των περικοπών των δαπανών η ελληνική Κυβέρνηση και η ελληνική πολιτεία έκανε τα πάντα -και µάλιστα
πολλές φορές µε υπερβολή- έτσι ώστε να έχουµε αυτές τις περικοπές.
Η δική µας κριτική και η κατηγορία µας είναι ότι πολλές φορές
στο παρελθόν -από το 2010 και µετά- µόνο εκεί επέδειξαν µεγάλη
αφοσίωση οι κυβερνώντες δηλαδή στην περικοπή των δαπανών.
Θα µου πείτε: Ο κωδικός της µισθοδοσίας ή των συνταξιοδοτήσεων, δεν ήταν ένας κωδικός που βάρυνε τις δαπάνες; Ήταν.
Όµως, το κοµµάτι των λειτουργικών δαπανών δεν περικόπηκε.
Άλλωστε, µόνο σε αυτήν την τετραετία η περικοπή των λειτουργικών δαπανών ήταν η µικρότερη δυνατή σε σχέση µε τους µι-

345

σθούς και τις συντάξεις.
Η αύξηση των εσόδων -πράγµα το οποίο είναι και το ζητούµενο
γιατί, υποτίθεται, ότι αυτό στηρίζεται σε µια αναπτυξιακή πολιτική- νοµίζω ότι δεν έχει επιτύχει τους στόχους το τελευταίο διάστηµα. Νοµίζω ότι το πρώτο εξάµηνο βρισκόµαστε σε µια
υστέρηση στα έσοδα κατά 850 εκατοµµύρια. Αυτό δείχνει ότι
στην ολοκλήρωση του χρόνου θα έχουµε µια απόκλιση τουλάχιστον 1,5 µε 2 δισεκατοµµύρια.
Θα µου πείτε ότι θα τα καλύψετε και από άλλη περικοπή των
δαπανών. Λέτε πως όχι. Το ελπίζω. Ποιος δεν ελπίζει να µην γίνουν αυτά τα νούµερα πραγµατικότητα;
Φέρατε εδώ σήµερα και τον κώδικα για να ενισχύσετε αυτήν
την προσπάθεια, δηλαδή να επιτύχετε να µείνουν τα έσοδα στα
52 δισεκατοµµύρια, αν θυµάµαι καλά, που είναι ο στόχος του
προϋπολογισµού του 2013. Νοµίζω ότι αυτόν τον στόχο µε αυτό
τον Κώδικα και µπορεί να τον επιτύχετε και µπορεί να µην τον
επιτύχετε!
Θα σας πω τους λόγους για τους οποίους εµείς πιστεύουµε
ότι υπάρχει κίνδυνος να µην βοηθήσει τελικά αυτός ο κώδικας
να επιτευχθεί ο στόχος. Γι’ αυτό έχουµε βάλει και µια τροπολογία. Δεν ξέρω αν την έχετε προσέξει, διότι δεν σας έχουµε ακούσει να µιλάτε επί αυτής.
Για να µπορούν να αποδώσουν τα έσοδα, πρέπει να υπάρχει η
έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης, κύριε Υπουργέ. Σας το είχα
πει κάνοντας εδώ επίκαιρη ερώτηση, αν θυµάστε, για το τι γίνεται
για την πάταξη της φοροδιαφυγής.
Σας έχω «αναγκάσει» να απαντήσετε -δεν νοµίζω ότι έρχεστε
στην Αίθουσα µε απροθυµία- για το τι γίνεται µε την υπόθεση της
φοροδιαφυγής. Υπάρχουν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί; Λειτουργούν
οι ελεγκτικοί µηχανισµοί; Στελεχώνονται οι ελεγκτικοί µηχανισµοί; Αποδίδουν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί;
Και θυµάστε ότι µε αφορµή την παρουσία µου στην προανακριτική επιτροπή για τη λίστα Λαγκάρντ, σας είχαµε πει ότι δεν
έχει έρθει 1 ευρώ στα ταµεία του κράτους από αυτήν τη λίστα,
που υπενθυµίζω ότι οι καταθέσεις εν συνόλω είναι της τάξεως
των 4,5 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Στα 4,5 δισεκατοµµύρια, λοιπόν, δεν υπάρχει 1 ευρώ.
Υπήρχαν και άλλες τρεις λίστες. Δεν ξέρω αν θυµάστε τώρα
πώς τις λέγαµε. Είναι οι λίστες των offshore, των σκαφών, του
Λονδίνου, των ακινήτων κ.λπ..
Από όλο αυτό, λοιπόν, το κοµµάτι του πλούτου, δεν είναι µόνο
αυτός που βοσκάει στη Μύκονο και τα πέριξ και λούεται εκεί.
Είναι και αυτός ο πλούτος ο οποίος πηγαίνει στα χειµερινά
ανάκτορα και κάνει το σκι του κ.λπ.. Τον βρίσκεις παντού, όπου
της γης, σε συγκεκριµένα όµως σηµεία.
Αυτό που είπαµε εµείς, κύριε Υπουργέ, τότε ήταν: Θα ενισχύσετε τους ελεγκτικούς µηχανισµούς; Θα αλλάξετε τη δοµή της
λειτουργίας τους; Δεν έχουµε δει αποτελέσµατα. Ξέρετε γιατί;
Γιατί στα 52 δισεκατοµµύρια έσοδα δεν έχετε βάλει ούτε 1 ευρώ
ως έσοδο για πάταξη της φοροδιαφυγής. Και καλά κάνετε, γιατί
όσες κυβερνήσεις έβαζαν, γράφανε πάντα µηδενικά.
Φέτος εκεί θα έχουµε αποτέλεσµα; Από τον κώδικα που έχετε
φέρει εδώ θα υπάρξουν δυνατότητες να πιαστεί αυτό το κοµµάτι;
Αν δεν πιαστεί αυτό το κοµµάτι, η κοινωνική δικαιοσύνη δεν αποκαθίσταται. Δηλαδή, ο µέσος πολίτης νιώθει ότι αυτήν τη στιγµή
ότι το κράτος, ενώ απέναντί του είναι αυστηρό, στον κατ’ εξακολούθηση και κατά συνείδηση παρανοµούντα δείχνει µια µεγάλη
ανεκτικότητα. Αυτό δηµιουργεί ένα αίσθηµα αδικίας και αυτό το
αίσθηµα αδικίας οδηγεί στα πολιτικά άκρα και σε χαοτική κοινωνική συµπεριφορά.
Εσείς θα µου πείτε ότι δεν είστε κοινωνιολόγος ή πολιτικολόγος και ότι µαζεύετε τα χρήµατα για το δηµόσιο κορβανά. Όµως,
δεν επιτυγχάνετε και τον στόχο σας. Δεν µαζεύετε τίποτα. Αποτυγχάνετε να πιάσετε τους στόχους.
Εδώ έχουµε το εξής σηµείο. Η τροπολογία µας είπε το εξής,
ότι τουλάχιστον η πρώτη κατοικία δεν κατάσχεται. Το συζητάµε
σήµερα εδώ; Μπορεί να έχουµε, κύριε Υπουργέ, τη δέσµευσή
σας ότι η πρώτη κατοικία δεν κατάσχεται; Είναι η τροπολογία
που έχουµε καταθέσει. Μπορούµε να έχουµε µια δέσµευσή σας
ότι κάτω από 50.000 ευρώ οφειλή δεν µπαίνουµε σε κατασχέσεις; Μπορούµε να έχουµε µια δέσµευσή σας ότι, αν ένας έχει
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25.000 ευρώ εισόδηµα, δεν ξεκινά τέτοια διαδικασία εις βάρος
του το κράτος; Δηλαδή, να βάλουµε µια κλίµακα στη διεκδίκηση
του κράτους απέναντι στους πολίτες, οι οποίοι δεν είναι όλοι
ίδιοι. Υπάρχουν οι αδύναµοι και οι ισχυροί, οι κατά συνείδηση παρανοµούντες και αυτοί που δεν µπόρεσαν.
Αυτά τα κριτήρια πρέπει να υπάρχουν για λόγους κοινωνικής
δικαιοσύνης. Αυτό θα είναι το µήνυµα που θα βγει προς την κοινωνία, θα είναι το µήνυµα που θα λάβει ο κάθε πολίτης και θα πει
ότι υπάρχει πλέον όχι µόνο µια τάξη στα οικονοµικά της χώρας,
αλλά και δικαιοσύνη στα οικονοµικά της χώρας. Και το θέµα της
δικαιοσύνης είναι πολύ βασικό.
Θα ολοκληρώσω το λόγο µου, γιατί ο χρόνος τρέχει.
Θα σας πω το εξής: Φτιάχνετε έναν πολύ σηµαντικό παράγοντα στην πολιτική, πολιτειακή και θεσµική κλίµακα της χώρας
τον κ. Θεοχάρη τον Γενικό Γραµµατέα Εσόδων. Σήµερα λέγεται
Θεοχάρης, αύριο µπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε. Του δίνετε
υπερεξουσίες. Αν ήταν στο αµερικανικό σύστηµα –και καταλαβαίνετε τι εννοώ- θα το υπέγραφα αναφανδόν. Επειδή όµως είµαστε στην ελληνική πραγµατικότητα, εµείς κρούουµε τον
κώδωνα του κινδύνου. Εγώ δεν έχω τίποτα µε τον άνθρωπο. Μη
δίνετε στον Γενικό Γραµµατέα Εσόδων τέτοιες εξουσίες και δυνατότητες. Να τον φέρνετε εδώ στη Βουλή να περνάει τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, δηλαδή του λαϊκού ελέγχου, καθ’ ότι είναι αντιπροσωπευτικό το σύστηµα.
Θεωρώ ότι αυτό που δηµιουργούµε πρέπει να µην το αφήσουµε να γυρίσει ανάποδα σε εµάς. Ένας ανεξέλεγκτος γενικός
γραµµατέας, άµα λειτουργεί µόνος του, θα είναι σαν το φίδι που
πάει να δαγκώσει την ουρά του. Αλλά θα το έχουµε κάνει εµείς
πρώτα φίδι και θα λειτουργεί έτσι. Γιατί καµία φορά, όπως λειτουργεί το πολιτικό σύστηµα, στην αρχή είµαστε χαρούµενοι, κάνουµε τους αφελείς, παριστάνουµε αυτούς που δεν γνωρίζουν,
αλλά µετά βρίσκουµε τα αποκαΐδια των δηµιουργηµάτων µας. Τα
βλέπουµε και εδώ στην Αίθουσα και τα βλέπουµε και έξω από
την Αίθουσα. Ε, µην τα δηµιουργήσουµε γιατί πάµε να πατάξουµε τη φοροδιαφυγή και φτιάχνουµε τέτοια θεσµικά εκτρώµατα, τα οποία αύριο δεν θα µπορούµε να τα αντιµετωπίσουµε.
Και όποιος πάει να τα αντιµετωπίσει θα του ζητήσουµε και τα
ρέστα, γιατί πειράζει τα ιερά και τα όσια αυτής της χώρας.
Έχουµε πολλές ιερές αγελάδες σε αυτήν τη χώρα, τις οποίες
τις παρακολουθούµε. Τις ανεχθήκαµε πολλές δεκαετίες και
τέλος πάντων όταν ήρθε η ώρα να τις σφάξουµε, γίναµε ξαφνικά
Ινδία!!!
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα ήθελα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βλέπω όλους τους
κοινοβουλευτικούς να ζητούν τον λόγο.
Κύριε Λαφαζάνη, έχετε τον λόγο για δέκα λεπτά. Προσπαθήστε να µείνετε στον χρόνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εδώ έχουµε ένα τερατούργηµα
υπερεπείγον, το οποίο περιµένατε να το φέρετε αφού κλείσει η
Βουλή και ανοίξουν τα Θερινά Τµήµατα, και µια πασαρέλα Υφυπουργών.
Εγώ σας τιµώ και τους δύο και σας σέβοµαι. Δεν έπρεπε,
όµως, να παρίσταστε εσείς σε αυτές τις καρέκλες. Δεν µπορείτε
να εκπροσωπήσετε αυτήν την ώρα -εξ αντικειµένου, όχι λόγω των
ικανοτήτων σας- την Κυβέρνηση σε τέτοιου είδους νοµοθετικές
πρωτοβουλίες.
Η νοµοθετική πρωτοβουλία για τον νέο φορολογικό κώδικα
που µας φέρνετε, ανήκει στον Υπουργό ή έστω στον Αναπληρωτή Υπουργό, όχι στον Υφυπουργό. Εσείς δεν µπορείτε να αλλάξετε τίποτα. Μας ακούτε –το εκτιµούµε αυτό, βεβαίως- αλλά
δεν µπορείτε να αλλάξετε τίποτα.
Ο κ. Στουρνάρας πού είναι; Γιατί εξαφανίζεται από τη Βουλή;
Γιατί γράφει στα παλιά του τα παπούτσια τη Βουλή; Γιατί περί
αυτού πρόκειται! Ούτε µία εξήγηση. Ακόµα και η εξήγηση για το
κατεπείγον, ήταν µία επιστολή πέντε γραµµών που µας έστειλε,
την οποία εσείς αναγνώσατε. Ούτε αυτοπροσώπως δεν ήρθε να
την παρουσιάσει, να µας πει τους λόγους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Όσον αφορά το άλλο έκτρωµα, την πρωτοβουλία να διώξετε
αυτούς που έχουν µεταπτυχιακό και διδακτορικό, µε εντολή της
τρόικας η οποία το θεώρησε ως προαπαιτούµενο, εξευτελίζοντας το ελληνικό κράτος, εξευτελίζοντας και τους Υπουργούς,
θέλω να πω τα εξής: Προχθές το ψηφίσατε και τους είχατε εξαιρέσει. Η τρόικα, όµως, σας το επέβαλε στο Eurogroup και σας
είπε ότι για να πάρετε τα 4 δισεκατοµµύρια της δόσης -ποια 4 δισεκατοµµύρια, εν πάση περιπτώσει- θα φέρετε διάταξη παραβιάζοντας τον Κανονισµό, παραβιάζοντας το Σύνταγµα. Γιατί περί
αυτού πρόκειται.
Αυτή η διάταξη είναι εκτός τόπου και χρόνου. Είναι διάταξη
του Υπουργείου Παιδείας. Τι σχέση έχει µε τον φορολογικό κώδικα; Εν πάση περιπτώσει, αυτή η διάταξη ήρθε χθες το βράδυ
«αεροπλανικά» και σήµερα πρέπει να την ψηφίσουµε άρον-άρον.
Θα φέρετε, λοιπόν, εσείς διάταξη, εδώ, στην «µπανανία» και στο
προτεκτοράτο και θα λέτε στην ελληνική Βουλή, στα µούτρα των
Βουλευτών: «Ψηφίστε την.» Άλλοι ογδόντα στο δρόµο. Και το
«ογδόντα» το λέω εγώ.
Δεν µας λέτε όµως -διαβάζω και την αιτιολογική έκθεση, διαβάζω και την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου- πόσους αφορά
αυτή η διάταξη που φέρατε. Εξευτελίζεστε χωρίς να µας λέτε και
τον αριθµό. Πόσους αφορά;
Είναι ντροπή αυτές οι διαδικασίες και δείχνουν ότι δεν έχουµε
δηµοκρατία. Το πολίτευµα έχει αλλάξει. Η Βουλή δεν υφίσταται.
Οµιλούµε παρά τον Κανονισµό και το Σύνταγµα και γινόµαστε το
άλλοθι και το ντεκόρ για να διεκπεραιώνετε προειληµµένες αποφάσεις της δικτατορίας που έχει επιβληθεί από την Ευρωζώνη,
της δικτατορίας της τροίκας και της Κυβέρνησης. Αυτό γίνεται
συστηµατικά.
Και είδαµε χθες στα Θερινά Τµήµατα νέα πράξη Υπουργικού
Συµβουλίου -άκουσον-άκουσον!- µε την οποία η ΔΕΗ σπάει στα
τρία: ΑΔΜΗΕ, µικρή ΔΕΗ και µεγάλη ΔΕΗ. Και οι τρεις είναι υπό
εκποίηση. Διαλύεται η ενεργειακή βάση της χώρας, αποσυντίθεται και εκποιείται σε ξένα συµφέροντα. Ξεπουλιέται κυριολεκτικά
σε ξένα συµφέροντα. Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου; Ούτε καν
στο Θερινό Τµήµα δεν τολµάτε να φέρετε ένα νοµοσχέδιο να το
συζητήσουµε. Ούτε καν µε κατεπείγουσες διαδικασίες. Κρυφά,
σαν τους κλέφτες, περνάτε µε πράξη Υπουργικού Συµβουλίου
τέτοιου είδους κρίσιµα θέµατα τα οποία αφορούν το µέλλον της
χώρας.
Η ΔΕΗ είναι η βάση πάνω στην οποία αναπτύχθηκε µεταπολεµικά η χώρα. Η ΔΕΗ αυτό είναι. Είναι η ενεργειακή βάση της
χώρας, είναι η παραγωγική βάση της χώρας, είναι η προοπτική
της. Και ερχόσαστε σε µια νύχτα µε µια πράξη Υπουργικού Συµβουλίου και την πετάτε στο δρόµο.
Προφανώς πράξεις Υπουργικού Συµβουλίου θα φέρετε, εµπαίζοντας τους πάντες εδώ µέσα, και για την ΕΑΣ και για την ΕΛΒΟ
και για την ΠΥΡΚΑΛ, τις οποίες διαλύετε και πάτε να τις πουλήσετε µε το κοµµάτι ως παλιοσίδερα. Μια Ελλάδα χωρίς αµυντική
βιοµηχανία, όπου όλοι οι εξοπλισµοί θα είναι εισαγόµενοι -και θέλετε να έχουµε µέλλον και διέξοδο από την κρίση- και η ελληνική
άµυνα θα καλύπτεται µόνο εισαγωγές από τους εµπόρους όπλων
και τις πολυεθνικές της πολεµικής βιοµηχανίας. Από αυτούς θα
καλύπτεται. Δεν µπορεί να έχει τη δική της µικρή παραγωγική
βάση που να την στηρίξει, να στηρίξει την αµυντική µας πολιτική.
Δεν µπορεί να το κάνει. Είναι η µόνη χώρα που δεν µπορεί να το
κάνει.
Επίσης, δεν µπορεί να αξιοποιεί και τον ορυκτό της πλούτο.
Νικέλιο δεν έχουν πολλές χώρες. Η Ελλάδα πρωτοπορεί στο νικέλιο. Οδηγείτε στο κλείσιµο την ΠΥΡΚΑΛ και στο δρόµο βεβαίως
χιλιάδες εργαζόµενους. Συγκεκριµένα, δύο χιλιάδες εξακόσιοι
στην ΕΡΤ, δύο χιλιάδες διακόσιοι σχολικοί φύλακες, δύο χιλιάδες
περίπου δηµοτικοί αστυνόµοι, άλλοι τόσοι εκπαιδευτικοί και βεβαίως στον ιδιωτικό τοµέα γίνεται όργιο µε τις απολύσεις, όπως
στην «ΚΑΤΣΕΛΗΣ», στα «ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», στη «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ», στα «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ», όπου υπήρχε επί
ενάµιση χρόνο εκ περιτροπής εργασία, µια φορά την εβδοµάδα,
µε τα υποβρύχια χρυσοπληρωµένα να σαπίζουν και να δηµιουργούν και πρόβληµα ασφάλειας και η ζώνη του Περάµατος να
είναι νεκρή κυριολεκτικά –δεν δουλεύει τίποτα εκεί- για πρώτη
φορά µετά από εκατό χρόνια. Αυτή είναι η Ελλάδα σας, η κατε-
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πείγουσα κατά τα άλλα Ελλάδα.
Και ερχόµαστε στο φορολογικό νοµοσχέδιο και τι λέτε; Θα πω
εν τάχει ορισµένες χαρακτηριστικές διατάξεις. Συγκεκριµένα στο
άρθρο 40: «Η διεκπεραίωση των διαδικασιών είσπραξης για λογαριασµό του δηµοσίου των φόρων και λοιπών εσόδων µπορεί
να ανατεθεί µε απόφαση του γενικού γραµµατέα σε τράπεζες και
λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα». Ο γενικός γραµµατέας –διορισµένο
πολιτικό πρόσωπο, ούτε καν Υπουργός- γίνεται ο µέγας άρχων
όσον αφορά τα έσοδα. Σε αυτόν, λοιπόν, ανατίθεται όλη η φορολογική πολιτική στα έσοδα.
Είναι νέα η διάταξη. Είναι άλλο να πληρώνεις σε τράπεζες.
Όταν καταργείτε τα δηµόσια ταµεία είσπραξης –και καταργείτε
όλα τα δηµόσια ταµεία είσπραξης- µετατρέπετε τις τράπεζες σε
εισπρακτικό µηχανισµό για τους φόρους. Και όχι µόνο τις τράπεζες, θα πάµε στις εισπρακτικές εταιρείες όπου µέσω των εισπρακτικών εταιρειών θα αρχίσουν απίστευτοι εκβιασµοί απέναντι στους πολίτες. Εκεί οδηγείτε τα πράγµατα.
Οι δηλώσεις εδώ ότι δεν είναι έτσι, δεν έχουν καµµία αξία. Να
µας πείτε τι λέει η διάταξη, τι λέει ο νόµος, τι ψηφίζεται. Αυτό
έχει σηµασία.
Δεύτερον, άρθρο 46, «Λήψη διασφαλιστικών µέτρων». Προβαίνετε, λοιπόν, σε συντηρητική κατάσχεση χωρίς δικαστική απόφαση. Όλες οι δικαστικές εγγυήσεις έχουν καταργηθεί µε αυτό
το νοµοσχέδιο. Εδώ γίνεται συντηρητική κατάσχεση χωρίς δικαστική απόφαση.
Ήµουν παρών -γιατί διαµαρτυρηθήκαµε- σε µία συντηρητική
κατάσχεση ενός σπιτιού που έγινε στον Πειραιά. Το χρέος µετά
από τις προσαυξήσεις ήταν 1750 ευρώ ενός άνεργου εργάτη της
ζώνης –ακούστε πώς τολµάνε οι άνθρωποι!- µε δύο ανήλικα παιδιά. Επόµενο βήµα ο πλειστηριασµός. Διαµαρτυρηθήκαµε εκεί.
Είπαµε, «τι κάνατε, πού το πάτε;». Λέει, «αυτές είναι εντολές άνωθεν, αυτές είναι οι εντολές της Κυβέρνησης».
Και θα συνεχιστούν; Σας το λέω για να το ξέρετε. Το ξέρετε
πολύ καλά βεβαίως. Θα συνεχιστούν αυτές οι συντηρητικές κατασχέσεις πρώτης, κύριας κατοικίας, άνεργου µεταλλεργάτη στη
ζώνη, µε ανήλικα παιδιά; Θα συνεχιστούν; «ναι», µου λένε, «θα
συνεχιστούν» και µου έδειξαν και τον κατάλογο και µου λένε «κοιτάξτε, µια τεράστια ουρά συντηρητικών κατασχέσεων που αναµένεται».
Αυτή είναι η κατάστασή σας, αυτή είναι η πραγµατικότητα, η
οδυνηρή πραγµατικότητα. Και τώρα πάτε να άρετε την απαγόρευση κατασχέσεων για την πρώτη κατοικία και για τα χρέη προς
τράπεζες. Γιατί αν δεν είναι έτσι, διαβεβαιώστε ότι θα συνεχιστεί
και το 2014 η απαγόρευση κατασχέσεων και πλειστηριασµών για
πρώτη, κύρια κατοικία από τράπεζες. Διαβεβαιώστε µας.
Έρχεστε τώρα εδώ µε το άρθρο 69 -δεν ήρθε εδώ η Υφυπουργός Υγείας, ούτε κι ο Υπουργός έχει έρθει παρ’ όλο που έχει διάταξη. Τι κάνετε µε το άρθρο 69; Παρατείνετε ξανά την ισχύ και
έως τη δηµοσίευση του νόµου, όπως αναφέρεται, σύµφωνα µε
την οποία καθίστανται νόµιµες οι δαπάνες που απαιτούνται για
την εξόφληση υποχρεώσεων από προµήθειες ιατροτεχνολογικών
προϊόντων, φαρµάκων και συναφών προς τις προµήθειες αυτές
υπηρεσιών. Οι δαπάνες αυτές απορρέουν από προµήθειες των
νοσοκοµείων, του ΕΣΥ, των Νοσοκοµείων «Αρεταίειο», «Αιγινήτειο», «Παπαγεωργίου» και το «Ωνάσειο» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.
Τι σηµαίνει αυτό σε απλά ελληνικά; Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν
εγκρίνει αυτές τις δαπάνες. Οι περισσότερες ξέρετε τι είναι; Συνέχιση διαγωνισµών οι οποίοι έγιναν, γεγονός που είναι παράνοµο. Δεν µπορεί να συνεχίζεις διαγωνισµό και να παρατείνεις
τις προµήθειες. Οι περισσότερες είναι αναθέσεις προµηθειών.
Δεν τα εγκρίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Και τι κάνετε εδώ στο όνοµα της οικονοµίας και της πάταξης
της διαφθοράς στον τοµέα της υγείας; Έρχεστε και λέτε «νόµιµα
όλα όσα συνέβησαν» µε µία διάταξη και αυτό το κάνετε επί χρόνια! Και θέλετε ύστερα να αντιµετωπίσετε τα προβλήµατα στον
χώρο της υγείας, τις υπέρογκες δαπάνες στον χώρο της υγείας.
Επί χρόνια το κάνετε! Με διατάξεις-σκούπα έρχονται εκ των
υστέρων και λένε «Ό,τι έγινε, έγινε. Νόµιµες όλες οι προµήθειες.
Ό,τι ατασθαλία έγινε, νόµιµη µε διάταξη-σκούπα.». Να είστε σίγουρος ότι θα έρθει καινούργια διάταξη, πολύ σύντοµα, η οποία
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αναδροµικά -γιατί και τώρα αναδροµικά το κάνετε κιόλας- θα νοµιµοποιεί τα πάντα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη, ολοκληρώστε
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δύο απλές παρατηρήσεις θα
κάνω ακόµα για φωτογραφικές διατάξεις οι οποίες είναι ανεπίτρεπτες, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω.
Σας είπα και χθες ότι δεν είναι όλα µέλι-γάλα στο νοµοσχέδιο.
Έρχοµαι τώρα στο άρθρο 55, παράγραφο 2, σηµείο δδ. Όποιος
το διαβάσει αυτό σου λέει «Κάποιοι φωτογραφίζονται µε αυτές
τις διατάξεις». Διότι δεν είναι µια ρύθµιση φυσιολογική, είναι µια
δαιδαλώδης ρύθµιση η οποία καλύπτει συγκεκριµένα συµφέροντα.
Στο δδ αναφέρεται το εξής: «Όταν η εικονικότητα του στοιχείου αφορά τον χαρακτηρισµό της αναγραφείσας συναλλαγής,
η οποία αποδεικνύεται ότι αφορά άλλη αποκρυπτόµενη πραγµατική συναλλαγή και η έκδοση εικονικού στοιχείου δεν επιφέρει
καµµία απώλεια εσόδων σχετικά µε φόρους, επιβάλλεται πρόστιµο για την έκδοση µη προσήκοντος στοιχείου, ύψους πεντακοσίων ευρώ (500) ανά στοιχείο και µε ανώτατο ύψος προστίµου
πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά ελεγχόµενο φορολογικό
έτος.»
Διαγράφονται εποµένως µε µια µονοκονδυλιά όλα τα πρόστιµα. Ανώτατο πλαφόν δια νόµου 50 χιλιάδες ευρώ µέσα από
δαιδαλώδεις διατάξεις όπου κρύβονται συγκεκριµένες εταιρείες.
Μπορείτε να µας πείτε σε ποιους αναφέρεται αυτή η διάταξη; Σε
ποιες εταιρείες; Ποιοι είναι αυτοί που επωφελούνται από αυτήν
τη διάταξη; Δεν µπορείτε να το κρύβετε. Θα µας το πείτε, εδώ.
Θα πάρετε το λόγο για να µας πείτε «αφορά αυτές τις εταιρείες»
ή εν πάση περιπτώσει τι αφορά.
Η δεύτερη, για την οποία υπάρχει και δηµοσίευµα σε πρωινή
εφηµερίδα σήµερα, λέει ότι ειδικά στο άρθρο 66 παράγραφοι 6,
7 και 8 παρέχεται -όλως τυχαίως θέλουµε να ελπίζουµε- η δυνατότητα σε εταιρείες, εφόσον έχουν εκκρεµείς υποθέσεις προστίµων ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων, να επικαλεστούν τις νέες
διατάξεις εντός εξήντα ηµερών και να ζητήσουν νέο δικαστικό
συµβιβασµό για το σύνολο των προστίµων ανά καταλογιστική
πράξη.
Και αναφέρει και συγκεκριµένο όνοµα επιχειρηµατία, ο οποίος
επωφελείται από αυτήν τη διάταξη. Τo διαψεύδετε; Λέει ψέµατα
η εφηµερίδα; Αλλά κάτι πρέπει να πείτε. Πρέπει να απαντάτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να ολοκληρώσετε
παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη. Δεν λέω ότι δεν είναι ενδιαφέροντα,
αλλά καταλαβαίνετε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Μαριάς έχει τον
λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι
Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο ίδιο έργο θεατές
ξανά, για άλλη µια φορά. Κατεπείγον νοµοσχέδιο, διότι δεν θα
πάρουµε την περίφηµη δόση και διότι απ’ ό,τι φαίνεται η Κυβέρνηση δεν έχει µετρήσει καλά τα προαπαιτούµενα. Είναι 21, είναι
22, πόσα είναι, κάπου έχει µπερδέψει την κατάσταση.
Πριν από µία εβδοµάδα, νοµίζω ότι ήταν την προηγούµενη
Πέµπτη, ψηφίσαµε εδώ το πολυνοµοσχέδιο, το οποίο έπρεπε να
ψηφιστεί. Είπατε σύσσωµοι εδώ στην Αίθουσα -οι περισσότεροι
ανέµεναν να ψηφίσουν, προκειµένου να έχουν και την ευκαιρία
για τις καλοκαιρινές διακοπές- και επιµένατε ότι έπρεπε να ψηφιστεί για να πάρουµε την περίφηµη δόση. Τα προαπαιτούµενα
και τα προαπαιτούµενα.
Εκεί, λοιπόν, εβδοµήντα έξι άρθρα αφορούσαν το Υπουργείο
Οικονοµικών σε ζητήµατα φορολογίας. Γιατί δεν φέρατε αυτόν
το συγκεκριµένο κώδικα που προφανώς δεν τον συντάξατε σε
δύο µέρες, να συζητηθεί ταυτόχρονα και να έχουµε την άνεση,
διότι υπήρξε σχετική άνεση και είχαν κληθεί και φορείς.
Τώρα µε το κατεπείγον ούτε οι φορείς έχουν κληθεί ούτε κανείς άλλος. Και λέτε, λοιπόν, ότι πρέπει να προχωρήσουµε γρήγορα, διότι η περίφηµη δόση πρέπει να καταβληθεί. Αυτή η
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περίφηµη δόση που αποδείξαµε εδώ σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι
δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει στην πραγµατική οικονοµία,
αλλά πλέον το ανακαλύπτουν και οι κλασικές εφηµερίδες, όπως
η «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» που λέει «στους δανειστές επιστρέφουν τα
2,3 δισεκατοµµύρια». Δηλαδή ακόµη και εφηµερίδες που δεν
είναι εχθρικές προς το µνηµόνιο, αποδέχονται πλέον αυτό που
έχουµε πει από την αρχή, ότι το µεγαλύτερο –το µέγιστο- κοµµάτι των δανείων πηγαίνει πλέον στους δανειστές κι εδώ γίνονται
απίθανες καταστάσεις. Διότι από τα 4 δισεκατοµµύρια, το 1,5 δισεκατοµµύριο είναι κέρδη που έβγαλαν οι κεντρικές τράπεζες
την προηγούµενη χρονιά, πουλώντας αέρα κοπανιστό, έχοντας
αγοράσει οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου στη δευτερογενή
αγορά µε έκπτωση 40% και τα πληρώθηκαν πέρυσι στο 100%.
Είχα υποβάλλει ερώτηση πέρυσι τον Αύγουστο για το τι θα
γίνει µε εκείνο το τοκογλυφικό οµόλογο της ΕΚΤ. Το πληρώσατε.
Και αφού πληρώθηκε αυτό, τώρα επιστρέφουν οι άνθρωποι τα
κέρδη. Αλλά για να πληρωθεί τότε εκείνο το οµόλογο ξαναπήραµε δάνειο. Και επειδή δεν έβγαιναν τα οικονοµικά, βγήκαν και
γραµµάτια του ελληνικού δηµοσίου µε επιτόκιο 4, 20%. Το ίδιο
έγινε και στις 20 Μαΐου, όπου υπήρχε άλλο τοκογλυφικό οµόλογο της ΕΚΤ, µε κέρδος 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Και τώρα παίρνουµε τα 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, τα οποία
δεν πρόκειται να έρθουν καθόλου, γιατί θα παρακρατηθούν από
την τρόικα, διότι πρέπει να πληρωθεί άλλο τοκογλυφικό οµόλογο
στις 20 Αυγούστου που έχει στα χέρια της η ΕΚΤ. Και τα χθεσινά
δηµοσιεύµατα έδειξαν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι
ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες, οι µεγαλύτεροι πλέον τοκογλύφοι κερδοσκόποι στην Ευρωζώνη, κέρδισαν 80 δισεκατοµµύρια
ευρώ από τον ευρωπαϊκό Νότο στο διάστηµα 2010-2012 και από
την Ελλάδα 9 δισεκατοµµύρια ευρώ, που αν είχαν πέσει στην ελληνική οικονοµία, πραγµατικά θα την είχαν απογειώσει.
Αυτά, λοιπόν, γίνονται και είναι τα προαπαιτούµενα.
Επειδή ξεχάσατε ή δεν υπολογίσατε σωστά όσους θα πήγαιναν στην ανθρωποθυσία, τώρα σας λένε «όχι, θα φέρετε καινούργια ρύθµιση και θα βρείτε και άλλους εκατό για την ανθρωποθυσία». Διότι δεν αρκούνται στο Eurogroup. Φέρνετε, λοιπόν,
µία τροπολογία η οποία τι λέει; Λέει για όσους εργαζόµενους κάνατε τεράστια προσπάθεια εσείς της µνηµονιακής πλειοψηφίας
να διασώσετε µε το πολυνοµοσχέδιο. Λέγατε: «τους τρίτεκνους
θα τους σώσουµε και αυτούς που έχουν µεταπτυχιακά θα τους
σώσουµε». Γιατί τους άλλους τους είχατε για σφαγή, αλλά, αυτούς θα τους σώζατε. Και ψηφίσατε υπό όρους.
Τώρα έρχεται η τροπολογία και τι λέει; Λέει ότι παρ’ ότι χθες
µε ΦΕΚ ήταν προσδιορισµένο ότι αυτοί της τεχνολογικής εκπαίδευσης –η οποία πρέπει να στηριχθεί για να αναπτυχθεί η οικονοµία, για να έχουµε έσοδα και να µπορεί να εισπράξει και το
Υπουργείο Οικονοµικών- µπαίνουν στη διαδικασία της διαθεσιµότητας, της κινητικότητας –όπως λέτε- και στο τέλος θα απολυθούν, τώρα η νέα επιβεβαίωση και εγγύηση που λέτε είναι «µη
σας νοιάζει, θα διασωθούν αυτοί».
Αυτά πρέπει να τα πείτε κάπου αλλού. Είναι όλος ο κόσµος
πραγµατικά ανάστατος στο ζήτηµα αυτό και επιπλέον, αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει ορθολογισµός στα της διαθεσιµότητας
και κινητικότητας. Διότι αυτοί εδώ οι υπάλληλοι, οι εκπαιδευτικοί,
έχουν και µεταπτυχιακό. Αυτοί είναι οι κατ’ εξοχήν –ας πούµεικανοί και σε αυτούς πρέπει να στηριχθείτε. Και τους «σφαγιάζετε» και αυτούς για να αποδειχθεί τι; Ότι όλα αυτά είναι στο
πλαίσιο µίας συµφωνίας να υπάρξουν ανθρωποθυσίες για να
παρθούν τα δανεικά, για να ξαναδοθούν πάλι στους δανειστές.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Γι’ αυτό σας καταγγέλλουµε γι’ αυτήν την πολιτική που έχετε.
Είµαστε αντίθετοι σε αυτό. Φυσικά θα καταψηφίσουµε και αυτό
το νοµοσχέδιο, γιατί είναι ενταγµένο στο µίνι µνηµόνιο, το οποίο
µας φέρατε µε το πολυνοµοσχέδιο. Απλά ξεχάσατε να το βάλετε.
Εποµένως παρ’ ότι έχει άρθρα που είναι λογικά και πρέπει να ψηφιστούν, εµείς για να καταδείξουµε την αντίθεσή µας σε αυτήν
την πολιτική, την πολιτική της διάλυσης της χώρας, θα καταψηφίσουµε όλα τα άρθρα, απλά για να καταδειχθεί ότι δεν µπορεί
να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
Τι λέει αυτό το πολυνοµοσχέδιο; Αφού πλέον δεν έχετε τη δυνατότητα να ρυθµίσετε τα θέµατα των τόκων -των υπέρογκων
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τόκων που πληρώνουµε στους δανειστές- αφού ό, τι έρχεται θα
το ξαναδίνουµε στους δανειστές, υποχρεωτικά πρέπει να βρείτε
τρόπους είσπραξης. Φυσικά δεν απευθύνεστε στους γνωστούς
που είναι στις λίστες όπως η λίστα Λαγκάρντ –τις έχουµε χάσει,
πεντακόσιες λίστες είναι- και µέχρι στιγµής δεν έχετε εισπράξει
τίποτα από αυτά- και φέρνετε ένα κώδικα για το πώς θα γίνει η
συγκεκριµένη είσπραξη. Από ποιους; Προφανώς, από αυτούς
που είναι τα υποζύγια, διότι το 55% των ποσών που καταλήγουν
στα ταµεία του κράτους από φόρους, προέρχονται από τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους.
Για το 2012 τι είχαµε; Μείωση των εισοδηµάτων των µισθωτών
και των συνταξιούχων κατά 18% και αύξηση των φόρων κατά
52%. Αυτούς έχει στο στόχαστρο το νοµοσχέδιο, που δεν έχουν
πλέον φοροδοτική ικανότητα οι άνθρωποι και που δεν έχουν αντοχές. Αυτούς ψάχνετε να βρείτε. Πώς; Θα τους πιέσετε και θα
τους αναγκάσετε να βρεθούν σε τέτοια κατάσταση για να πληρώσουν ή αλλιώς θα κάνετε κατασχέσεις στην κινητή, στην ακίνητη περιουσία, στους τραπεζικούς λογαριασµούς και στους
µισθούς από ένα σηµείο και πάνω. Αυτή είναι η πραγµατικότηταόπως και τους µισθωτούς, οι οποίοι πλέον έχουν καταρρεύσει,
διότι το µεγαλύτερο µέρος των µισθωτών πλέον έχει χαµηλά εισοδήµατα.
Επειδή το Υπουργείο Οικονοµικών δίνει στοιχεία, αναφέρω τα
εξής: Αυτοί που είναι µισθωτοί και συνταξιούχοι και εισπράττουν
από 6.000 ευρώ έως 12.000 ευρώ καθαρό εισόδηµα είναι ένα
εκατοµµύριο τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες. Αυτοί που εισπράττουν από 12.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ εισόδηµα είναι
ένα εκατοµµύριο τριακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες. Αυτοί που είναι
πάνω από 20.000 ευρώ είναι πλέον πολλοί λίγοι και τους υπολογίζω µε βάση τα στοιχεία που έχετε εδώ γύρω στις οκτακόσιεςεννιακόσιες χιλιάδες.
Όλοι οι άλλοι, η µεγάλη πλειοψηφία, τέσσερα εκατοµµύρια
εκατό χιλιάδες άνθρωποι, παίρνουν κάτω από 20.000 ευρώ καθαρά τον χρόνο. Υπολογίστε τα αυτά. Βγαίνουν περίπου 1.500
ευρώ το µήνα. Δείτε ότι αυτοί θα πρέπει να πληρώσουν χαράτσια, να επιβιώσουν κ.λπ.. Από αυτούς, λοιπόν, θα πάρετε; Αυτούς στοχεύετε;
Απεδείχθη ότι όλες οι διατάξεις που έχετε είναι τέτοιες που δίνουν πλέον σηµαντικές εξουσίες -πολύ µεγαλύτερες από ό,τι
πρέπει- χωρίς εγγυήσεις των περιουσιακών και ατοµικών δικαιωµάτων των φορολογουµένων, ώστε να µπορούν να αµυνθούν.
Διότι η κοινοποίηση µε συστηµένη επιστολή των ΕΛΤΑ, αν περάσουν δεκαπέντε µέρες, θεωρείται νόµιµη κοινοποίηση. Άρα το
κράτος σου έστειλε τον φόρο και από εκεί και πέρα έχει βεβαιωθεί. Δεύτερον, µπορεί µε συγκεκριµένους τρόπους να κάνει τις
κατασχέσεις της περιουσίας. Τρίτον, όταν θα έρθει στην αναγκαστική εκτέλεση, δεν θα επιτρέπεται ούτε συµψηφισµός. Και
εξηγήσαµε ότι όλα αυτά είναι αντισυνταγµατικά. Δεν δίνεται ούτε
το δικαίωµα προγενέστερης ακρόασης.
Έχουµε πλέον ένα διάτρητο σύστηµα επιβολής φόρων, κατασχέσεων, ατοµικών διώξεων αλλά και φωτογραφικές διατάξεις.
Διότι είναι ευκαιρία τώρα να στήσετε ένα µηχανισµό, µέσα από
τον οποίο θα συµπιέσετε και θα αφαιµάξετε κάθε περιουσία. Και
ταυτόχρονα είναι ευκαιρία τώρα να µειώσετε πρόστιµα και να
µπουν στο άρθρο 55 ή στο άρθρο 66 παράγραφος 6 τέτοιες ρυθµίσεις που να βοηθήσουν αυτούς τους οποίους εσείς επιθυµείτε
στη συγκεκριµένη στιγµή. Θέλετε µε αφορµή αυτό το νοµοσχέδιο να τους δώσετε την ευκαιρία να πληρώσουν πολύ λιγότερα.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Και έχετε και έναν Γενικό Γραµµατέα Εσόδων, ο οποίος σύµφωνα µε το άρθρο 26 του νοµοσχεδίου µπορεί να εκδίδει πράξεις
που δεν δηµοσιεύονται καν στο ΦΕΚ. Και του δίνετε και άλλες
αρµοδιότητες, όπως την έκδοση υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων. Αποκτά πάρα πολλές εξουσίες και είναι ανέλεγκτος.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Λίγο τον χρόνο να κοιτάξουµε µόνο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν το είπατε αυτό για
τους προηγούµενους.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν το λέω για εσάς, ούτε ήταν σωστό
αυτό που έγινε πριν.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Καταλαβαίνω ότι σας
ενοχλούν αυτά που λέω αλλά θα τα ακούσετε. Αν θέλετε, όµως,
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εγώ θα κατέβω και θα κάνω και δευτερολογία.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν το λέω για αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συγγνώµη! Συγγνώµη!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν µπορεί, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κάνω έκκληση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αν ολοκληρώσει τώρα ο κ. Μαριάς
είµαστε καλά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τώρα θυµήθηκε να κάνει
παρατηρήσεις, κύριε Πρόεδρε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Και πριν έγινε αυτό και πρέπει κάπου να
σταµατήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστώ, κατ’ αρχάς για τη συνηγορία, κυρία Βούλτεψη.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Λοιπόν, επειδή µπαίνει
έτσι το θέµα, εγώ θα κατέβω και θα κάνω δευτερολογία. Το δικαιούµαι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Θα µας τιµωρήσετε;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν θα µου αφαιρέσετε
το δικαίωµα να µιλώ! Το καταλάβατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έχει τον λόγο ο κ.
Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Έρχεστε όποτε νοµίζετε, εµφανίζεστε στην Αίθουσα για πέντε λεπτά και θα µας κάνετε και µαθήµατα;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Μα πού νοµίζετε ότι είστε; Πιστεύετε
ότι θα µας τιµωρήσετε και µας λέτε για τη δευτερολογία;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εµφανίζεστε στην Αίθουσα µία φορά το µήνα για πέντε λεπτά και θα µας κάνετε και
µαθήµατα; Σας παρακαλώ!
(Θόρυβος στην Αίθουσα-κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ!
Τον λόγο έχει ο κ. Μαριάς και κανείς δεν µπορεί να διευθετεί
τον χρόνο, παρά µόνο σε συνεργασία µε το Προεδρείο.
Ολοκληρώστε, κύριε Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε,
λέγοντας -και επισηµαίνω από τώρα ότι θα διεκδικήσω το δικαίωµα της δευτερολογίας- ότι µε το νοµοσχέδιο που φέρνετε,
προσδιορίζετε πλέον ένα συγκεκριµένο τρόπο επίθεσης στα δικαιώµατα των πολιτών, τους οποίους κυριολεκτικά έχετε διαλύσει, γιατί έχετε µετατρέψει τη χώρα µε τη µνηµονιακή σας
πλειοψηφία σε ένα κοινωνικό νεκροταφείο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κασιδιάρης για δέκα λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Θα ήθελα να ξεκινήσω µε µία καταγγελία
για µία δολοφονική επίθεση, η οποία έλαβε χώρα χθες στην πόλη
των Πατρών, όπου ένας συµπολίτης µας εξήντα ετών αποκλείστηκε µέσα στο όχηµά του από εγκληµατική οργάνωση παρακρατικών, αναρχικών και χτυπήθηκε βάναυσα. Πρόκειται για
άνθρωπο πάσχων από αναιµία, ο οποίος κατέληξε στην εντατική
του Νοσοκοµείου του Ρίου και µάλιστα σήµερα χειρουργείται.
Βέβαια υπήρξε απόλυτη σιωπή για αυτήν την εγκληµατική επίθεση για έναν και µόνο λόγο. Γιατί είχε κάνει το «έγκληµα» αυτός
ο άνθρωπος λίγη ώρα πριν να παραστεί σε µνηµόσυνο που διοργάνωσε η Χρυσή Αυγή για τους πεσόντες Αχαιούς στην Κύπρο
το 1974. Για αυτόν τον λόγο δεν είπε κανείς λέξη.
Στην περίπτωση που ήταν κάποιος λαθροµετανάστης που µπορεί να είχε χτυπηθεί ή στην περίπτωση του κ. Στρατούλη που θυµόµαστε παλαιότερα ότι ισχυρίστηκε πως είχε χτυπηθεί από τη
Χρυσή Αυγή, θα ήταν πρώτο θέµα το γεγονός αυτό σε όλα τα
κανάλια.
Τώρα, δεν είπε κανείς απολύτως λέξη. Υπήρξε απόλυτη σιωπή
από τα διεφθαρµένα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Κανένα κόµµα
του Κοινοβουλίου δεν καταδίκασε αυτήν την επίθεση.
Θα ήθελα να πω ότι πρέπει επιτέλους αυτό το σύστηµα να
πάψει να αυτοαποκαλείται «συνταγµατικό τόξο», διότι κι εχθές
είχαµε µια κλασική περίπτωση κατά την οποία έδρασε αντισυνταγµατικά. Και µπορώ να γίνω λίγο πιο συγκεκριµένος στον
χρόνο που έχω. Είχαµε µια εντελώς παράνοµη απαγόρευση νό-
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µιµης πολιτικής δραστηριότητας. Διότι όλοι ξέρουµε πολύ καλά
ότι ο νοµοθέτης προβλέπει απαγόρευση οποιασδήποτε πολιτικής
δραστηριότητας στην περίπτωση που µπορεί να διασαλευθεί η
έννοµη τάξη. Στην περίπτωση που οι ηλικιωµένοι πηγαίνουν µε
µια σακούλα σε µια πλατεία για να πάρουν µερικές πατάτες και
λίγο κρέας, δεν τίθεται θέµα διασάλευσης της έννοµης τάξης.
Εποµένως η χθεσινή πράξη του ΓΑΔΑάρχη µε την απόλυτη πολιτική κάλυψη του κ. Δένδια και του κ. Σαµαρά ήταν µια πράξη
παράνοµη και αντισυνταγµατική. Κανένα κόµµα, όµως, δεν καταδίκασε ούτε αυτήν την πράξη, διότι αυτή η πράξη στράφηκε
ξεκάθαρα εναντίον της Χρυσής Αυγής.
Κάποιοι είπαν ότι εµπορευόµαστε τον ανθρώπινο πόνο σε κανάλια και τηλεοράσεις. Για να καταλάβουν τι εστί ανθρώπινος
πόνος, για να καταλάβουν τι ακριβώς κάνουµε και τι ακριβώς σηµαίνει αλληλεγγύη προς τους Έλληνες, τους καλώ να έρθουν µια
φορά σε µια τέτοια δραστηριότητα υπό σαράντα βαθµούς Κελσίου για τέσσερις ολόκληρες ώρες, δίπλα σε χιλιάδες Έλληνες
πολίτες.
Ακόµη καλύτερα, να διοργανώσουν και τα υπόλοιπα κόµµατα
ανάλογες δραστηριότητες µακριά από Μέσα Ενηµέρωσης, διότι
εµείς δεν καλούµε ποτέ κανάλια σε τέτοιες εκδηλώσεις και αν
δεν ήταν αυτή η αντίδραση του κράτους χθες, δεν υπήρχε περίπτωση να δηµιουργηθεί κανένα απολύτως θέµα.
Θέλω να τονίσω ότι η Αστυνοµία υπάρχει, λειτουργεί για να
εξυπηρετεί τον Έλληνα πολίτη και για να επιβάλει τη δηµόσια
τάξη και την ασφάλεια. Η Αστυνοµία δεν είναι κοµµατικός στρατός κανενός. Είναι απαράδεκτο για να εξυπηρετήσει µικροκοµµατικές σκοπιµότητες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη να
χρησιµοποιεί εκατοντάδες αστυνοµικούς και να τους έχει επί
ώρες σε µια πλατεία υπό σαράντα βαθµούς, να έρχονται σε αντιπαράθεση µε πολίτες. Είναι εξοργισµένοι και οι πολίτες, αλλά
και οι αστυνοµικοί από αυτήν την κατάσταση. Και έχω την υποχρέωση να µεταφέρω τα παράπονά τους σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Για να έρθουµε στο φορολογικό, το οποίο συζητείται σήµερα,
πρέπει πρώτα να µιλήσουµε για ένα άλλο πολύ µεγάλο θέµα –
ένα µείζον θέµα- το θέµα της διαφθοράς, η οποία υπάρχει στη
χώρα και που δεν υπάρχει η πολιτική βούληση για να χτυπηθεί.
Διότι είναι αδιανόητο να παίρνεις τις τελευταίες οικονοµίες ενός
έντιµου Έλληνα πολίτη και ταυτόχρονα να έχουν χαθεί εκατοµµύρια ευρώ για το ελληνικό δηµόσιο όχι µόνο από την περιβόητη
λίστα Λαγκάρντ, αλλά από δεκάδες, εκατοντάδες ανάλογες υποθέσεις µαύρου χρήµατος.
Κι επειδή εµείς µιλάµε συγκεκριµένα και µε ονόµατα και έτυχε
να δω στα δελτία ειδήσεων –και µου έκανε τροµερή έκπληξη- τον
κ. Μεϊµαράκη να κάθεται παραπλεύρως του κ. Δραγασάκη προηγουµένως κι άκουσα ότι αυτό έγινε για να προστατευθεί ο Προεδρεύων από τη Χρυσή Αυγή, εγώ έχω να πω ότι πρέπει το
Κοινοβούλιο και ιδίως το Προεδρείο να ασχολείται µε µείζονα πολιτικά θέµατα, όπως είναι το ζήτηµα της πολιτικής διαφθοράς,
διότι σήµερα, απ’ ό,τι ενηµερώνοµαι ασκούνται ποινικές διώξεις
κατά επιχειρηµατιών, οι οποίοι είναι ευνοούµενοι από το πολιτικό
κατεστηµένο.
Μιλάω συγκεκριµένα για τη βρώµικη υπόθεση της εταιρείας
«SΟΝΑΚ» του κ. Θωµά Λιακουνάκου µε τα 40 εκατοµµύρια ευρώ
ζηµία που προξένησε στο ελληνικό δηµόσιο. Επειδή πρέπει να
λέµε ονόµατα µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα, προηγουµένως µίλησε
για κάποια δηµοσιεύµατα και ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
δεν είπε σε ποιο όνοµα αναφέρονταν, όσον αφορά τις φωτογραφικές διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου. Δεν είπε ότι τα συγκεκριµένα δηµοσιεύµατα αναφέρονταν στον κ. Μελισσανίδη και
στην «AEGEAN OIL». Ερωτώ: Για ποιο λόγο δεν το είπε; Μέσα σ’
αυτήν την Αίθουσα έχουµε έρθει για να λέµε την αλήθεια στον
ελληνικό λαό.
Όσον αφορά, λοιπόν, την υπόθεση της «SONAK», ήδη έχουν
ξεκινήσει ποινικές διώξεις και κατά επιχειρηµατιών, κυρίως όµως
κατά προσώπων, τα οποία βρίσκονταν στο στενό περιβάλλον
Υπουργών, όπως είναι ο κ. Βασιλάκος του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας που ασχολείται µε τα εξοπλιστικά.
Βέβαια, το σκάνδαλο σε αυτήν την περίπτωση –που οφείλω να
καταγγείλω από αυτό το Βήµα- είναι ότι ακόµα κι αν αυτοί οι άνθρωποι πάνε στη φυλακή για κλοπή δηµοσίου χρήµατος, για τα
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40 εκατοµµύρια ευρώ που χάθηκαν, δεν θα πάει στη φυλακή κανένας Υπουργός, διότι, όπως γνωρίζετε πολύ καλά µε τον κατάπτυστο νόµο περί ευθύνης Υπουργών όλοι αυτοί που διετέλεσαν
Υπουργοί Εθνικής Άµυνας από το 2009, µέχρι σήµερα που έσκασε αυτή η βρώµικη υπόθεση, έχουν αθωωθεί. Κι όµως η Βουλή,
αν δεν λειτουργούσε ως «πλυντήριο» σκανδάλων θα µπορούσε,
ήδη, να έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για να καταργηθεί αυτός ο
άθλιος νόµος, αυτός ο νόµος-έκτρωµα, ο κατάπτυστος νόµος
περί ευθύνης Υπουργών.
Θέλω να πω λίγα λόγια για το φορολογικό. Πριν από µια εβδοµάδα έτυχε εγώ προσωπικά να προβώ σε µια αποκάλυψη, όσον
αφορά το αφορολόγητο των Βουλευτών. Με ντοκουµέντα και µε
στοιχεία αποδείξαµε ότι το 66% των χρηµάτων που λαµβάνει
κάθε έκαστο µήνα ο Βουλευτής από το δηµόσιο είναι απολύτως
αφορολόγητα.
Εκεί δηλαδή που ένας ελεύθερος επαγγελµατίας µε ατοµική
επιχείρηση καλείται να πληρώσει 20.000 ευρώ, αυτός που έχει
τα ίδια έσοδα µε τον Βουλευτή, ο Βουλευτής καλείται να πληρώσει το 1/10 αυτού του φόρου, µόλις 2.000 ευρώ. Αυτό κατ’ εµάς
αποτελεί κλοπή του ελληνικού λαού και δώσαµε ευκαιρία στο πολιτικό σύστηµα να αναστρέψει αυτήν την άθλια κατάσταση.
Φέραµε µία τροπολογία, κύριε Υφυπουργέ, και εσείς ήσασταν
παρών εκείνη την ηµέρα. Σας είπα ότι πρέπει να δοθεί στον κ.
Στουρνάρα αυτή η τροπολογία, η οποία πρέπει υποχρεωτικά να
έρθει εδώ προς ψήφιση και οι τριακόσιοι Βουλευτές να την ψηφίσουν, διότι αυτή η τροπολογία έλεγε το αυτονόητο, το νόµιµο,
ότι πρέπει και ο Βουλευτής, όπως κάθε Έλληνας πολίτης, να φορολογείται από το πρώτο ευρώ.
Δεν µπορεί αυτό το νοµοθετικό Σώµα να νοµοθετεί εις βάρος
των πολιτών. Αυτό είναι κάτι απαράδεκτο. Σας δώσαµε µία ακόµα
ευκαιρία, καταθέτοντας συγκεκριµένη πρόταση νόµου για τη µείωση κατά 80% των κρατικών χρηµατοδοτήσεων προς τα κόµµατα και αυτή χάθηκε κάπου, σε κάποιο συρτάρι της Βουλής, σε
κάποιο από τα συρτάρια του κ. Στουρνάρα.
Δυστυχώς, όλες αυτές οι θεσµικές µας πρωτοβουλίες έχουν
κυριολεκτικά καταστραφεί, έχουν πεταχτεί στα σκουπίδια και έρχεστε µετά και αποκαλείτε εµάς αντισυνταγµατικό κόµµα. Θεωρώ ότι αυτή η άποψη είναι για γέλια.
Δεν θα πω άλλες λεπτοµέρειες για το παρόν νοµοσχέδιο και
θα κλείσω λέγοντας ότι η αληθινή ζωή ξεκινάει εκεί που τελειώνει
ο τηλεοπτικός φακός. Δύο πράγµατα τα οποία δίδαξε η Χρυσή
Αυγή µέσα στον έναν χρόνο της κοινοβουλευτικής της παρουσίας δεν πρόκειται ποτέ να πληγωθούν όσες απαγορεύσεις και
αν υπάρξουν. Το πρώτο, το µεγάλο µας όπλο εδώ µέσα είναι η
αλήθεια και η αλήθεια κρύβεται από τα Μέσα Ενηµέρωσης, διότι
το συγκεκριµένο σκάνδαλο µε το αφορολόγητο των Βουλευτών
δεν προβλήθηκε από κανένα Μέσο Ενηµέρωσης, διότι πραγµατικά εκατοµµύρια Έλληνες θα ανατρίχιαζαν αν µάθαιναν αυτήν
την αλήθεια. Αυτά όσον αφορά την αλήθεια.
Το δεύτερο µεγάλο όπλο, η δεύτερη µεγάλη διδαχή της Χρυσής Αυγής σε έναν χρόνο κοινοβουλευτικού βίου είναι η αλληλεγγύη προς τον Έλληνα. Αυτή την αλληλεγγύη προς τον Έλληνα µε
καµµία απαγόρευση δεν µπορεί κανείς να τη σταµατήσει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μισό λεπτό, κύριε
Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε.
Να ευχαριστήσω τον κ. Κασιδιάρη για τα εποικοδοµητικά του
σχόλια προς το Προεδρείο. Να τον διαβεβαιώσω ότι το Προεδρείο κι εγώ προσωπικά δεν νιώθουµε απειλούµενοι και τα
όποια βρώµικα ψέµατα ελέχθησαν χθες δεν αφορούν και δεν
ακουµπούν, ούτε εµένα ούτε την οικογένειά µου.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Βουλής.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, επειδή έτυχε να ακούσω την αγόρευση
του προηγουµένου συναδέλφου, θέλω να πω προς το Τµήµα ότι
κατ’ αρχάς το Προεδρείο είναι ενιαίο, εκφράζεται ενιαία, παίρνει
συλλογικές αποφάσεις και τις εφαρµόζει ενιαία και υπάρχει και
η ευθύνη όλων µας.
Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσω ότι πράγµατι, βρέθηκα στην
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Έδρα την ώρα που έτυχε να είναι στο Βήµα ο οµιλητής της Χρυσής Αυγής και να κάθοµαι δίπλα σας. Δεν ήταν όπως θέλησαν
κάποιοι να το µεταφράσουν, αν και θεωρώ ότι εφόσον το µετέφρασαν και το εξέλαβαν έτσι, πράγµατι έδειχνε και την υποστήριξη του Προέδρου της Βουλής στο πρόσωπο το δικό σας και
την πλήρη καταδίκη, την οποία εξέφρασαν όλα τα κόµµατα συνολικά, γι’ αυτά τα οποία ελέχθησαν εχθές, για την κόρη σας και
για την οικογένειά σας και τα οποία θεωρούµε όλοι µας ότι δεν
πρέπει να λέγονται από το Βήµα της Βουλής.
Ταυτόχρονα, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι όλα τα κόµµατα
πρέπει να ασχοληθούµε µε το ζήτηµα, διότι το θέµα δεν είναι τι
κάνει ο Πρόεδρος της Βουλής και τι κάνει το Προεδρείο της Βουλής, είναι και αν οι Αρχηγοί των κοµµάτων µε βάση το καταστατικό τους, αποδέχονται συµπεριφορές µε τέτοιο τρόπο και τις
κρίνουν ότι είναι σωστές ή όχι. Και πρέπει να λάβουν µέριµνα και
τα ίδια τα κόµµατα και οι ίδιοι οι Αρχηγοί.
Έχω καλέσει κατ’ επανάληψη τους γραµµατείς των κοµµάτων
να πάρουν θέση, έχει λειτουργήσει η Επιτροπή Δεοντολογίας και
θέλω για άλλη µια φορά να τονίσω ότι όλοι µαζί φέρουµε την ευθύνη για την εικόνα του Κοινοβουλίου, την οποία µπορεί να αµαυρώνουν ένας, δύο, τρεις ή πέντε συνάδελφοι και οι υπόλοιποι
διακόσιοι ενενήντα πέντε που συµπεριφερόµεθα σωστά, να απολογούµεθα συνολικά για την εικόνα του Κοινοβουλίου.
Αυτό βεβαίως δεν πρόκειται και δεν πρέπει να το αφήσουµε
και δεν πρέπει να περάσει, ιδιαίτερα µάλιστα όταν γίνεται σε µια
µέρα, όπως η 24η Ιουλίου, κατά την οποία όλοι χθες, µιλήσαµε
για την αποκατάσταση της δηµοκρατίας.
Δεύτερον, ήθελα να πω ότι αναφέρθηκε ο προηγούµενος οµιλητής σε ασκήσεις ποινικής δίωξης. Φαίνεται ότι βιάστηκε ή δεν
τα διάβασε καλά ή δεν ενηµερώθηκε καλά.
Η άσκηση ποινικής δίωξης δεν αναφέρεται σε Υπουργούς,
διότι οι Υπουργοί ουδεµία ευθύνη έχουν στη συγκεκριµένη περίπτωση - αν διαβάσετε καλά, θα το διαπιστώσετε - από την περίοδο του 2003 και µετά, µέχρι το 2009, όχι διότι έχουν παραγραφεί.
Σε ό,τι µε αφορά, έχω ξαναδηλώσει ότι εγώ δεν δέχοµαι ούτε
παραγραφές ούτε τίποτα. Είµαι παρών και είµαι έτοιµος να απαντήσω σε οποιονδήποτε και για ο,τιδήποτε, το οποίο µε αφορά
προσωπικά.
Σας λέω λοιπόν να το διαβάσετε καλύτερα, να δείτε αν µας
αφορά και αν µας αφορά, σας επαναλαµβάνω ότι εδώ είµαστε,
καταθέστε και ερώτηση και µπορώ να σας απαντήσω.
Κατά συνέπεια θα παρακαλούσα πολύ, επειδή κι εγώ διάβασα
κάποια τέτοια σχόλια, τα οποία ίσως έχουν ξεφύγει, γιατί δεν
έχουν ολοκληρωµένη εικόνα τού τι έχει συµβεί, να µη βιάζονται
και να µην τα αναφέρουν µε αυτόν τον τρόπο στο Κοινοβούλιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Γι’ αυτό, άλλωστε κι εγώ, κύριε Πρόεδρε, έχω πει –και το επαναλαµβάνω- ότι δεν θεωρώ πως υπάρχει προσωπικό θέµα, υπάρχει πολιτικό θέµα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Απολύτως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Προχωρούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Παφίλης για δέκα λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είναι φανερό ότι όποιος δεν έχει πολιτικά επιχειρήµατα ή θέλει να κρύψει αυτό που στην πραγµατικότητα είναι, καταφεύγει σε τέτοιες µεθόδους, προσωπικών
απαράδεκτων επιθέσεων, υποτιθέµενων αποκαλύψεων.
Απλώς, θέλω να σηµειώσω γι’ αυτούς που έφυγαν ότι, αν αποφασίσουν και κάποιοι άλλοι να κάνουν το ίδιο, τότε θα δούµε
πολλά πράγµατα αν προκαλούν.
Στην ουσία λοιπόν και για το φορολογικό και σε ό,τι αφορά τα
βουλευτικά και όλα τα υπόλοιπα, τα αποκαλυπτικά και την κατ’
επιλογήν ονοµασία επιχειρηµατιών, όλα αυτά θέλουν να αποκρύψουν ότι το συγκεκριµένο κόµµα είναι γέννηµα του ίδιου του συστήµατος και πολλές φορές είναι η αιχµή του δόρατος του πιο
σκληρού τµήµατος του κεφαλαίου κι έτσι έχει χρησιµοποιηθεί και
στο παρελθόν. Είναι βαθιά συστηµικοί. Άλλωστε την εξουσία για
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να την πάρει ο Χίτλερ, έγινε σύσκεψη των τραπεζιτών και των βιοµηχάνων την προηγούµενη µέρα κι έτσι παραδόθηκε –για να
δούµε ποιος είναι µε ποιον.
Ας µιλήσουµε για το νοµοσχέδιο. Κατ’ αρχάς, θέλω να κάνω
ένα σχόλιο και από προσωπική εµπειρία, αλλά και γενικότερη.
Είχα χειριστεί δεκαεπτά φορολογικά νοµοσχέδια και δεν ξέρω
πόσα ακόµη οι υπόλοιποι εισηγητές του ΚΚΕ. Δεν υπήρχε φορολογικό νοµοσχέδιο, όπου να µη λεγόταν ακριβώς το ίδιο: «Με το
παρόν νοµοσχέδιο επιδιώκεται φορολογική δικαιοσύνη, πάταξη
της φοροδιαφυγής…». Πάρτε όλες τις εισηγήσεις όλων των κυβερνήσεων µέχρι τώρα και των Υπουργών –µπορεί να υπάρχει
καµµιά εξαίρεση, αν και δεν το πιστεύω – για να δείτε ότι έτσι ξεκινούν όλοι.
Το αποτέλεσµα ποιο ήταν; Τι θέλουµε να πούµε, λοιπόν, µε
αυτό; Εµείς λέµε ανοιχτά στο λαό ότι φορολογικό σύστηµα δίκαιο στον καπιταλισµό δεν µπορεί να υπάρξει. Είναι από τη φύση
του άδικο. Είναι αδύνατον να επιδιώξεις δίκαιο και αναλογικό φορολογικό σύστηµα µέσα στο ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα.
Δεν µας αφήνει αδιάφορους –γιατί ορισµένοι βιάζονται- το να
παλέψουµε, για να αποσπούν κάποιοι εργαζόµενοι, να υπάρξει
µεγαλύτερο φορολογικό όριο, να ανακουφιστούν τα λαϊκά στρώµατα κ.λπ.. Αυτά τα παλεύουµε. Όµως στη σηµερινή φάση ειδικά,
είναι αδύνατον µε τον υπάρχοντα συσχετισµό, να αποσπάσεις
έστω και κάποιες επιµέρους, όχι κατακτήσεις, αλλά ελαφρύνσεις.
Γιατί; Τι συµβαίνει στον καπιταλισµό µε το φορολογικό σύστηµα; Εδώ θέλω να µας απαντήσουν αυτοί που τον υποστηρίζουν. Τι κάνει το φορολογικό σύστηµα; Κάνει αναδιανοµή. Τίνος
αναδιανοµή; Του πλούτου που παράγεται. Ποιος τον παράγει; Οι
εργαζόµενοι. Αυτό που παράγουν, δηλαδή, οι εργαζόµενοι και
τους το κλέβουν οι καπιταλιστές –το µεγαλύτερο µέρος και τους
δίνουν ένα ψίχουλο- το κάνει αναδιανοµή µέσα από τον κρατικό
προϋπολογισµό.
Πρώτο θέµα. Τι αναδιανέµει αυτό το φορολογικό σύστηµα; Ας
δούµε τα στοιχεία. Εκείνοι που είναι τα υποζύγια του φόρου, είναι
οι µισθωτοί και οι εργαζόµενοι συνολικά. Εκείνοι που έχουν µεγάλο κοµµάτι του πλούτου, είναι αυτοί που συνεισφέρουν τα λιγότερα. Σε όλη την πορεία αυτή η τάση είναι πτωτική, δηλαδή ο
πλούτος που ολοένα και αυξάνεται σε λίγα χέρια, συνεισφέρει
στο φορολογικό σύστηµα όλο και λιγότερα.
Αυτό λοιπόν έρχεται να διανεµηθεί και πάλι. Πώς διανέµεται;
Να το πείτε στο λαό για να ξέρει. Όταν δίνετε 60% και 70% επιδοτήσεις στις επιχειρήσεις, από πού τα δίνετε; Από τα λεφτά του
εργαζοµένου. Η διανοµή που γίνεται πάλι λοιπόν ακόµα και στον
κοινωνικό τοµέα, είναι υπέρ των µονοπωλίων και του κεφαλαίου.
Όποιος πιστεύει ότι η οικονοµία θα κινείται µε βάση τον νόµο
του καπιταλισµού, δηλαδή µε το καπιταλιστικό κέρδος και µε την
εξουσία να είναι στα χέρια των καπιταλιστών και θα φτιάξει δίκαιο φορολογικό σύστηµα, κοροϊδεύει τον λαό. Πρέπει να είναι
έντιµος και να πει «επειδή εγώ πιστεύω» -πράγµα που δεν υπάρχει- «ότι οι καπιταλιστές είναι η κινητήρια δύναµη της οικονοµίας,
γι’ αυτό σας κλέβω και τα υπόλοιπα, τους ενισχύω, για να φέρουν
την ανάπτυξη και τα λοιπά», αλλιώς δηµιουργεί αυταπάτες. Αυτό
δεν έχει να κάνει, πιστεύω, µε το αν αξιοποιούµε ή όχι τις δυνατότητες για να αποσπαστούν κάποια πράγµατα για τους εργαζοµένους.
Δεύτερον, είναι η φοροδιαφυγή. Τη φοροδιαφυγή όµως πρέπει να τη συζητήσουµε πακέτο, φοροδιαφυγή και φοροαπαλλαγές. Γιατί οι πενήντα επτά φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών τι
είναι; Νόµιµες δεν είναι; Είναι νόµιµη φοροδιαφυγή. Ναι ή όχι;
Και αποδεικνύει αυτά που είπα και προηγουµένως.
Πόσες φοροαπαλλαγές έχετε για το κεφάλαιο; Σήµερα που µιλάτε για τη φοροδιαφυγή και γδέρνετε τον κόσµο κυριολεκτικά,
κατεβάζετε συνέχεια τους συντελεστές φορολόγησης του µεγάλου κεφαλαίου. Κατά δέκα µονάδες κατεβαίνουν τώρα στα διανεµόµενα κέρδη. Τόσα δεν είναι, κύριε Καραθανασόπουλε; Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια από το 45% το έχετε πάει στο 15%.
Απευθύνοµαι και προς το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Εσείς λοιπόν, που
είστε πάση θυσία µε την Ευρωζώνη, µε την Ευρωπαϊκή Ένωση –
έτσι λέει το συνέδριό σας, Ευρωζώνη και ξερό ψωµί- σας λέω ότι
η Ευρωζώνη δεν είναι τίποτα αφηρηµένο, προωθεί την ελεύθερη
κίνηση των κεφαλαίων. Και σου λέει «η Βουλγαρία έχει 10%, αν
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µου βάλεις 30%, θα σηκωθώ και θα φύγω και θα πάω στη Βουλγαρία και θα είσαι και υποχρεωµένος να µε επιδοτήσεις κιόλας»,
γιατί έτσι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιδοτούνται επιχειρήσεις
που πάνε και εγκαθίστανται σε άλλες περιοχές µε κάποιες προϋποθέσεις.
Άρα λοιπόν το να λέτε ότι θα φτιάξετε και θα φορολογήσετε
το κεφάλαιο και θα ελέγξετε και τη νόµιµη –λέω εγώ- φοροδιαφυγή, γιατί η νόµιµη φοροδιαφυγή είναι φοροαπαλλαγή, µέσα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως είναι τα πράγµατα, είναι όχι
πλάνη απλώς, αλλά κοροϊδία.
Όσον αφορά τη φοροδιαφυγή λοιπόν, η κ. Βούλτεψη τα είπε
χαρακτηριστικά, ωραία.
Ξέρετε, κυρία Βούλτεψη, στη Μύκονο παραθερίζουν σήµερα
οι εργάτες της ζώνης, έχουν βίλες σήµερα οι φτωχοαγρότες της
Φθιώτιδας και άλλων περιοχών, οι µικροµεσαίοι. Σε ποιον τα λέτε
αυτά; Αυτοί που έχουν τα Cayenne και όλα τα υπόλοιπα έχουν
και δέκα offshore από πίσω. Τις πιάνετε εσείς τις offshore ; Όχι.
Τις πειράζετε; Τι λέτε; Ιερός νόµος του καπιταλισµού. Αυτοί παίρνουν τα κεφάλαιά τους νόµιµα και τα πάνε όπου θέλουν. Ποια
φοροδιαφυγή, δηλαδή και τι εντυπωσιασµοί είναι αυτοί;
Αυτό το νοµοσχέδιο πάει να πιάσει τις offshore και τους µεγαλοεπιχειρηµατίες οι οποίοι φοροδιαφεύγουν και νόµιµα και παράνοµα; Αυτοί πάνε και φτιάχνουν έδρα στη Σιγκαπούρη, στις
Παρθένους Νήσους, οπουδήποτε αλλού, γιατί αυτό είναι το σύστηµά σας που µιλάει για ελεύθερη κίνηση του κεφαλαίου σε
ολόκληρο τον κόσµο και σε όλη την ανθρωπότητα. Αυτούς θα
πιάσετε; Τι λέτε; Θα πιάσετε και θα την πληρώσουν, όπως την
πληρώνουν πάλι, οι µισθωτοί, οι µικροµεσαίοι, οι αυτοαπασχολούµενοι, που είναι τα εύκολα θύµατα και δεν µπορούν να κρυφτούν, ούτε µπορούν να φτιάξουν offshore ούτε µπορούν να
πάνε στο εξωτερικό ούτε οτιδήποτε άλλο.
Τώρα έρχεστε µε αυτά τα µέτρα και προσπαθείτε να αντιστρέψετε την πραγµατικότητα. Το ότι δεν πιάστηκε η φοροδιαφυγή
όλα αυτά τα χρόνια, είναι θέµα τεχνικό ή θέµα πολιτικό και πολιτικής των κυβερνήσεων; Είναι θέµα πολιτικό.
Εµείς δεν αµφισβητούµε ότι µπορεί να θέλετε να πιάσετε και
κάποιους, αλλά είναι τέτοιο όλο το νοµικό πλέγµα, που τους επιτρέπει και νόµιµα να φοροδιαφεύγουν.
Τρίτο θέµα. Λέει ο κύριος Υπουργός –και κύριε Υπουργέ, κύριε
Μαυραγάνη, θέλω µία απάντηση, αν µε ακούτε- ότι η ιστορία µε
τις κατασχέσεις αφορά µεγάλους ή κάποιους, τέλος πάντων.
Πώς διασφαλίζεται αυτό; Επειδή το είπατε στη Βουλή; Μπορεί
ο οποιοσδήποτε να το χρησιµοποιήσει; Πού υπάρχει ασφαλιστική
δικλίδα και πώς θα χρησιµοποιηθεί; Στο εύκολο θύµα, που το
έχετε στοχοποιήσει άλλωστε, γιατί τους άλλους δεν θα τους κυνηγήσετε, προνόµια θα τους δώσετε. Από πού δηλαδή τεκµαίρεται ότι, επειδή το είπατε εδώ, κυνηγάτε αυτούς ή από το άρθρο
26, το οποίο ανέφερε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ; Από πού προκύπτει, δηλάδή, ότι η απόφαση η οποία δεν
δηµοσιεύεται, δεν αφορά όλους και αφορά συγκεκριµένους;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Το λέει η διάταξη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Αναφέρει «σε εξαιρετικές περιπτώσεις».
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Και σηµαίνει αυτό ότι δεν µπορεί να
το χρησιµοποιήσει εναντίον του οποιουδήποτε; Μπορεί να το
χρησιµοποιήσει, αφού αυτός καθορίζει τα κριτήρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω, δεν θα ξεπεράσω τον χρόνο µου.
Επειδή λοιπόν έχουµε µία µεγάλη εµπειρία, βλέπουµε πώς λειτουργούν αυτά στην πράξη σήµερα. Εποµένως, αυτό το νοµοσχέδιο έρχεται να κωδικοποιήσει –συµφωνούµε σε αυτό- µία
αντιλαϊκή, άγρια φορολογική πολιτική. Αυτό έρχεται να κάνει.
Βγήκαν τα στοιχεία ότι η φορολογία στους εργαζόµενους και στα
φτωχά λαϊκά στρώµατα αυξήθηκε τα προηγούµενα χρόνια, ενώ
στις επιχειρήσεις µειώθηκε. Δείτε τα στοιχεία. Δεν τα λέµε εµείς
αυτά. Εσείς τα δηµοσιεύετε. Άρα ποιον πλούτο θα φορολογήσετε και ποιους φοροφυγάδες; Η πραγµατικότητα ήδη υπάρχει.
Υπάρχει και ένα θέµα µε το C4I. Βεβαίως να σηµειώσω ότι δεν
περιµένω απάντηση. Επειδή έτυχε να ασχοληθούµε εννιακόσιες
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ώρες από τη ζωή µας µε το σκάνδαλο της «SIEMENS» -αυτό που
έκλεισε στη φυλακή το µισό πολιτικό προσωπικό της χώρας που
ήταν αναµεµειγµένοι, βλέπετε όλοι είναι στη φυλακή και όλοι οι
διαχειριστές των µαύρων ταµείων!- θέλουµε να πούµε το εξής:
Το C4I και ειδικά το σύστηµα TETRA δεν αγοράστηκε. Δεν πρόκειται απλώς για σκάνδαλο. Μιλάµε για απίστευτα πράγµατα. Το
πλήρωσε 127 εκατοµµύρια ευρώ –εάν δεν κάνω λάθος- ο ελληνικός λαός και ακόµα το έχει νοικιασµένο το σύστηµα TETRA που
χρησιµοποιούν οι αστυνοµικοί. Δεν το έχει αγοράσει καν και όταν
υπήρχε πρόταση –και αυτά δεν τα λέω εγώ, τα έλεγε και ο ίδιος
ο κ. Μαρκογιαννάκης- από σουηδική εταιρεία µε αντίτιµο 12 εκατοµµύρια ευρώ, άντε να πήγαινε 20 εκατοµµύρια.
Με αφορµή λοιπόν αυτό, πού βρίσκεται συνολικά το σύστηµα
C4I, η κατάσταση µε το σύστηµα TETRA, κάτι που το πληρώνει
ακόµα ο ελληνικός λαός µε τα µαλλιά της κεφαλής του; Ποιοι
έφτιαξαν όµως στο σύστηµα TETRA; Η «SIEMENS» και η «SAIC».
Σε αυτές δόθηκε. Αυτές µας το παρείχαν αντί 127 εκατοµµυρίων
ευρώ. Αυτή είναι η πολιτική σας τόσα χρόνια. Και µας λέτε τώρα
και από πάνω ότι θα χτυπήσετε και τη φοροδιαφυγή.
Ένα πράγµα θέλουµε να πούµε: Ο λαός δεν πρέπει να έχει
καµµία αυταπάτη. Άλλωστε ζει καθηµερινά την πολιτική αυτή.
Δεν πρέπει να έχει αυταπάτες ότι µπορεί να έχει δικαιότερη µεταχείριση σε αυτό το σύστηµα. Ο καπιταλισµός σάπισε. Φαίνεται
αυτό παντού. Είναι Ποµπηία. Βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους
παρακµής. Γι’ αυτό όσο πιο γρήγορα το ανατρέψει, τόσο πιο
γρήγορα θα ανοίξει ο δρόµος για µία ανθρώπινη κυριολεκτικά
κοινωνία και όχι για υποταγή στη βαρβαρότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Παφίλη.
Η κ. Βούλτεψη έχει τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Θέλω κατ’ αρχάς, να αναφερθώ στο θέµα
της διαχείρισης του χρόνου –και δεν αφορά αυτό τον Θανάση
Παφίλη, που είχε και διακοπές και πάλι ένα λεπτό µόνο πήρε-, ειλικρινά, επειδή αυτό γίνεται συστηµατικά εδώ ή θα αποφασίσουµε να αυτοπεριοριστούµε και να κάνουµε αυτό που πρέπει,
όπως γίνεται σε όλο τον κόσµο ή πρέπει να ζητήσουµε –θα αρχίσω να µαζεύω υπογραφές- από τον Πρόεδρο της Βουλής να
κλείνουν τα µικρόφωνα, όχι επειδή έχουµε άλλη δουλειά να κάνουµε, θέλουµε να πάµε για µπάνιο, βαριόµαστε ή δεν ξέρω τι
άλλο, αλλά γιατί από ένα σηµείο και µετά, όταν αυτό γίνεται συστηµατικά, τότε είµαστε µάρτυρες ναρκισσισµού.
Θεωρώ αλαζονεία το γεγονός τού να κάθοµαι από πάνω, να
αδιαφορώ για το χρόνο µου και να σε κανοναρχώ και εσύ να είσαι
υποχρεωµένος από κάτω, να ακούς. Όποιος έχει να πει κάτι, µπορεί να το πει και σε τρία λεπτά, αφού µάλιστα έχουµε και δέκα
και δώδεκα λεπτά, τα οποία γίνονται και δεκαπέντε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Βούλτεψη,
µου επιτρέπετε µια διακοπή.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ναι, βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συµφωνώντας µαζί
σας, ενηµερώνω απλώς -για να το σκεφτούµε και όλοι- πως απ’
ό,τι γνωρίζω, ο Πρόεδρος µελετάει το θέµα –και θα µας κάνει
πρόταση φυσικά- και για το ηλεκτρονικό σύστηµα που υπάρχει.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να γίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και ο κ. Μαριάς έχει
εµπειρία από το Συµβούλιο της Ευρώπης και αλλού. Θα το αντιµετωπίσουµε πάντως.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ή να πούµε να µιλάει ο καθένας είκοσι
λεπτά. Πάντως πρέπει να αποφασίσουµε. Δεν µπορεί κάποιος να
µπορεί να πει όσα έχει να πει σε έξι λεπτά και κάποιος να τα λέει
σε δεκαπέντε λεπτά και οι άλλοι να τα ακούν. Είναι θέµα µεθόδευσης της σκέψης µας πια.
Ακούστηκαν πολλά. Ανέφερε ο κ. Παφίλης το παράδειγµα που
είπα για τη Μύκονο. Αυτό το λέω και το ξαναλέω, διότι είναι παλαιό και επαναλαµβάνεται. Δεν έχει να κάνει µόνο µε το θέµα των
offshore . Εδώ υπάρχουν ζητήµατα για τα οποία δεν χρειάζεται
καν να έχει κάποιος offshore για να ξεφύγει. Αφού δεν µπορούµε
να πιάσουµε τις offshore , να µην πιάσουµε κανέναν; Δεν γίνεται
αυτό.
Ένα θέµα που αντιµετωπίζει αυτό το νοµοσχέδιο, έχει να κάνει
µε τη δόλια µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Πόσοι έχουν
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συλληφθεί και δεν έχουν τίποτα στο όνοµά τους, πάνε µέσα για
λίγο και έχοντας µια ποινή ή µε ανήκεστο βλάβη βγαίνουν και
έχουν λεφτά στα παιδιά τους ή στους συγγενείς τους; Αν δεν
διώκουµε τις offshore , δεν πρέπει να διωχθεί κανείς; Δεν είναι
γνωστό αυτό;
Όταν λοιπόν έχουµε ένα νοµοσχέδιο που αντιµετωπίζει αυτά
τα προβλήµατα της δόλιας µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων
και λέει ότι αυτό γίνεται προληπτικά –δηλαδή γίνεται προληπτικά,
αν αντιληφθεί η φορολογική αρχή ότι προσπαθεί κάποιος να το
κάνει αυτό- να µην το κάνουµε; Τι αφορά αυτό; Τον φτωχό; Δεν
αφορά τον φτωχό. Αφορά τον πλούσιο που «τα έχει». Υπάρχουν
παραδείγµατα.
Επίσης δεν είναι γνωστή η πρακτική, που κάποιοι κρύβονται
πίσω από νοµικά πρόσωπα και τελικά δεν ξέρουµε αν είναι ο πρόεδρος ή ο διευθύνων σύµβουλος κ.λπ.; Συλλαµβάνεται ο ένας,
αφήνεται ο άλλος και τελικά δεν διώκεται κανείς. Να µη διωχθεί
κανείς, επειδή υπάρχει πρόβληµα µε τις offshore;
Ακόµα είναι σωστό να δίνονται πλαστά ή εικονικά φορολογικά
στοιχεία; Ποιος το κάνει αυτό; Ένας άνθρωπος της µεσαίας
τάξης που ξέρει πόσα έχει να πληρώσει, γιατί είναι µισθωτός ή
συνταξιούχος; Όχι. Τα πλαστά και τα εικονικά τα παρουσιάζουν
οι µεγάλοι.
Άρα, επειδή εδώ επαναλαµβάνουµε συνέχεια ότι η µεσαία και
η µικρή τάξη εξάντλησαν τη φοροδοτική τους ικανότητα και δεν
µπορούµε να κάνουµε κάτι άλλο, πρέπει µε κάποιο τρόπο –
επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν µπορούν άλλο και το δεχόµαστε
όλοι αυτό- να ληφθούν κάποια µέτρα και για τους άλλους. Αν
αυτά θα είναι αποτελεσµατικά, αν τελικά θα πιαστεί η µεγάλη φοροδιαφυγή, αυτό είναι «άλλου παπά Ευαγγέλιο». Εµείς όµως εδώ
νοµοθετούµε µε αυτόν το σκοπό. Αυτό λέµε.
Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και άλλη διάταξη που δίνει το δικαίωµα στις φορολογικές αρχές να λαµβάνουν υπ’όψιν αυτό που
ειπώθηκε πριν –δεν θυµάµαι από ποιον συνάδελφο- για τη ρευστότητα του φορολογουµένου, το ύψος των καταθέσεών του,
τον κύκλο των εργασιών του, τις δαπάνες που κάνει σε µετρητά.
Πώς θα πιαστεί;
Αυτό εννοούµε. Πάει στη Μύκονο, παίρνει τη σαµπάνια των χιλιάδων ευρώ και µπορεί να δηλώνει 5.000 ευρώ. Πού θα τον
βρούµε; Δεν πρέπει µε κάποιον τρόπο να τον βρούµε; Διότι µόνο
έτσι θα σταµατήσει να υπάρχει αυτή η τεράστια αδικία. Είναι
πολύ σηµαντικό.
Επειδή άκουσα και τον συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ, έχω να πω ότι
και ο ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική του απόφαση µετά το ιδρυτικό του
συνέδριο, αυτό λέει για φορολόγηση του πλούτου, αναδιανοµή
του πλούτου. Βέβαια εσείς έχετε πάει παραπέρα. Μιλάτε για αναδιανοµή της µεγάλης ακίνητης περιουσίας. Θα πάρετε δηλαδή
κάπως και την εκκλησιαστική, όπως και την ιδιωτική. Θα πάρετε
δηλαδή από αυτόν που έτυχε να έχει µια µεγάλη έκταση. Αυτό
καταλαβαίνω εγώ ότι σηµαίνει η αναδιανοµή της µεγάλης ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας. Δεν είναι µακριά, µπορείτε να το κάνετε.
Επίσης βλέπω ότι καινούργιο κοσκινάκι σας είναι το νικέλιο,
λες και ανακαλύψατε ότι η Ελλάδα έχει νικέλιο. Σας πληροφορώ
λοιπόν ότι χρόνια τώρα, λέµε πως η Ελλάδα έχει χρυσάφι, γιατί
το νικέλιο είναι το χρυσάφι της και δεν κάνει τίποτα.
Κι έχω πει πάρα πολλές φορές -έχω ασχοληθεί και επαγγελµατικά και το έχω γράψει- ότι εάν η Ελλάδα εκµεταλλευόταν το
νικέλιό της, δεν θα είχε χρέη αυτήν τη στιγµή. Τι έγινε; Πού είναι
όλοι αυτοί που θέλετε να τους υπερασπιστείτε, να βγάλουν το
νικέλιο, να βγάλουν την πατρίδα τους από τη δύσκολη θέση;
Πουθενά!
Είναι πενήντα δύο ή τριάντα δύο οι διευθυντές εκεί; Τους µετρήσατε; Δεν µε ενδιαφέρει. Απ’ ό,τι ξέρω όµως, τους υπερασπίζεστε, γιατί έχετε καινούργια πελατεία. Τώρα πήγατε στα ΕΑΣ.
Βρήκατε την αµυντική βιοµηχανία της χώρας. Αυτή τη φοβερή
αµυντική βιοµηχανία που έπαιρνε τόσες πολλές παραγγελίες!
Δηλαδή, τελευταία φορά που έκανε κάτι, ήταν να πουλήσει όπλα
στο Ιράκ. Κι έγινε µετά ο πόλεµος και έχασε τα λεφτά και κάναµε
ρύθµιση. Εκεί δεν έχουν ευθύνη αυτοί που εργάζονται, αυτοί που
διευθύνουν; Ποιος έχει ευθύνη τελικά; Είναι αόρατες οι ευθύνες;
Αντιλαµβάνοµαι ότι το πρόβληµά σας αυτήν τη στιγµή είναι να
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ψάχνετε για ψήφους. Άρα λοιπόν λέτε: Πού έχει έναν καλό
αριθµό από ψήφους; Πάµε στα ΕΑΣ. Και λέτε: «Θα σας ξαναπροσλάβουµε, θα σας πάρουµε» κ.λπ..
Εσείς, στην πολιτική σας απόφαση λέτε για απεµπλοκή από το
ΝΑΤΟ, «έξω οι βάσεις του θανάτου». Αυτά µας είπατε. Είπατε:
Έξω οι στρατιωτικές βάσεις από την Ελλάδα. Να µην έχουµε συνεργασία µε το Ισραήλ. Υπάρχουν αυτά µέσα στην πολιτική σας
απόφαση. Να υπάρχει αποτροπή, λέτε, στρατιωτικής συνεργασίας µε το Ισραήλ. Έχει ξαναγίνει να πιάνεται µία χώρα και να το
βάζει σε πολιτική του απόφαση ένα κόµµα;
Τέλος, κύριοι συνάδελφοι, το πρόβληµα είναι, ότι εδώ παρουσιάζονται κάποιοι ως φιλεύσπλαγνοι, οι οποίοι κάνουν ένα κόµµα
το οποίο κάνει ελεηµοσύνη. Θέλει να µετατρέψει ουσιαστικά
τους Έλληνες σε ζητιάνους του.
Το ζήτηµα είναι ότι σε όλη τη χώρα αυτήν τη στιγµή υπάρχουν
συσσίτια. Η Εκκλησία, ο λαός, οι γιατροί, οι νοικοκυρές µαγειρεύουν σε διάφορα υπόγεια, σε σπίτια, σε ΜΚΟ κ.λπ.. Κι έχουµε
καταντήσει τώρα να δεχόµαστε και να δέχονται και οι Έλληνες αν το δέχονται- ότι, επειδή µία µέρα στο τόσο µαζεύονται κάποιοι
και πετούν ένα µπουφάν ή δεν ξέρω, κάτι κρέατα εκεί πέρα, αυτό
είναι κοινωνική πολιτική ενός κόµµατος.
Από εδώ και πέρα, θεωρώ ότι απάντηση πρέπει να δώσει η
επίσηµη Εκκλησία, οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, ο Ιατρικός
Σύλλογος, όλοι όσοι προσφέρουν πραγµατικά φιλανθρωπικό
έργο χωρίς να το διαφηµίζουν. Εκτός αν πρόκειται να αποδεχθεί
µία µερίδα των Ελλήνων ότι είναι ζητιάνοι. Εγώ δεν δέχοµαι ότι
υπάρχουν αυτοί οι Έλληνες.
Εν πάση περιπτώσει, νοµίζω ότι αυτά τα ζητήµατα δεν αντιµετωπίζονται µε αυτόν τον τρόπο. Δεν δηµοσιοποιούνται. Κάνε το
καλό και ρίξ’ το στο γιαλό. Εδώ έχουµε ένα κόµµα που όλη µέρα
µπαίνει και λέει τι έκανε, τι έδωσε, πού έδωσε τυρόπιτες και πού
έδωσε τρόφιµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε την κ.
Βούλτεψη.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό
σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κύριος Υφυπουργός.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Θα ήθελα να κάνω µία διευκρίνιση.
Όσον αφορά την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας που
φέραµε για τους ανθρώπους που βγαίνουν στη διαθεσιµότητα,
αλλά έχουν τίτλους σπουδών που δεν προστατεύονται και ουσιαστικά είµαστε εκτεθειµένοι σε αυτούς, έγινε όµως µόνο και
µόνο κατ’ απαίτηση της τρόικας, όπως ξέρετε, προκειµένου να
προχωρήσει η διαδικασία µε τη δόση, υπάρχει ρητή δήλωση του
Υπουργού, η οποία έγινε σήµερα και στα Μέσα Ενηµέρωσης,
αλλά το επαναλαµβάνω κι εγώ στη Βουλή, για να υπάρχει καταγεγραµµένη στα Πρακτικά. Υπάρχει ένα µπόνους, µία µοριοδότηση σε αυτούς τους ανθρώπους -και αυτό θα εξειδικευτεί µε τις
επόµενες εγκυκλίους που θα έρθουν- ώστε να έχουν ένα προβάδισµα έναντι των άλλων στην απορρόφηση που θα γίνει από τη
διαθεσιµότητα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Το Προεδρείο εκφράζει την έκπληξή του ότι νοµοθετούµε,
διότι µας το ζητάει η τρόικα. Προχωρούµε παρακάτω όµως, δεχόµενοι τη διευκρίνιση.
Με τη συνεργασία των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων και
των αγορητών…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να µιλήσω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αυτό ήθελα να πω
τώρα, ότι σας ευχαριστώ όλους…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν έχω συναινέσει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αν µιλήσετε, κύριε
Μαριά. εσείς…
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ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Μετά από αυτά που
άκουσα από την κ. Βούλτεψη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μισό λεπτό να συνεννοηθούµε για τη διαδικασία.
Επιτρέψτε µου όµως, να πω κάτι. Η λειτουργία της Βουλής,
όπως ξέρετε, απαιτεί τη συνέργεια πολλών παραγόντων. Και των
Βουλευτών και των Υπουργών και των υπαλλήλων.
Αν νοµίζετε λοιπόν, ότι µπορούµε ερήµην όλων αυτών των παραγόντων, να συνεχίσουµε απεριόριστα τη λειτουργία µας, σας
επισηµαίνω ότι αυτό έχει κάποιες συνέπειες.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Αδιαφορείτε, κύριε Μαριά. Βεβαίως θα σας δώσω τον λόγο,
γιατί τον δικαιούστε, αλλά θα εντυπωσιαστώ, αν µου πείτε ότι
αδιαφορείτε γι’ αυτό που λέω.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατ’ αρχάς, δεν είναι
στα καθήκοντά σας να κάνετε κριτική στο πρόσωπό µου, στο αν
θα ασκήσω το δικαίωµά µου της δευτερολογίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν έκανα κριτική
εγώ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεύτερον, σύµφωνα µε
όσα ανακοίνωσε ο Προεδρεύων στην έναρξη, µε την ειδική διαδικασία θα έχουµε µέχρι δέκα ώρες συζήτηση.
Τρίτον, για να ξεκαθαρίσουµε µία και καλή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Μαριά, δεν
είµαι σε αντιδικία…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Έχω το δικαίωµα να µιλήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μισό λεπτό, να σας
διακόψω. Θα σας δώσω τον λόγο για δευτερολογία.
Δεν είµαι σε αντιδικία µαζί σας. Ό,τι γίνεται εδώ µέσα γίνεται
µε τη συναίνεση του Τµήµατος. Επισηµαίνω όµως το γεγονός ότι,
ενώ όλοι οι εκπρόσωποι όλων των κοµµάτων συναίνεσαν µε κάποιο σκεπτικό, εσείς επιµένετε.
Σας δίνω όµως τον λόγο να µην κάνετε το σχόλιο αυτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τις παρατηρήσεις σας θα παρακαλούσα να τις κρατήσετε για τον
εαυτό σας και δεν δέχοµαι επισηµάνσεις οι οποίες µειώνουν το
πρόσωπό µου.
Δεύτερον…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν είναι προσωπικό
ζήτηµα, κύριε Μαριά, για να το κρατήσω για τον εαυτό µου.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Απευθύνεστε σ’ εµένα
προσωπικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εκπλήσσοµαι!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δώστε µου τον χρόνο
να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έχετε τον λόγο για
έξι λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεύτερον, οι όποιες συναινέσεις αφορούν συζητήσεις που έγιναν. Όµως µετά την τοποθέτηση που έκανε η κ. Βούλτεψη, πλέον θα τοποθετηθώ. Και
εξηγούµαι, για να µη λέµε και να µη ρίχνουµε δήθεν τις ευθύνες
σε κάποιους.
Τρίτον, θα πρέπει να καταλάβουµε σ’ αυτήν την Αίθουσα -διότι
µερικοί νοµίζουν ότι κατά παραχώρηση θα µας δίνουν το δικαίωµα να µιλούµε, κατά παραχώρηση θα µας δίνουν το δικαίωµα να συµµετέχουµε- ότι, όπως έχω πει και άλλη φορά, είµαι
υπέρ της τήρησης του Κανονισµού. Στα δέκα λεπτά θα κατεβαίνουν όλοι, αλλά θα ασκεί και το δικαίωµα της δευτερολογίας
όποιος θέλει.
Τέταρτον, αυτό που έγινε πριν λίγο και έπρεπε εσείς να πάρετε
µέτρα, είναι ότι, ενώ όλοι οι άλλοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι
µέχρι εκείνη τη στιγµή είχαν µιλήσει καθ’ υπέρβαση του χρόνου
τους κατά 40% και 50%, η συγκεκριµένη Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας διαµαρτυρήθηκε µόλις στα έντεκα
λεπτά που είχα µιλήσει και συνάδελφοι στην Αίθουσα διαµαρτύρονταν.
Εποµένως ασκώ το δικαίωµά µου της δευτερολογίας, για να
επισηµάνω και το τι πρέπει να γίνεται µε τη διαχείριση του χρόνου. Όµως κάποιοι παίρνουν την ευθύνη να έρθουν σε µία διαδι-
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κασία κατεπείγοντος και να είναι µία συζήτηση µέχρι δέκα ώρες.
Εάν είχατε άλλους είκοσι οµιλητές, θα κόβατε τη συζήτηση;
Επί της ουσίας, ακούσαµε ενδιαφέροντα πράγµατα, φερ’ ειπείν για το νικέλιο και τη «ΛΑΡΚΟ». Θα ήθελα να θυµίσω ότι οι
διευθυντές στη «ΛΑΡΚΟ» ήταν δώδεκα και όταν ανέλαβε η Νέα
Δηµοκρατία µε τον Κώστα Καραµανλή, τους έκανε πενήντα δύο.
Αυτό, διότι το ξέχασε η κ. Βούλτεψη.
Δεύτερον, προπωλήθηκε επί διοικήσεως που είχε διορίσει η
Νέα Δηµοκρατία, όλο το ποσό που ήταν για το νικέλιο σε χαµηλότατες τιµές, µε αποτέλεσµα να υπάρχει απώλεια εσόδων για
τη «ΛΑΡΚΟ» και να µην µπορεί να είναι παραγωγική και κερδοφόρα.
Τρίτον, ανιχνεύστε στην Ινδονησία ποιοι ασχολούνται µε το νικέλιο και αν έχουν κάποια σχέση µε τη διοίκηση και τα στελέχη
της «ΛΑΡΚΟ» επί δικής σας εποχής.
Τέταρτον, ακούσαµε για τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» και το ΙΡΑΚ. Μα εσείς εδώ ψηφίσατε πριν λίγες µέρες, τη
διαγραφή 120 εκατοµµυρίων δολαρίων, που ήταν οφειλές του
ΙΡΑΚ στην Ελλάδα. Είναι ένα ποσό τεράστιο, το οποίο µπορεί να
αξιοποιούν αν ακόµη και για να µπορούµε να αντιµετωπίσουµε
τα δήθεν ελλείµµατα που παρουσιάζετε, της κινητικότητας των
καθηγητών και των υπολοίπων, που το κόστος είναι 106 εκατοµµύρια ευρώ.
Για την ΕΑΒ να ξέρετε ότι τους παρακαλούν τώρα τα στελέχη
να φύγουν, γιατί έχουν τεχνογνωσία. Εποµένως αφήστε τα αυτά.
Έχετε διαλύσει και την πολεµική βιοµηχανία.
Σε σχέση µε το νοµοσχέδιό µας, αυτό που πρέπει να υπάρξει
-και δυστυχώς, δεν υπήρξε- είναι ότι έπρεπε να έχουµε και πάγωµα των πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας για οφειλές προς
το δηµόσιο. διότι έχουµε µόνο πάγωµα πλειστηριασµών µέχρι τέλους του έτους, για οφειλές προς τις τράπεζες. Επίσης αυτό
πρέπει να συνδυαστεί µε πρόταση που κάναµε χθες, για το πάγωµα των τιµών των βασικών ειδών διατροφής.
Εποµένως εδώ φέρνετε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο επί της ουσίας ακολουθεί µία πολιτική για το πώς, καταπατώντας τα συνταγµατικά δικαιώµατα που έχουν οι πολίτες, θα µπορείτε άµεσα
να προχωρείτε σε κατασχέσεις της περιουσίας τους και δεν εν-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

διαφέρεστε για το πώς και σε ποια κατάσταση έχουµε βρεθεί
αυτήν τη στιγµή.
Σε σχέση µε την τροπολογία για τους καθηγητές, πραγµατικά
µας εκπλήσσει και η τοποθέτηση που έκανε πριν από λίγο ο κύριος Υφυπουργός, ο οποίος είπε «Ναι µεν είχαν εξαιρεθεί, αλλά
η τρόικα πίεσε και εποµένως θα µπουν σε διαθεσιµότητα, αλλά
µη σας νοιάζει, θα σας δώσουµε µοριοδότηση µετά, για να διασωθείτε».
Αυτά που γίνονται είναι απίθανα, διότι σήµερα δηµοσιεύτηκε
το ΦΕΚ της εξαίρεσης αυτών των συγκεκριµένων µεταπτυχιακών
καθηγητών της τεχνικής εκπαίδευσης και σήµερα ψηφίζετε ακριβώς το αντίθετο.
Πρέπει λοιπόν να αντιληφθείτε ότι δεν µπορείτε να συνεχίσετε
αυτήν τη διαδικασία της πρόχειρης νοµοθεσίας, µίας νοµοθεσίας
που είναι κατ’ εντολήν της τρόικας, µίας νοµοθεσίας που είναι
εις βάρος του ελληνικού λαού.
Γι’ αυτό, εµείς θα καταψηφίσουµε επί της αρχής, επί των άρθρων και επί του συνόλου, καθώς και τις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Οικονοµικών: «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της
αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Φορολογικές διαδικασίες και
άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ επί των άρθρων 5, 40, 46, 47, 55 και 66 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Οικονοµικών: «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»,
της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): 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. Γελαλής Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Λαφαζάνης Παναγιώτης. Παρών.
Ο κ. Ζεϊµπέκ Χουσεΐν. Παρών.
Ο κ. Ξανθός Ανδρέας. Παρών.
Η κ. Θεανώ Φωτίου. Παρούσα.
Ο κ. Αµανατίδης Ιωάννης. 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 (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Δέχεστε να συµπτύξουµε τις προβλεπόµενες ψηφοφορίες σε
µία;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονοµικών κ. Σταϊκούρας έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα ήθελα να δηλώσω ότι στην προσθήκη - τροπολογία
που έχει κατατεθεί, η Κυβέρνηση αποσύρει στο άρθρο 3 την τελευταία παράγραφο που λέει: «Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 42
του Συντάγµατος νόµοι ψηφισµένοι από τη Βουλή υπογράφονται
µόνο από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας µε σκοπό την έκδοση
και δηµοσίευσή τους».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι νόηµα έχει αυτό;
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Έχει ξεκινήσει η ψηφοφορία. Με το που ξεκινάµε την ψηφοφορία, σταµατάνε τα
πάντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε, λοιπόν, να συµπτύξουµε τις προβλεπόµενες
ψηφοφορίες σε µία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το Τµήµα συµφώνησε.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5, 40,
46, 47, 55 και 66 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις».
Οι αποδεχόµενοι τα άρθρα του νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι τα άρθρα του νοµοσχεδίου λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Τσουµάνης από τη Νέα Δηµοκρατία και ο κ. Κοντονής από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν
στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ψήφιση των υπολοίπων άρθρων
και της υπ’ αριθµ. 688/161 τροπολογίας του νοµοσχεδίου και θα
γίνει η ψήφισή τους χωριστά.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 5 ετέθη σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
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12 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
16 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
20 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
22 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
24 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
26 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
28 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
29 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
30 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
31 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
32 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
33 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
34 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
35 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
37 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
38 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
39 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 40 ετέθη σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
41 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
42 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
43 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
44 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
45 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 46 ετέθη σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 47 ετέθη σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
48 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 49 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
49 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
50 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 51 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
51 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
52 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 53 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
53 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 54 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
54 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
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Το άρθρο 55 ετέθη σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 56 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
56 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 57 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
57 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 58 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
58 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 59 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
59 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 60 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
60 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 61 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
61 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 62 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
62 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 63 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
63 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 64 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
64 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 65 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
65 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Το άρθρο 66 ετέθη σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 67 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
67 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 68 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
68 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 69 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
69 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 70 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
70 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 71, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
71 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 72, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
72 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 688 και ειδικό 161, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 688 και ειδικό 161, όπως τροποποιήθηκε
από τον κύριο Υπουργό, έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Επί του άρθρου 5 εψήφισαν συνολικά 93 Βουλευτές.
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Υπέρ του άρθρου δηλαδή «ΝΑΙ» εψήφισαν 52 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου δηλαδή «ΟΧΙ» εψήφισαν 41 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 40 εψήφισαν συνολικά 93 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου δηλαδή «ΝΑΙ» εψήφισαν 57 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου δηλαδή «ΟΧΙ» εψήφισαν 36 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 40 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 46 εψήφισαν συνολικά 93 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου δηλαδή «ΝΑΙ» εψήφισαν 52 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου δηλαδή «ΟΧΙ» εψήφισαν 41 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 46 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 47 εψήφισαν συνολικά 93 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου δηλαδή «ΝΑΙ» εψήφισαν 57 Βουλευτές.
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Κατά του άρθρου δηλαδή «ΟΧΙ» εψήφισαν 36 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 47 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 55 εψήφισαν συνολικά 93 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου δηλαδή «ΝΑΙ» εψήφισαν 57 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου δηλαδή «ΟΧΙ» εψήφισαν 36 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 55 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 66 εψήφισαν συνολικά 93 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου δηλαδή «ΝΑΙ» εψήφισαν 57 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου δηλαδή «ΟΧΙ» εψήφισαν 36 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 66 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία, σύµφωνα µε το παρακάτω
πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Γ’ - 25 IOYΛIΟΥ 2013
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Φορολογικές διαδικασίες
και άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής
και επί των άρθρων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και στο
σύνολό του;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ερωτάται το Τµήµα:
Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου και έχει ως εξής:
«Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις
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δοσκοπικού ή µη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισµός, οργανισµός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε µορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων,
κάθε µορφής καταπίστευµα ή εµπίστευµα ή οποιοδήποτε µόρφωµα παρόµοιας φύσης, κάθε µορφής ίδρυµα, σωµατείο ή οποιοδήποτε µόρφωµα παρόµοιας φύσης, κάθε µορφή προσωπικής
επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χαρακτήρα,
κάθε µορφής κοινή επιχείρηση, κάθε µορφής εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης
ή κληρονοµίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε µορφής εταιρεία αστικού δικαίου, συµµετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου·
ε) ως «Φορολογική Διοίκηση» νοείται: η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων·
στ) ως «Γενικός Γραµµατέας» νοείται: ο Γενικός Γραµµατέας
Δηµοσίων Εσόδων·
ζ) ως «Υπουργός» νοείται ο Υπουργός Οικονοµικών·
η) ως «φορολογικός κάτοικος» νοείται οποιοδήποτε πρόσωπο
θεωρείται φορολογικός κάτοικος, σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.

ΜΕΡΟΣ Α’
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 4
Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και ανάθεση καθηκόντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται, µε απόφασή του, να µεταβιβάζει αρµοδιότητες και να αναθέτει τα καθήκοντά του ή της
Φορολογικής Διοίκησης, σύµφωνα µε τον Κώδικα και την κείµενη
νοµοθεσία σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, τα οποία δεν
µπορούν να µεταβιβάσουν περαιτέρω τις αρµοδιότητες της παρούσας παραγράφου.
2. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να ανακαλεί οποτεδήποτε
εγγράφως κάθε µεταβίβαση αρµοδιότητας και ανάθεση καθήκοντος κατά το παρόν άρθρο.

Άρθρο 1
Γενικά
Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας»)
καθορίζει τη διαδικασία προσδιορισµού, βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων του Δηµοσίου, που ορίζονται στο άρθρο 2,
καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις για τη µη συµµόρφωση µε
την κείµενη νοµοθεσία, η οποία ρυθµίζει τα έσοδα αυτά.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
Οι διατάξεις του Κώδικα ισχύουν για τα εξής δηµόσια έσοδα:
α. Φόρο Εισοδήµατος.
β. Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
γ. Φόρο κατοχής ακίνητης περιουσίας.
δ. Κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηµατική κύρωση για
τη βεβαίωση ή είσπραξη των οποίων, κατά την έναρξη ισχύος του
Κώδικα, εφαρµόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις των φορολογιών των περιπτώσεων α’ και β’.
ε. Χρηµατικές κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται από τον Κώδικα.
Άρθρο 3
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του Κώδικα, ισχύουν οι έννοιες των όρων,
όπως εκάστοτε ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, εκτός αν τους
αποδίδεται ρητώς διαφορετική έννοια στον Κώδικα. Οι παρακάτω ορισµοί ισχύουν για τους σκοπούς του Κώδικα:
α) ως «φορολογούµενος» νοείται:
αα. κάθε πρόσωπο που υποχρεούται να καταβάλλει φόρο,
τέλος, εισφορά ή χρηµατική κύρωση που εµπίπτει στο πεδίο
εφαρµογής του Κώδικα ή έχει οποιαδήποτε άλλη φορολογική
υποχρέωση ή
ββ. κάθε πρόσωπο που υποχρεούται να παρακρατεί φόρους
και να τους αποδίδει στη Φορολογική Διοίκηση·
β) ως «πρόσωπο» νοείται: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
καθώς και κάθε είδους νοµική οντότητα·
γ) ως «νοµικό πρόσωπο» νοείται: κάθε επιχείρηση ή εταιρεία
µε νοµική προσωπικότητα ή και κάθε ένωση επιχειρήσεων ή εταιρειών µε νοµική προσωπικότητα·
δ) ως «νοµική οντότητα» νοείται: κάθε µόρφωµα εταιρικής ή
µη οργάνωσης ανεξαρτήτως νοµικής προσωπικότητας και κερ-

Άρθρο 5
Κοινοποίηση πράξεων
1. Η κοινοποίηση πράξεων που εκδίδει, σύµφωνα µε τον Κώδικα, η Φορολογική Διοίκηση προς φορολογούµενο ή άλλο πρόσωπο, γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς.
2. Εάν η πράξη αφορά φυσικό πρόσωπο, η κοινοποίηση συντελείται εφόσον:
α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις
του ν.3979/2011 ή σύµφωνα µε τις διατάξεις που εκάστοτε
ισχύουν για την ηλεκτρονική κοινοποίηση, ή
β) αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδροµική διεύθυνση κατοικίας του εν λόγω προσώπου
ή
γ) επιδοθεί στο εν λόγω πρόσωπο, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, µόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επίδοση µε άλλον τρόπο.
3. Εάν η πράξη αφορά νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, η
κοινοποίηση συντελείται εφόσον:
α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις
του ν. 3979/2011 ή µε τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για την
ηλεκτρονική κοινοποίηση στο νόµιµο εκπρόσωπο ή στον καθορισµένο κατά το άρθρο 8 του Κώδικα, φορολογικό εκπρόσωπο ή
β) παραδοθεί στην έδρα ή εγκατάσταση του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας στην Ελλάδα, µε υπογεγραµµένη
απόδειξη παραλαβής από υπάλληλο του νοµικού προσώπου ή
της νοµικής οντότητας ή
γ) αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδροµική διεύθυνση της έδρας ή της εγκατάστασης
του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας ή
δ) επιδοθεί στο νόµιµο εκπρόσωπο ή στον καθορισµένο κατά
το άρθρο 8 του Κώδικα φορολογικό εκπρόσωπο κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, µόνον εφόσον δεν είναι
δυνατή η επίδοση µε άλλον τρόπο.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα, έγγραφα που έχουν
πληροφοριακό χαρακτήρα µπορούν να κοινοποιούνται µε απλή
επιστολή.
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5. Πράξη που αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή θεωρείται
ότι έχει νοµίµως κοινοποιηθεί µετά την παρέλευση δεκαπέντε
(15) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα αποστολής, εάν η ταχυδροµική διεύθυνση του παραλήπτη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται
στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η ταχυδροµική διεύθυνση είναι
εκτός Ελλάδας, η πράξη θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί νοµίµως
µετά την παρέλευση τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από την
ηµέρα αποστολής της συστηµένης επιστολής.
6. Εάν κανένας από τους τρόπους κοινοποίησης που ορίζονται
στις παραγράφους 2 και 3 δεν µπορεί να λάβει χώρα, τότε κοινοποίηση πράξης, η οποία αφορά τη φορολογία ακινήτων, είναι
δυνατόν να συντελεσθεί µε επίδοση στον ίδιο ή σε οποιοδήποτε
ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει έννοµη σχέση µε τον κύριο ή
επικαρπωτή του ακινήτου και είναι παρόν στο ακίνητο ή µε θυροκόλληση της πράξης στο ακίνητο.
Άρθρο 6
Έντυπα
1. Ο Γενικός Γραµµατέας, µε απόφασή του καθορίζει τον τύπο
και το περιεχόµενο των εντύπων, υπεύθυνων δηλώσεων, δηλώσεων, πινάκων και άλλων εγγράφων που απαιτούνται για την
εφαρµογή του Κώδικα.
2. Η Φορολογική Διοίκηση θέτει τα έγγραφα που προβλέπονται στην παράγραφο 1, στη διάθεση του κοινού, δωρεάν, ηλεκτρονικά, ταχυδροµικά ή στις κατά τόπους υπηρεσίες της.
Άρθρο 7
Προθεσµίες
1. Εάν η εκπνοή προθεσµίας για την άσκηση δικαιώµατος ή εκπλήρωση υποχρέωσης, όπως ορίζεται από τη φορολογική νοµοθεσία, συµπίπτει µε επίσηµη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η
προθεσµία παρατείνεται µέχρι την αµέσως επόµενη ηµέρα, κατά
την οποία η Φορολογική Διοίκηση λειτουργεί για το κοινό.
2. Δήλωση, προσφυγή ή άλλο έγγραφο που υποβάλλεται στη
Φορολογική Διοίκηση λογίζεται ότι υποβλήθηκε στην ηµεροµηνία
που κατατίθεται και πρωτοκολλείται από τη Φορολογική Διοίκηση
ή, εφόσον αποσταλεί ταχυδροµικώς, την ηµεροµηνία σήµανσης
µε ταχυδροµική σφραγίδα ή, στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, την ηµεροµηνία παραλαβής από το πληροφοριακό σύστηµα της Φορολογικής Διοίκησης.
Άρθρο 8
Φορολογικός εκπρόσωπος
1. Φορολογούµενος που δεν διαθέτει ταχυδροµική διεύθυνση
στην Ελλάδα, υποχρεούται να ορίσει εκπρόσωπο µε φορολογική
κατοικία στην Ελλάδα, για σκοπούς συµµόρφωσης µε τις τυπικές
υποχρεώσεις, σύµφωνα µε τον Κώδικα. Ο Γενικός Γραµµατέας
µε απόφασή του καθορίζει τις αναγκαίες λεπτοµέρειες για την
εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.
2. Εξαιρετικά, για την εκπροσώπηση, για σκοπούς του Φ.Π.Α.,
φορολογουµένου, ο οποίος δεν έχει ταχυδροµική διεύθυνση
στην Ελλάδα, ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α..
Άρθρο 9
Ερµηνευτικές Εγκύκλιοι και Οδηγίες
1. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να εκδίδει ερµηνευτικές εγκυκλίους, καθώς και Οδηγίες για την εφαρµογή της φορολογικής
νοµοθεσίας. Οι ερµηνευτικές εγκύκλιοι δηµοσιεύονται στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονοµικών και ισχύουν από τη δηµοσίευσή τους.
2. Οι ερµηνευτικές εγκύκλιοι είναι δεσµευτικές για τη Φορολογική Διοίκηση, έως ότου ανακληθούν ρητά ή τροποποιηθούν,
λόγω αλλαγής της νοµοθεσίας.
3. Οι ερµηνευτικές εγκύκλιοι δεν είναι δεσµευτικές για τους
φορολογούµενους.
4. Απαντήσεις που παρέχονται ή απόψεις που διατυπώνονται
από υπάλληλο της Φορολογικής Διοίκησης σχετικά µε την ερµη-

νεία της φορολογικής νοµοθεσίας, δεν δεσµεύουν τη Φορολογική Διοίκηση, εκτός από τις περιπτώσεις, στις οποίες αυτό προβλέπεται στον Κώδικα.
5. Στην περίπτωση που ο φορολογούµενος ακολούθησε τις εγκυκλίους της φορολογικής διοίκησης αναφορικά µε τη φορολογική του υποχρέωση, δεν του επιβάλλεται πρόστιµο ανακριβούς
δήλωσης ή µη υποβολής δήλωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Άρθρο 10
Εγγραφή στο φορολογικό µητρώο
1. Κάθε πρόσωπο που πρόκειται να καταστεί υπόχρεο σε καταβολή ή παρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία ή σε υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης που εµπίπτει στο
πεδίο εφαρµογής του Κώδικα υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο
φορολογικό µητρώο κατά τον τρόπο και το χρόνο που ορίζεται
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα. Με όµοια απόφαση είναι
δυνατόν να ορίζονται άλλες κατηγορίες προσώπων, για τις
οποίες απαιτείται εγγραφή στο φορολογικό µητρώο.
2. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να απαιτήσει εγγύηση από
οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό µητρώο, εάν µέτοχος ή εταίρος
του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας που υποβάλλει
τη δήλωση υπήρξε κατά τα τελευταία πέντε (5), πριν από την
υποβολή της, έτη, µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου, ή νόµιµος
εκπρόσωπος άλλου νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας ή
ήταν «συνδεδεµένο πρόσωπο» κατά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. µε
άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν αφερέγγυα και η πτώχευση ή αφερεγγυότητα
είχε ως αποτέλεσµα τη µη είσπραξη ή διακινδύνευση είσπραξης
από τη Φορολογική Διοίκηση ληξιπρόθεσµων φορολογικών οφειλών τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
3. Η εγγύηση, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, απαιτείται µόνο
µετά από αιτιολογηµένη έκθεση της Φορολογικής Διοίκησης,
από την οποία προκύπτει, ότι οι εργασίες του νοµικού προσώπου
ή της νοµικής οντότητας που υποβάλλει τη δήλωση εγγραφής
θέτουν άµεσο κίνδυνο πρόκλησης ζηµίας από τη µη είσπραξη
µελλοντικών φόρων. Η Φορολογική Διοίκηση οφείλει, εντός δέκα
(10) ηµερών από την παραλαβή της δήλωσης, να κοινοποιεί στο
νοµικό πρόσωπο ή στη νοµική οντότητα που υποβάλλει τη δήλωση, την απαίτηση για παροχή εγγύησης µαζί µε τη σχετική έκθεση. Στην περίπτωση αυτή η εγγραφή στο φορολογικό µητρώο
ολοκληρώνεται µόνο µετά την παροχή της αιτηθείσας εγγύησης.
Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ορίζεται το είδος και το
ύψος της εγγύησης.
4. Ο φορολογούµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως τη Φορολογική
Διοίκηση εντός δέκα (10) ηµερών για µεταβολές στην επωνυµία,
το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση των
επαγγελµατικών εγκαταστάσεων, την έδρα, ή το αντικείµενο της
δραστηριότητας, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά το χρόνο της εγγραφής. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζεται ο τρόπος ενηµέρωσης και η έναρξη
της παραπάνω προθεσµίας κατά περίπτωση.
5. Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος ή ο υπόχρεος, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 11, παραλείψει να εγγραφεί, σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους δεν
απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής και παρακράτησης των φόρων και από τις λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις.
Άρθρο 11
Αριθµός φορολογικού µητρώου
1. Η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει µοναδικό αριθµό φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.) σε κάθε φορολογούµενο.
2. Ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου, ο οποίος δύναται να
επεκτείνεται κατά ένα πρόθεµα, χρησιµοποιείται σε όλες τις φορολογίες στις οποίες εφαρµόζεται ο Κώδικας και σε όσες άλλες
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περιπτώσεις προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
3. Η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει Αριθµό Φορολογικού Μητρώου σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογούµενος, εφόσον
τούτο απαιτείται από άλλες διατάξεις νόµου. Ειδικότερα, η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει Αριθµό Φορολογικού Μητρώου κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου ή
νοµικής οντότητας, εφόσον πραγµατοποιείται οποιαδήποτε οικονοµική συναλλαγή µε τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
και τα πιστωτικά ιδρύµατα και τα ιδρύµατα πληρωµών της ηµεδαπής. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα µπορεί να καθορίζονται τα σχετικά µε την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου
θέµατα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
4. Ο Γενικός Γραµµατέας, µε απόφασή του, ορίζει:
α) το περιεχόµενο και τον τρόπο χορήγησης του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου,
β) τις περιπτώσεις αναφοράς του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου στις δηλώσεις, ή τα άλλα έγγραφα που προβλέπονται
κατά την εφαρµογή του Κώδικα, και
γ) τις περιπτώσεις γνωστοποίησης του Αριθµού Φορολογικού
Μητρώου για σκοπούς πληροφόρησης κατά την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων.
5. Η Φορολογική Διοίκηση χρησιµοποιεί τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου σε κάθε µορφή επικοινωνίας µε τον φορολογούµενο σχετικά µε τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 12
Έκδοση
1. Ο φορολογούµενος δύναται να ζητήσει αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας για την πραγµατοποίηση πράξεων και συναλλαγών που ρητά ορίζονται από τη σχετική νοµοθεσία. Ο
Γενικός Γραµµατέας, µε απόφασή του, ορίζει τον τύπο του αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας, καθώς και τυχόν άλλα
πρόσωπα, τα οποία δύνανται να ζητούν αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας για λογαριασµό του φορολογούµενου.
2. Η Φορολογική Διοίκηση χορηγεί αποδεικτικό φορολογικής
ενηµερότητας, µόνο εφόσον ο φορολογούµενος δεν έχει ληξιπρόθεσµες φορολογικές οφειλές και έχει υποβάλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις στο παρελθόν.
3. Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος έχει ενταχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών, σύµφωνα µε το άρθρο 43 του Κώδικα, δύναται να ζητήσει την έκδοση βεβαίωσης οφειλής ισχύος
που δεν µπορεί να υπερβαίνει τον έναν µήνα για την πραγµατοποίηση των πράξεων και συναλλαγών, για τις οποίες απαιτείται
η υποβολή της βεβαίωσης αυτής κατά την κείµενη νοµοθεσία. Οι
προϋποθέσεις χορήγησης, ο τύπος, το περιεχόµενο, η διάρκεια
ισχύος, τα ποσοστά παρακράτησης και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια ορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα.
4. Η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως το φορολογούµενο κατόπιν αιτήµατός του σχετικά µε τις εκκρεµείς φορολογικές οφειλές του.
5. Η Φορολογική Διοίκηση δεν χορηγεί αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας ή βεβαίωση οφειλής στις περιπτώσεις που
έχουν ληφθεί µέτρα διασφάλισης του Ελληνικού Δηµοσίου για
οικονοµικά εγκλήµατα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Άρθρο 13
Βιβλία και στοιχεία
1. Κάθε πρόσωπο µε εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί βιβλία και στοιχεία που απεικονίζουν πλήρως τις συναλλαγές της επιχείρησης, σύµφωνα µε τη
φορολογική νοµοθεσία και τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νοµοθεσία.
2. Τα βιβλία και στοιχεία πρέπει να διαφυλάσσονται κατ’ ελά-
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χιστον:
α) για διάστηµα πέντε (5) ετών ή
β) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2
του άρθρου 36 του Κώδικα, έως ότου παραγραφεί το δικαίωµα
έκδοσης από τη Φορολογική Διοίκηση πράξης προσδιορισµού
του φόρου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο αυτή ή
γ) έως ότου τελεσιδικήσει η απαίτηση της Φορολογικής Διοίκησης σε συνέχεια διενέργειας φορολογικού ελέγχου ή έως
ότου αποσβεστεί ολοσχερώς η απαίτηση λόγω εξόφλησης.
Άρθρο 14
Πληροφορίες από τον φορολογούµενο
1. Πληροφορίες, τις οποίες ζητά εγγράφως η Φορολογική Διοίκηση από τον φορολογούµενο, πρέπει να παρέχονται εντός
πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήµατος, εκτός εάν ο φορολογούµενος προσκοµίσει επαρκείς
αποδείξεις για πιθανές δυσχέρειες κατά την προετοιµασία και
υποβολή των πληροφοριών που του ζητήθηκαν, εφόσον οι δυσχέρειες αυτές οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της Δηµόσιας Διοίκησης ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
2. Κατόπιν εγγράφου αιτήµατος της Φορολογικής Διοίκησης,
αντίγραφα µέρους των βιβλίων και στοιχείων ή οποιουδήποτε συναφούς εγγράφου, συµπεριλαµβανοµένων πελατολογίων και καταλόγων προµηθευτών, πρέπει να παρέχονται στη Φορολογική
Διοίκηση εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την παραλαβή
του σχετικού αιτήµατος, εκτός εάν ο φορολογούµενος προσκοµίσει επαρκείς αποδείξεις για πιθανές δυσχέρειες κατά την προετοιµασία και παράδοση των πληροφοριών που του ζητήθηκαν,
εφόσον οι δυσχέρειες αυτές οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της Δηµόσιας Διοίκησης ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Όταν
τα βιβλία τηρούνται ή τα στοιχεία εκδίδονται µηχανογραφικά παρέχονται αντίγραφα των ηλεκτρονικών αρχείων. Η Φορολογική
Διοίκηση υποχρεούται να παραδίδει στον φορολογούµενο αποδεικτικό παράδοσης, στο οποίο γίνεται µνεία όλων των παραδοθέντων εγγράφων ή αρχείων.
Άρθρο 15
Πληροφορίες από τρίτους
1. Κατόπιν έγγραφου ή ηλεκτρονικού αιτήµατος του Γενικού
Γραµµατέα, οι κρατικές υπηρεσίες και κάθε φορέας της Γενικής
Κυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένων των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών και όλων των δηµόσιων οργανισµών, φορέων και
εταιρειών, όπου συµµετέχει ή έχει την εποπτεία το Κράτος,
καθώς και των ανεξάρτητων αρχών, υποχρεούνται να παρέχουν
στη Φορολογική Διοίκηση κάθε διαθέσιµη πληροφορία και να επιδεικνύουν, χωρίς τη µεταφορά τους εκτός των εγκαταστάσεων,
όλα τα πρωτότυπα έγγραφα, µητρώα και στοιχεία που έχουν
στην κατοχή τους.
2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η Φορολογική Διοίκηση δεν µπορεί να λαµβάνει γνώση πληροφοριών ή εγγράφων
που αφορούν σε ποινικές υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον των
αρµόδιων εισαγγελικών αρχών ή των ποινικών δικαστηρίων,
χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια του αρµόδιου Εισαγγελέα.
3. Ο Γενικός Γραµµατέας δικαιούται να ζητά πληροφορίες ή
έγγραφα από λοιπά τρίτα πρόσωπα, όπως ιδίως από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, τους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων, τα επιµελητήρια, τους συµβολαιογράφους, τους
υποθηκοφύλακες, τους προϊσταµένους των κτηµατολογικών
γραφείων, τους οικονοµικούς ή κοινωνικούς ή επαγγελµατικούς
φορείς ή οργανώσεις, για τον καθορισµό της φορολογικής υποχρέωσης, που προκύπτει µε βάση τις διασταυρώσεις των στοιχείων και την είσπραξη της φορολογικής οφειλής µε τους
ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Για
την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αποστέλλει ερώτηµα, έγγραφο ή ηλεκτρονικό,
το οποίο πρέπει να απαντάται από το τρίτο πρόσωπο εντός δέκα
(10) ηµερών από την παραλαβή του. Σε εξαιρετικά σύνθετες υποθέσεις, η προθεσµία µπορεί να παραταθεί για είκοσι (20) επι-
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πλέον ηµέρες.
4. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να εκδίδει απόφαση, µε την
οποία ορίζονται ορισµένες κατηγορίες προσώπων που υποχρεούνται να παρέχουν αυτοµάτως πληροφορίες σχετικά µε τις οικονοµικές συναλλαγές τους µε φορολογούµενους, οι όροι και οι
προϋποθέσεις για την παροχή αυτών των πληροφοριών, καθώς
και οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
5. Τρίτα πρόσωπα που δεσµεύονται από επαγγελµατικό απόρρητο υποχρεούνται στη χορήγηση των πληροφοριών της παραγράφου 3, εφόσον αυτές αφορούν οικονοµικές συναλλαγές τους
µε τον φορολογούµενο. Για τις λοιπές πληροφορίες που προστατεύονται από επαγγελµατικό απόρρητο απαιτείται έγγραφη
άδεια από τον αρµόδιο Εισαγγελέα. Για τη χορήγηση της άδειας
αυτής, ο Γενικός Γραµµατέας υποβάλλει στον αρµόδιο Εισαγγελέα αίτηµα, στο οποίο περιλαµβάνονται:
α) το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση και η δραστηριότητα του
φορολογούµενου,
β) το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση και η δραστηριότητα του
προσώπου που δεσµεύεται από επαγγελµατικό απόρρητο,
γ) οι σηµαντικές ενδείξεις φοροδιαφυγής που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση εναντίον του φορολογούµενου,
δ) οι λόγοι για τους οποίους η Φορολογική Διοίκηση επιθυµεί
να αποκτήσει πληροφορίες από το πρόσωπο που δεσµεύεται
από επαγγελµατικό απόρρητο.
Αντίγραφο της άδειας επισυνάπτεται στο αίτηµα πληροφοριών. Σε περίπτωση χορήγησης της άδειας, ο τρίτος δεν ευθύνεται ποινικά ή αστικά για παραβίαση του επαγγελµατικού
απορρήτου.
Άρθρο 16
Στοιχεία και πληροφορίες σε ξένη γλώσσα
1. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να ζητά από τον φορολογούµενο να υποβάλει, σε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική
γλώσσα, βιβλία, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο που θεωρεί
απαραίτητο για τον προσδιορισµό της φορολογικής υποχρέωσης του φορολογουµένου. Ο Γενικός Γραµµατέας θέτει εύλογη
προθεσµία για τη συµµόρφωση του φορολογουµένου.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την πίστωση του φόρου αλλοδαπής σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε..
Άρθρο 17
Διαφύλαξη πληροφοριών - απόρρητο
1. Πρόσωπα που είναι ή έχουν διατελέσει υπάλληλοι της Φορολογικής Διοίκησης και εν γένει του Υπουργείου Οικονοµικών
ή συνδέονται ή συνδέονταν µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή
έργου µε αυτά, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο, στο οποίο
έχουν ή είχαν ανατεθεί αρµοδιότητες ή καθήκοντα της Φορολογικής Διοίκησης οφείλουν να τηρούν ως απόρρητα όλα τα στοιχεία και πληροφορίες φορολογουµένων, τα οποία περιήλθαν σε
γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και δύνανται
να τα αποκαλύπτουν µόνο στα ακόλουθα πρόσωπα:
α) άλλους υπαλλήλους της Φορολογικής Διοίκησης στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους,
β) διωκτικές αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης ή δίωξης αδικηµάτων φοροδιαφυγής,
γ) δικαστικές αρχές στο πλαίσιο εκδίκασης ποινικών υποθέσεων φοροδιαφυγής ή φορολογικών υποθέσεων,
δ) φορολογικές αρχές της αλλοδαπής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διεθνείς συµβάσεις, το ν. 4170/2013 στον οποίο ενσωµατώθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά µε τη
διοικητική συνεργασία στον τοµέα της φορολογίας, καθώς και
τη νοµοθεσία για τη δικαστική συνδροµή,
ε) οικονοµικές αρχές, συµπεριλαµβανοµένης της αρχής καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον
κρίνεται αναγκαίο από τη Φορολογική Διοίκηση, προκειµένου να

προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, των φορολογουµένων προς αυτούς τους φορείς και να
εντοπιστούν πηγές αποπληρωµής των απαιτήσεών τους,
στ) σε εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους δηµοσίων υπηρεσιών,
Ν.Π.Δ.Δ. και δηµοσίων οργανισµών µε αρµοδιότητα διαχείρισης,
παρακολούθησης και ελέγχου χρηµατοδοτήσεων και ενισχύσεων
ή επιδοτήσεων από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.
2. Τα πρόσωπα, τα οποία λαµβάνουν γνώση απόρρητων στοιχείων ή πληροφοριών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, οφείλουν
να τηρούν το απόρρητο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου. Η χρήση των πληροφοριών και στοιχείων γίνεται αποκλειστικά και µόνο για την επίτευξη του σκοπού, για τον οποίο
χορηγήθηκαν.
3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις άρσης του απορρήτου, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 4, κάθε πρόσωπο στο οποίο περιέρχονται πληροφορίες ή στοιχεία, τα οποία προστατεύονται µε
φορολογικό απόρρητο οφείλει να µην τα αποκαλύπτει και να επιστρέφει στη Φορολογική Διοίκηση τυχόν έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του και περιλαµβάνουν τέτοιες πληροφορίες ή
στοιχεία.
4. Στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά µε φορολογούµενο είναι
δυνατόν να αποκαλύπτονται σε τρίτο, κατόπιν αιτήσεως, µε την
έγγραφη συναίνεση του φορολογουµένου. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα µπορεί να προβλέπονται οι περιπτώσεις και οι
προϋποθέσεις υπό τις οποίες απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες χορηγούνται σε τρίτους, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για
την αποτελεσµατική λειτουργία της Φορολογικής Διοίκησης.
5. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ρυθµίζονται όλα τα ειδικότερα θέµατα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου και προβλέπονται κυρώσεις στην περίπτωση µη
τήρησης των διατάξεών του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Άρθρο 18
Υποβολή φορολογικής δήλωσης
1. Ο υπόχρεος σε υποβολή φορολογικών δηλώσεων υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις στη Φορολογική Διοίκηση κατά το
χρόνο που προβλέπεται από την οικεία φορολογική νοµοθεσία.
2. Με αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα ορίζονται:
α) η µορφή των φορολογικών δηλώσεων,
β) οι πληροφορίες και τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στη φορολογική δήλωση και τα τυχόν παραρτήµατα αυτής,
γ) ο τρόπος υποβολής.
3. Ο φορολογούµενος ή, σε περίπτωση δικαιοπρακτικά ανίκανου ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, και σε περίπτωση νοµικού
προσώπου ή νοµικής οντότητας ο νόµιµος ή φορολογικός εκπρόσωπος, βεβαιώνει την ακρίβεια και πληρότητα της φορολογικής
δήλωσης µε την υπογραφή του. Η βεβαίωση παρέχεται και µέσω
ηλεκτρονικής υπογραφής.
4. Εάν µία φορολογική δήλωση ή µέρος αυτής συντάχθηκε
από τρίτο πρόσωπο έναντι αµοιβής, η φορολογική δήλωση συνυπογράφεται και από το πρόσωπο αυτό.
Άρθρο 19
Υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης
1. Αν ο φορολογούµενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή
παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση.
2. Αν ο φορολογούµενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική
δήλωση εντός της προθεσµίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση
επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα.
3. Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε µέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή µέχρι την παραγραφή του δικαιώµατος της Φορο-
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λογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης µε όλες τις
συνέπειες περί εκπρόθεσµης δήλωσης.
Άρθρο 20
Δήλωση µε επιφύλαξη
1. Όταν ο φορολογούµενος αµφιβάλλει σχετικά µε την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, έχει δικαίωµα να υποβάλει φορολογική δήλωση µε επιφύλαξη, η οποία πρέπει να είναι
ειδική και αιτιολογηµένη. Κάθε γενική ή αόριστη επιφύλαξη θεωρείται άκυρη και δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσµα. Ο Γενικός
Γραµµατέας δύναται να δεχθεί την επιφύλαξη και να διαγράψει
το ποσό του φορολογητέου εισοδήµατος για το οποίο διατυπώθηκε η επιφύλαξη εντός ενενήντα (90) ηµερών από την υποβολή
της δήλωσης. Σε περίπτωση απόρριψης της επιφύλαξης ή παρέλευσης άπρακτης της προθεσµίας απάντησης, ο φορολογούµενος µπορεί να προσφύγει στην Ειδική Διοικητική Διαδικασία,
σύµφωνα µε το άρθρο 63 του Κώδικα.
2. Οµοίως, µπορεί να διατυπωθεί επιφύλαξη σε ό,τι αφορά το
χαρακτηρισµό της φορολογητέας ύλης και την υπαγωγή της σε
άλλη φορολογία, σε άλλη κατηγορία, σε µειωµένο φορολογικό
συντελεστή, ή σε σχέση µε τις εκπτώσεις που διενεργούνται σχετικά µε αυτή. Ειδικά, προκειµένου για την υπαγωγή σε άλλη φορολογία ή κατηγορία, αν γίνει δεκτή η επιφύλαξη, η δήλωση
θεωρείται ότι υποβλήθηκε για τη φορολογία ή κατηγορία αυτή.
Η επιφύλαξη δεν συνεπάγεται την αναστολή της είσπραξης του
φόρου. Σε περίπτωση αποδοχής της επιφύλαξης από τον Γενικό
Γραµµατέα, ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε αχρεωστήτως, επιστρέφεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του Κώδικα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Άρθρο 21
Φάκελος Τεκµηρίωσης
1. Για τις µεταξύ τους συναλλαγές που εµπίπτουν στο άρθρο
50 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, καθώς και τη µεταξύ
τους µεταφορά λειτουργιών του άρθρου 51 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, τα συνδεδεµένα πρόσωπα κατά την έννοια
της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, υποχρεούνται να τηρούν Φάκελο Τεκµηρίωσης. Φάκελο Τεκµηρίωσης υποχρεούνται να τηρούν και οι µόνιµες
εγκαταστάσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, για τις
παραπάνω συναλλαγές τους µε το κεντρικό ή µε τα συνδεδεµένα
πρόσωπα του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, καθώς και τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες για τις παραπάνω
συναλλαγές τους µε µόνιµες εγκαταστάσεις που διατηρούν στην
αλλοδαπή.
2. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 απαλλάσσονται από την
υποχρέωση τήρησης Φακέλου Τεκµηρίωσης, εφόσον:
α) οι παραπάνω συναλλαγές ή µεταφορά λειτουργιών ανέρχονται µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ετησίως και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου δεν υπερβαίνει
τα πέντε (5) εκατοµµύρια ευρώ ετησίως, ή
β) οι παραπάνω συναλλαγές ή µεταφορά λειτουργιών ανέρχονται µέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ ετησίως και
αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει
τα πέντε (5) εκατοµµύρια ευρώ ετησίως.
3. Ο Φάκελος Τεκµηρίωσης αποτελείται από το Βασικό Φάκελο Τεκµηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκµηρίωσης, κατά
περίπτωση, και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση εντός πενήντα (50) ηµερών από το τέλος κάθε φορολογικού έτους.
4. Ο Φάκελος Τεκµηρίωσης τηρείται στην έδρα του υπόχρεου
καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα, για το οποίο υφίσταται υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων του αντίστοιχου φορολογικού έτους. Ο Φάκελος Τεκµηρίωσης τίθεται στη διάθεση
της Φορολογικής Διοίκησης οποτεδήποτε ζητηθεί από αυτή
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εντός τριάντα (30) ηµερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήµατος από τον υπόχρεο.
5. Σε περίπτωση µεταβολής των συνθηκών της αγοράς που
επηρεάζουν την πληροφόρηση και τα δεδοµένα που περιέχονται
στο Φάκελο Τεκµηρίωσης, ο υπόχρεος οφείλει να ενηµερώνει ή
να επικαιροποιεί το Φάκελο Τεκµηρίωσης έως το τέλος του φορολογικού έτους, εντός του οποίου έλαβε χώρα η µεταβολή.
6. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται και εξειδικεύονται το ακριβές περιεχόµενο και τα στοιχεία που περιέχονται στο Φάκελο Τεκµηρίωσης, το Βασικό Φάκελο Τεκµηρίωσης,
τον Ελληνικό Φάκελο Τεκµηρίωσης και το Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι παραπάνω φάκελοι
θεωρούνται µη πλήρεις ή µη επαρκείς, οι αποδεκτές µέθοδοι καθορισµού των τιµών των συναλλαγών, οι µέθοδοι καθορισµού
του αποδεκτού εύρους των τιµών ή του περιθωρίου κέρδους και
ο υπολογισµός του κύκλου εργασιών για τους υπόχρεους που
εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης φακέλου τεκµηρίωσης.
Άρθρο 22
Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοοµιλικής Τιµολόγησης
1. Συνδεδεµένα πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης ζ’
του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, µόνιµες εγκαταστάσεις αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα, για τις συναλλαγές τους µε το κεντρικό, καθώς και µε τις συνδεδεµένες
εταιρείες του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, καθώς και µόνιµες
εγκαταστάσεις που διατηρεί στην αλλοδαπή ελληνική επιχείρηση
δύνανται να υποβάλουν στον Γενικό Γραµµατέα αίτηση προέγκρισης της µεθοδολογίας για την τιµολόγηση συγκεκριµένων
µελλοντικών διασυνοριακών συναλλαγών τους µε συνδεδεµένες
επιχειρήσεις.
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 αναφοράς 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.
3. Ο Γενικός Γραµµατέας εξετάζει την αίτηση και την αποδέχεται ή την απορρίπτει. Η σχετική απόφαση εκδίδεται εντός εκατόν είκοσι (120) ηµερών από την υποβολή της αίτησης προέγκρισης µεθοδολογίας ενδοοµιλικής τιµολόγησης και κοινοποιείται στους αιτούντες. Η διάρκεια ισχύος της απόφασης προέγκρισης δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη και η
χρονική ισχύς της δεν δύναται να ανατρέχει σε φορολογικό έτος
που έχει παρέλθει κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης
προέγκρισης.
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 προσώπων, εφόσον τηρούνται τα οριζόµενα στην απόφαση
αυτή. Ο φορολογικός έλεγχος των συναλλαγών, οι οποίες αποτελούν αντικείµενο της προέγκρισης, περιορίζεται στην επαλήθευση, ότι τηρήθηκαν τα οριζόµενα στην απόφαση προέγκρισης
και ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι παραδοχές, οι περιστάσεις
και οι όροι 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 για το
χρονικό διάστηµα για το οποίο υφίσταται υποχρέωση διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων κάθε φορολογικού έτους το οποίο
αφορά η απόφαση προέγκρισης.
5. Η απόφαση προέγκρισης αναθεωρείται οποτεδήποτε κατά
τη διάρκεια ισχύος της, είτε κατόπιν αίτησης από το ενδιαφερόµενο πρόσωπο, είτε αυτεπάγγελτα από τον Γενικό Γραµµατέα,
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στις εξής περιπτώσεις:
α) εφόσον οι κρίσιµες παραδοχές στις οποίες βασίστηκε η
απόφαση προέγκρισης αποδειχθούν εσφαλµένες,
β) εφόσον επήλθε ουσιώδης µεταβολή των κρίσιµων παραδοχών ή συνθηκών που καθιστά αδύνατη την τήρηση των οριζοµένων στην απόφαση προέγκρισης,
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 φορολογουµένου.
Ο Γενικός Γραµµατέας εκδίδει απόφαση για την αναθεώρηση
της αρχικής απόφασης προέγκρισης, η οποία κοινοποιείται
στους αιτούντες και έχει τα αποτελέσµατα που ορίζονται στην
παράγραφο 4, αρχής γενοµένης από την έκδοσή της.
6. Η απόφαση προέγκρισης δύναται να ανακληθεί από τη Φορολογική Διοίκηση κατά τη διάρκεια ισχύος της στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) εφόσον διαπιστωθεί, ότι τα στοιχεία ή κρίσιµες παραδοχές
στα οποία βασίστηκε η απόφαση προέγκρισης ήταν ανακριβείς,
λόγω εσφαλµένης ερµηνείας ή πληµµελειών που αποδίδονται
στον φορολογούµενο,
β) εφόσον διαπιστωθεί, ότι οι αιτούντες δεν τήρησαν ουσιώδη
όρο ή υποχρέωση που ορίζονται στην απόφαση προέγκρισης.
Σε περίπτωση ανάκλησης, η απόφαση προέγκρισης θεωρείται
ως µηδέποτε εκδοθείσα.
7. Η απόφαση προέγκρισης δύναται να ακυρωθεί από τη Φορολογική Διοίκηση 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 οι οποίες επηρεάζουν ουσιωδώς την απόφαση προέγκρισης.
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. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 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 ανάκληση και την ακύρωσή της,
το ειδικότερο περιεχόµενο της αίτησης προέγκρισης, τα σχετικά
παράβολα, η διαδικασία συνεννόησης µε τις αρµόδιες αρχές
άλλων εµπλεκοµένων κρατών, ο τύπος και το περιεχόµενο των
αποφάσεων της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και κάθε σχετικό
θέµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Άρθρο 23
Εξουσίες Φορολογικής Διοίκησης
1. Η Φορολογική Διοίκηση έχει την εξουσία να επαληθεύει, να
ελέγχει και να διασταυρώνει την εκπλήρωση των φορολογικών
υποχρεώσεων εκ µέρους του φορολογούµενου, την ακρίβεια των
φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται σε αυτήν και να επιβεβαιώνει τον υπολογισµό και την καταβολή του οφειλόµενου
φόρου, διενεργώντας έλεγχο σε έγγραφα, λογιστικά στοιχεία και
στοιχεία γνωστοποιήσεων και παρόµοιες πληροφορίες, θέτοντας
ερωτήσεις στον φορολογούµενο και σε τρίτα πρόσωπα, ερευνώντας εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για τη διενέργεια

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις διαδικασίες
που ορίζει η νοµοθεσία, και χρησιµοποιώντας µεθόδους, οι
οποίες προβλέπονται στον Κώδικα.
2. Ο έλεγχος της δήλωσης του φορολογούµενου που διενεργείται από τη Φορολογική Διοίκηση είναι δυνατόν να έχει τη
µορφή φορολογικού ελέγχου από τα γραφεία της Φορολογικής
Διοίκησης ή επιτόπιου φορολογικού ελέγχου:
α) Η Φορολογική Διοίκηση διενεργεί φορολογικό έλεγχο από
τα γραφεία της µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις, δηλώσεις,
και λοιπά έγγραφα που υποβάλλει ο φορολογούµενος, καθώς
και έγγραφα και πληροφορίες που έχει στην κατοχή της.
β) Η απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης για τη διενέργεια
πλήρους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιείται στο φορολογούµενο µε προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση.
Κάθε άλλος επιτόπιος φορολογικός έλεγχος είναι δυνατόν να
διενεργείται χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Με πράξη του Γενικού Γραµµατέα είναι δυνατόν να διενεργείται πλήρης επιτόπιος
φορολογικός έλεγχος χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί φοροδιαφυγή.
Άρθρο 24
Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία
1. Η Φορολογική Διοίκηση έχει δικαίωµα να λαµβάνει αντίγραφα των βιβλίων και στοιχείων, καθώς και λοιπών εγγράφων,
για τα οποία ο φορολογούµενος δηλώνει ότι αντιπροσωπεύουν
ακριβή αντίγραφα. Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος αρνείται να προβεί στην ανωτέρω δήλωση, ο οριζόµενος από τη Φορολογική Διοίκηση υπάλληλος προβαίνει σε σχετική επισηµείωση
επί των εγγράφων. Ο οριζόµενος υπάλληλος δύναται ταυτόχρονα να απαιτεί από το φορολογούµενο ή τον φορολογικό εκπρόσωπό του να παρίσταται στον τόπο όπου διενεργείται ο
φορολογικός έλεγχος και να απαντά σε ερωτήµατα που του τίθενται, ώστε να διευκολύνεται η διενέργεια του φορολογικού
ελέγχου.
2. Εάν τα βιβλία και στοιχεία τηρούνται σε ηλεκτρονική µορφή,
η Φορολογική Διοίκηση έχει δικαίωµα πρόσβασης σε οποιαδήποτε φυλασσόµενα αρχεία, καθώς και στα λογιστικά προγράµµατα και τις πληροφορίες που έχουν καταχωριστεί σε αυτά. Η
Φορολογική Διοίκηση δικαιούται να λαµβάνει τα ηλεκτρονικά αρχεία σε αναγνώσιµη ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή.
3. Ο υπάλληλος που έχει ορίσει η Φορολογική Διοίκηση δύναται να κατάσχει βιβλία και στοιχεία που τηρούνται ή διαφυλάσσονται σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία και οποιαδήποτε
άλλα ανεπίσηµα βιβλία, έγγραφα, αρχεία ή στοιχεία, εφόσον το
θεωρήσει αναγκαίο, προκειµένου να διασφαλισθεί η αποδεικτική
αξία αυτών.
Άρθρο 25
Είσοδος σε εγκαταστάσεις
1. Ο οριζόµενος από τη Φορολογική Διοίκηση, για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, υπάλληλος φέρει έγγραφη εντολή διενέργειας επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, η οποία έχει
εκδοθεί από το Γενικό Γραµµατέα, και η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής:
α) τον αριθµό και την ηµεροµηνία της εντολής,
β) το ονοµατεπώνυµο του υπαλλήλου στον οποίο έχει ανατεθεί
ο φορολογικός έλεγχος,
γ) το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία, τη διεύθυνση και τον
αριθµό φορολογικού µητρώου του φορολογούµενου,
δ) τη φορολογική περίοδο και το είδος φορολογίας που
αφορά ο φορολογικός έλεγχος,
ε) την ηµεροµηνία έναρξης του φορολογικού ελέγχου,
στ) τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου, και
ζ) τον χαρακτηρισµό «πλήρης» ή «µερικός» έλεγχος, κατά περίπτωση.
2. Ο οριζόµενος από τη Φορολογική Διοίκηση, για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, υπάλληλος πρέπει να επιδεικνύει
το δελτίο ταυτότητάς του και την εντολή φορολογικού ελέγχου
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πριν την έναρξη του φορολογικού ελέγχου.
3. Ο επιτόπιος φορολογικός έλεγχος διενεργείται στις εγκαταστάσεις του φορολογούµενου κατά το επίσηµο ωράριο λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης. Η Φορολογική Διοίκηση
δύναται να διενεργεί επιτόπιο φορολογικό έλεγχο και εκτός του
επίσηµου ωραρίου εργασίας εφόσον απαιτείται από το είδος των
δραστηριοτήτων του φορολογούµενου. Στην περίπτωση αυτή θα
πρέπει να γίνεται ειδική µνεία στην εντολή φορολογικού ελέγχου.
Η είσοδος στην κατοικία του φορολογούµενου επιτρέπεται µόνο
µε εντολή του αρµόδιου Εισαγγελέα.
4. Η διάρκεια του επιτόπιου φορολογικού ελέγχου που προβλέπεται στην παράγραφο 1, δύναται να παραταθεί άπαξ κατά
έξι (6) µήνες. Περαιτέρω παράταση µέχρι έξι (6) ακόµη µήνες
είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
5. Η Φορολογική Διοίκηση έχει δικαίωµα επανελέγχου φορολογικής περιόδου που έχει ήδη ελεγχθεί µόνον εάν προκύψουν
νέα στοιχεία, τα οποία επηρεάζουν τον υπολογισµό της φορολογικής οφειλής. Ως «νέο στοιχείο» νοείται κάθε στοιχείο, το οποίο
δεν θα µπορούσε να είναι γνωστό στη Φορολογική Διοίκηση κατά
τον αρχικό φορολογικό έλεγχο.
6. Ο φορολογούµενος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως
και να διευκολύνει το έργο του οριζόµενου για τη διενέργεια του
φορολογικού ελέγχου υπαλλήλου της Φορολογικής Διοίκησης.
Ο οριζόµενος υπάλληλος δεν δύναται να µετακινεί βιβλία και
στοιχεία ή έγγραφα που έχουν τεθεί στη διάθεσή του σε άλλο
τόπο, εκτός εάν ο φορολογούµενος αδυνατεί να παράσχει αµέσως αληθή και ακριβή αντίγραφα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2. Σε αυτή την περίπτωση, τα έγγραφα
και στοιχεία είναι δυνατόν να αποµακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις έναντι απόδειξης παραλαβής και επιστρέφονται στον
φορολογούµενο εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την παραλαβή.
Άρθρο 26
Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο
Η Φορολογική Διοίκηση επιλέγει τις προς έλεγχο υποθέσεις
µε βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή εξαιρετικά µε βάση άλλα
κριτήρια, τα οποία καθορίζονται µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα, η οποία δεν δηµοσιοποιείται.
Άρθρο 27
Μέθοδοι έµµεσου προσδιορισµού
της φορολογητέας ύλης
1. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβαίνει σε εκτιµώµενο, διορθωτικό ή προληπτικό προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης και µε την εφαρµογή µιας ή περισσοτέρων από τις
κατωτέρω τεχνικές ελέγχου:
α) της αρχής των αναλογιών,
β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούµενου,
γ) της καθαρής θέσης του φορολογούµενου,
δ) της σχέσης της τιµής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και
ε) του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών
σε µετρητά.
Με τις ως άνω τεχνικές µπορούν να προσδιορίζονται τα φορολογητέα εισοδήµατα των φορολογουµένων, τα ακαθάριστα
έσοδα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη των υπόχρεων
βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται το ειδικότερο περιεχόµενο τεχνικών ελέγχου της παραγράφου 1, ο τρόπος εφαρµογής τους και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 28
Αποτελέσµατα φορολογικού ελέγχου
1. Η Φορολογική Διοίκηση γνωστοποιεί εγγράφως στο φορολογούµενο τα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου και τον
προσωρινό διορθωτικό προσδιορισµό φόρου, εφόσον προκύπτει
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διαφοροποίηση της φορολογικής οφειλής σε σχέση µε τις δηλώσεις που έχει υποβάλλει ο φορολογούµενος, καθώς και τα
στοιχεία που αιτιολογούν τη διαφοροποίηση. Ο φορολογούµενος
δύναται να ζητά να λαµβάνει αντίγραφα των εγγράφων στα
οποία βασίζεται ο διορθωτικός προσδιορισµός φόρου. Ο φορολογούµενος έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει τις απόψεις του
σχετικά µε τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισµό φόρου
εντός είκοσι (20) ηµερών από την παραλαβή της έγγραφης γνωστοποίησης.
2. Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου, εντός µηνός από την ηµεροµηνία παραλαβής των απόψεων του φορολογούµενου ή, σε
περίπτωση που ο φορολογούµενος δεν υποβάλλει τις απόψεις
του, την εκπνοή της προθεσµίας που ορίζεται στην παράγραφο
1. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου εκδίδεται µε βάση έκθεση ελέγχου την οποία συντάσσει η Φορολογική
Διοίκηση.
Η
έκθεση
ελέγχου
περιλαµβάνει
εµπεριστατωµένα και αιτιολογηµένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και
τις διατάξεις τις οποίες έλαβε υπόψη της η Φορολογική Διοίκηση
για τον προσδιορισµό του φόρου. Η οριστική πράξη διορθωτικού
προσδιορισµού του φόρου µαζί µε την έκθεση ελέγχου κοινοποιούνται στον φορολογούµενο.
3. Οι διαδικασίες εφαρµογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα.
Άρθρο 29
Αµοιβαία διοικητική συνδροµή
Ως προς την αµοιβαία διοικητική συνδροµή και τους ταυτόχρονους φορολογικούς ελέγχους εφαρµόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 1 έως 25 του ν.4170/2013 (Α’ 163), που ενσωµάτωσαν
στην ελληνική νοµοθεσία την Οδηγία του Συµβουλίου
2011/16/ΕΚ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ
Άρθρο 30
Προσδιορισµός φόρου
1. «Πράξη προσδιορισµού φόρου» είναι η πράξη, µε την οποία
καθορίζεται το ποσό της φορολογικής οφειλής ή απαίτησης του
φορολογουµένου για µια συγκεκριµένη φορολογική περίοδο και
η καταχώριση της πράξης αυτής στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης. Με την πράξη προσδιορισµού φόρου συνιστάται και βεβαιώνεται η φορολογική οφειλή ή απαίτηση του
φορολογούµενου.
2. Η Φορολογική Διοίκηση είναι αρµόδια να εκδίδει τις ακόλουθες πράξεις προσδιορισµού φόρου:
α) πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου,
β) πράξη εκτιµώµενου προσδιορισµού φόρου,
γ) πράξη διορθωτικού προσδιορισµού φόρου και
δ) πράξη προληπτικού προσδιορισµού φόρου.
Άρθρο 31
Άµεσος προσδιορισµός φόρου
1. «Άµεσος προσδιορισµός φόρου» είναι ο προσδιορισµός
φόρου που προκύπτει χωρίς περαιτέρω ενέργεια, ταυτόχρονα
µε την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.
2. Ο φορολογούµενος δύναται να τροποποιεί τη φορολογική
δήλωσή του, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κώδικα, καταβάλλοντας την επιπλέον διαφορά φόρου ή δικαιούµενος επιστροφή του
υπερβάλλοντος φόρου σύµφωνα µε το άρθρο 42 του Κώδικα,
έως την έκδοση εντολής φορολογικού ελέγχου. Ο άµεσος προσδιορισµός φόρου που προκύπτει από την τροποποιητική δήλωση
υποκαθιστά τον αρχικό άµεσο προσδιορισµό φόρου.
Άρθρο 32
Διοικητικός προσδιορισµός φόρου
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

1. Στις περιπτώσεις που, κατά την κείµενη φορολογική νοµοθεσία, η φορολογική δήλωση δεν συνιστά άµεσα και πράξη
προσδιορισµού φόρου, η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου την οποία κοινοποιεί στον φορολογούµενο.
2. Η πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου εκδίδεται µε
βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούµενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη
διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση.
3. Εάν η Φορολογική Διοίκηση προσδιορίσει το φόρο ολικά ή
µερικά µε βάση στοιχεία διαφορετικά από αυτά που περιέχονται
σε φορολογική δήλωση του φορολογούµενου, οφείλει να αναφέρει ειδικά τα στοιχεία αυτά στα οποία βασίστηκε ο προσδιορισµός του φόρου.
Άρθρο 33
Εκτιµώµενος προσδιορισµός φόρου
1. Σε περιπτώσεις που ο φορολογούµενος, παρά την υποχρέωσή του να υποβάλει φορολογική δήλωση σύµφωνα µε τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας, δεν υποβάλει φορολογική
δήλωση, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εκδώσει πράξη εκτιµώµενου προσδιορισµού φόρου ορίζοντας τη φορολογητέα ύλη,
µε βάση κάθε στοιχείο και πληροφορία που έχει στη διάθεσή της.
Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να εκδίδει απόφαση σχετικά µε
τον τρόπο προσδιορισµού της κατ’ εκτίµηση φορολογητέας ύλης.
2. Εάν, µετά την έκδοση της πράξης αυτής, ο φορολογούµενος υποβάλλει φορολογική δήλωση, η πράξη αυτή παύει να
ισχύει αυτοδικαίως.
Άρθρο 34
Διορθωτικός προσδιορισµός φόρου
Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβεί, µετά από έλεγχο,
σε έκδοση πράξης διόρθωσης οποιουδήποτε προηγούµενου
άµεσου, διοικητικού, εκτιµώµενου ή προληπτικού προσδιορισµού
φόρου, εφόσον από τον έλεγχο διαπιστωθεί αιτιολογηµένα ότι ο
προηγούµενος προσδιορισµός φόρου ήταν ανακριβής ή εσφαλµένος. Ο διορθωτικός προσδιορισµός φόρου υπόκειται σε µεταγενέστερη διόρθωση, µόνο εάν προκύψουν νέα στοιχεία, όπως
αυτά ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 25 του. Ο φορολογούµενος δύναται να ζητά την έκδοση πράξης διόρθωσης διοικητικού προσδιορισµού φόρου, σε περίπτωση υποβολής
τροποποιητικής δήλωσης σχετικά µε την οποία έχει εκδοθεί
πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φόρου. Η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισµού φόρου µόνο εφόσον κάνει αποδεκτή την τροποποιητική
δήλωση.
Άρθρο 35
Προληπτικός προσδιορισµός φόρου
1. Η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να εκδίδει πράξη προληπτικού προσδιορισµού φόρου µετά την έναρξη της φορολογικής
περιόδου αλλά πριν την ηµεροµηνία υποβολής της αντίστοιχης
φορολογικής δήλωσης, προκειµένου να διασφαλίσει την άµεση
είσπραξη του φόρου, εφόσον υπάρχουν συγκεκριµένες ενδείξεις
ότι ο φορολογούµενος σκοπεύει να εγκαταλείψει τη χώρα, θέτοντας σε κίνδυνο την είσπραξη του φόρου, ιδίως µέσω της µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων σε άλλο πρόσωπο. Στην
περίπτωση αυτή, κατά παρέκκλιση του άρθρου 63 του Κώδικα,
ο φορολογούµενος δύναται να προσφύγει κατά της πράξης προληπτικού προσδιορισµού φόρου απευθείας ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού δικαστηρίου αµφισβητώντας τη συνδροµή των
περιστάσεων που δικαιολογούν την έκδοση της πράξης προληπτικού προσδιορισµού φόρου.
2. Ο φορολογούµενος είτε καταβάλλει εφάπαξ τη φορολογική
οφειλή που ορίζεται από τον προληπτικό προσδιορισµό φόρου,
είτε εξασφαλίζει την καταβολή αυτής, παρέχοντας εγγύηση ή
αποδεχόµενος την εγγραφή βάρους επί της περιουσίας του
υπέρ της Φορολογικής Διοίκησης για το συνολικό ποσό της φο-

ρολογικής οφειλής. Η εγγύηση και η εγγραφή βάρους διατηρούνται µέχρι την πλήρη εξόφληση της φορολογικής υπο- χρέωσης.
3. Ο προληπτικός προσδιορισµός φόρου ακολουθείται από
διορθωτικό προσδιορισµό φόρου εντός ενός (1) έτους µετά την
ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης προληπτικού προσδιορισµού
φόρου.
Άρθρο 36
Παραγραφή
1. Η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης
διοικητικού, εκτιµώµενου ή διορθωτικού προσδιορισµού φόρου
εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του οικείου φορολογικού έτους.
2. Η περίοδος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρατείνεται στις εξής περιπτώσεις:
α) εάν ο φορολογούµενος υποβάλει τροποποιητική δήλωση
εντός του πέµπτου έτους της προθεσµίας παραγραφής, για περίοδο ενός έτους από τη λήξη της πενταετίας,
β) εάν ζητηθούν πληροφορίες από χώρα της αλλοδαπής, για
όσο χρονικό διάστηµα απαιτηθεί για τη διαβίβαση των εν λόγω
πληροφοριών προσαυξηµένο κατά ένα έτος από την παραλαβή
τους από τη Φορολογική Διοίκηση,
γ) εάν ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, ένδικο βοήθηµα ή
µέσο, για περίοδο ενός έτους µετά την έκδοση απόφασης, η
οποία δεν προσβάλλεται µε ένδικο βοήθηµα ή µέσο και µόνο για
το ζήτηµα, το οποίο αφορά.
3. Εξαιρετικά, πράξη διοικητικού, εκτιµώµενου ή διορθωτικού
προσδιορισµού φόρου για περιπτώσεις φοροδιαφυγής µπορεί
να εκδοθεί εντός είκοσι (20) ετών από τη λήξη του φορολογικού
έτους.
4. Εάν ο διορθωτικός προσδιορισµός φόρου συνεπάγεται τροποποίηση πράξης προσδιορισµού φόρου για φορολογικό έτος
για το οποίο το δικαίωµα ελέγχου έχει παραγραφεί, η αντίστοιχη
προσαρµογή φόρου διενεργείται στο παλαιότερο φορολογικό
έτος για το οποίο το δικαίωµα ελέγχου δεν έχει ακόµη παραγραφεί και στο οποίο αφορά ο διορθωτικός προσδιορισµός φόρου.
Άρθρο 37
Κοινοποίηση προσδιορισµού φόρου
Η κατά τα άρθρα 32, 33, 34 και 35 πράξη προσδιορισµού
φόρου υπογράφεται από τον Γενικό Γραµµατέα ή άλλον ειδικά
οριζόµενο υπάλληλο της Φορολογικής Διοίκησης και κοινοποιείται στο πρόσωπο στο οποίο αφορά ο προσδιορισµός φόρου. Η
πράξη προσδιορισµού φόρου περιέχει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
α) το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία του φορολογούµενου,
β) τον αριθµό φορολογικού µητρώου του φορολογούµενου,
εφόσον έχει αποδοθεί στον φορολογούµενο,
γ) την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης,
δ) το είδος προσδιορισµού του φόρου και το θέµα στο οποίο
αφορά η πράξη,
ε) το ποσό της φορολογικής οφειλής,
στ) την ηµεροµηνία µέχρι την οποία πρέπει να εξοφληθεί ο
φόρος,
ζ) τον τόπο εξόφλησης του φόρου,
η) τους λόγους για τους οποίους η Φορολογική Διοίκηση προέβη στον προσδιορισµό φόρου και τον τρόπο µε τον οποίο υπολογίστηκε το ποσό του φόρου,
θ) το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο αµφισβήτησης του προσδιορισµού φόρου, και
ι) λοιπές πληροφορίες.
Με την πράξη διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου κοινοποιείται ταυτόχρονα και η οικεία έκθεση ελέγχου.
Ο τύπος των πράξεων προσδιορισµού του φόρου και της οικείας έκθεσης καθορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα.
Άρθρο 38
Γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής
1. Κατά τον προσδιορισµό φόρου, η Φορολογική Διοίκηση δύ-
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ναται να αγνοεί κάθε τεχνητή ρύθµιση ή σειρά ρυθµίσεων που
αποβλέπει σε αποφυγή της φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτηµα. Οι εν λόγω ρυθµίσεις αντιµετωπίζονται, για
φορολογικούς σκοπούς, µε βάση τα χαρακτηριστικά της οικονοµικής τους υπόστασης.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως «ρύθµιση» νοείται
κάθε συναλλαγή, καθεστώς, δράση, πράξη, συµφωνία, επιχορήγηση, συνεννόηση, υπόσχεση, δέσµευση ή εκδήλωση. Μια ρύθµιση µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερα από ένα στάδια ή
µέρη.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η ρύθµιση ή σειρά
ρυθµίσεων είναι τεχνητή εφόσον στερείται εµπορικής ουσίας. Για
τον καθορισµό του τεχνητού ή µη χαρακτήρα µιας ρύθµισης ή
σειράς ρυθµίσεων, η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει εάν αυτές
αφορούν µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) ο νοµικός χαρακτηρισµός των µεµονωµένων σταδίων από
τα οποία αποτελείται µια ρύθµιση είναι ασυµβίβαστος µε τη νοµική υπόσταση της ρύθµισης στο σύνολό της
β) η ρύθµιση ή σειρά ρυθµίσεων εφαρµόζεται κατά τρόπο που
δεν συνάδει µε µια φυσιολογική επιχειρηµατική συµπεριφορά
γ) η ρύθµιση ή σειρά ρυθµίσεων περιλαµβάνει στοιχεία που
έχουν ως αποτέλεσµα την αλληλοαντιστάθµιση ή την αλληλοακύρωσή τους
δ) η σύναψη συναλλαγών είναι κυκλικού χαρακτήρα
ε) η ρύθµιση ή σειρά ρυθµίσεων οδηγεί σε σηµαντικό φορολογικό πλεονέκτηµα αλλά αυτό δεν αντανακλάται στους επιχειρηµατικούς κινδύνους τους οποίους αναλαµβάνει ο υποκείµενος
στο φόρο ή στις ταµειακές ροές του
στ) το αναµενόµενο περιθώριο κέρδους πριν από το φόρο
είναι σηµαντικό σε σύγκριση µε το ύψος του αναµενόµενου φορολογικού πλεονεκτήµατος.
4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο στόχος µιας ρύθµισης ή σειράς ρυθµίσεων συνίσταται στην αποφυγή της φορολόγησης, εφόσον, ανεξαρτήτως από τις υποκειµενικές προθέσεις
του υποκείµενου στο φόρο, αντίκειται στο αντικείµενο, στο
πνεύµα και στο σκοπό των φορολογικών διατάξεων που θα
ίσχυαν σε άλλη περίπτωση.
5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ένας δεδοµένος στόχος πρέπει να θεωρείται ουσιαστικός, εφόσον οιοσδήποτε άλλος
στόχος που αποδίδεται ή θα µπορούσε να αποδοθεί στη ρύθµιση
ή στη σειρά ρυθµίσεων φαίνεται αµελητέος, λαµβανοµένων
υπόψη όλων των περιστάσεων της υπόθεσης.
6. Για να καθοριστεί εάν η ρύθµιση ή η σειρά ρυθµίσεων έχει
οδηγήσει σε φορολογικό πλεονέκτηµα µε την έννοια της παραγράφου 1, η Φορολογική Διοίκηση συγκρίνει το ύψος του οφειλόµενου φόρου από έναν υποκείµενο στο φόρο, λαµβάνοντας
υπόψη την εν λόγω ρύθµιση, µε το ποσό που θα όφειλε ο ίδιος
υποκείµενος στο φόρο υπό τις ίδιες συνθήκες, εν απουσία της
εν λόγω ρύθµισης.
Άρθρο 39
Δικαιολόγηση προσαύξησης περιουσίας
Σε περίπτωση διαπίστωσης προσαύξησης περιουσίας κατά την
παράγραφο 4 του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, η προσαύξηση αυτή δεν υπόκειται σε φορολογία, εφόσον
ο φορολογούµενος αποδείξει την πραγµατική πηγή αυτής,
καθώς επίσης και ότι αυτή είτε έχει υπαχθεί σε νόµιµη φορολογία
είτε απαλλάσσεται από το φόρο σύµφωνα µε ειδικές διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΕΙΣΠΡΑΞΗ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
Άρθρο 40
Αρµόδια όργανα
1. Η είσπραξη των φόρων και των λοιπών εσόδων του Δηµοσίου που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα, συµπερι-
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λαµβανοµένης της αναγκαστικής εκτέλεσης, ανήκει στην αρµοδιότητα του Γενικού Γραµµατέα.
2. Η διεκπεραίωση των διαδικασιών είσπραξης για λογαριασµό
του Δηµοσίου των φόρων και λοιπών εσόδων µπορεί να ανατεθεί
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα σε τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα, στα Ελληνικά Ταχυδροµεία ή οποιαδήποτε δηµόσια υπηρεσία. Με όµοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και η
διαδικασία της είσπραξης από τα προαναφερόµενα πρόσωπα,
καθώς και ο έλεγχος για την είσπραξη αυτών.
3. Ο Γενικός Γραµµατέας ή τα νοµίµως εξουσιοδοτηµένα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης έχουν το δικαίωµα να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ή οποιαδήποτε άλλη νόµιµη ενέργεια που
αποσκοπεί, άµεσα ή έµµεσα, στην είσπραξη φόρων και λοιπών
εσόδων, περιλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, της κατάθεσης αίτησης πτώχευσης του οφειλέτη του Δηµοσίου και της αγωγής
καταδολίευσης.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
Άρθρο 41
Πληρωµή φόρου
1. Ο φόρος καταβάλλεται κατά το χρόνο που προβλέπεται από
το νόµο που επιβάλλει την αντίστοιχη φορολογία, στην οποία
εφαρµόζεται ο Κώδικας.
2. Ο φόρος καταβάλλεται µε τον τρόπο που καθορίζεται µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα.
3. Σε περίπτωση διορθωτικού προσδιορισµού φόρου, ο οφειλόµενος φόρος καταβάλλεται εντός τριάντα (30) ηµερών από την
κοινοποίηση της πράξης του προσδιορισµού φόρου στον φορολογούµενο. Σε περίπτωση εκτιµώµενου προσδιορισµού ή προληπτικού προσδιορισµού του φόρου, ο οφειλόµενος φόρος
καταβάλλεται εντός τριών (3) ηµερών από την κοινοποίηση της
αντίστοιχης πράξης προσδιορισµού του φόρου.
4. Σε περίπτωση έκδοσης οριστικής απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, ο οφειλόµενος φόρος καταβάλλεται σε δύο (2) ίσες
µηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του επόµενου
από την κοινοποίηση στον φορολογούµενο της πράξης εκκαθάρισης του φόρου που προκύπτει µε βάση το διατακτικό της απόφασης µήνα και η δεύτερη δόση µέχρι την τελευταία εργάσιµη
ηµέρα του µήνα που ακολουθεί.
Άρθρο 42
Επιστροφή φόρου
1. Εάν ο φορολογούµενος δικαιούται επιστροφή φόρου, η Φορολογική Διοίκηση, αφού συµψηφίσει τους οφειλόµενους από
τον φορολογούµενο φόρο µε το ποσό προς επιστροφή, προβαίνει στην επιστροφή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς.
2. Το επιστρεπτέο ποσό καταβάλλεται στον φορολογούµενο
εντός ενενήντα (90) ηµερών από την υποβολή έγγραφου αιτήµατος του φορολογουµένου, εκτός εάν προβλέπεται µικρότερο
χρονικό διάστηµα από άλλη διάταξη της φορολογικής νοµοθεσίας.
3. Με έγγραφη δήλωση που περιλαµβάνεται στην αίτηση επιστροφής του φορολογουµένου, το επιστρεπτέο ποσό παρακρατείται µε σκοπό το συµψηφισµό του µε µελλοντικές οφειλές του
φορολογουµένου.
Άρθρο 43
Πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών –
τµηµατικής καταβολής σε δόσεις
1. Μετά από αίτηση του φορολογουµένου πριν τη λήξη της
προθεσµίας καταβολής φόρου, η Φορολογική Διοίκηση δύναται
να εγκρίνει πρόγραµµα ρύθµισης καταβολής των φορολογικών
οφειλών σε µία ή περισσότερες δόσεις, εφόσον ο φορολογούµενος επικαλείται και αποδεικνύει ότι αντιµετωπίζει οικονοµική
αδυναµία για την καταβολή του φόρου στη νόµιµη προθεσµία και
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ότι έχει τη δυνατότητα συµµόρφωσης µε το πρόγραµµα ρύθµισης. Το πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών δεν µπορεί να υπερβαίνει
το ένα έτος. Κατ’ εξαίρεση το πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών
µπορεί να εκτείνεται έως δύο (2) έτη για φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ.
2. Για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών σύµφωνα µε την παράγραφο 1, ο φορολογούµενος
πρέπει να παράσχει στη Φορολογική Διοίκηση τα εξής στοιχεία:
α) αναλυτική δήλωση των εισοδηµάτων του, περιουσιακών
στοιχείων του και οφειλών του σε τρίτους,
β) αποδεικτικά στοιχεία για την υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν τα τελευταία πέντε (5) έτη, και
γ) ανάλογα µε το ύψος των φορολογικών οφειλών για τις
οποίες υποβάλλει αίτηση ένταξης σε πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών:
αα) για φορολογικές οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ, αποδεικτικά στοιχεία για τη δυνατότητα καταβολής των
µηνιαίων δόσεων,
ββ) για φορολογικές οφειλές άνω των πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ, έγγραφα µε τα οποία αποδεικνύεται, αφενός, η
προσωρινή οικονοµική του αδυναµία και, αφετέρου, η δυνατότητα τήρησης των όρων του προγράµµατος ρύθµισης οφειλών
ή
γγ) για φορολογικές οφειλές άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, εγγυήσεις ή άλλο εµπράγµατο βάρος.
3. Φορολογούµενος, ο οποίος έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή δεν µπορεί να υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών
σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
4. Η πρώτη δόση του προγράµµατος ρύθµισης οφειλών καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία
ειδοποίησης του φορολογουµένου για την έγκριση του προγράµµατος. Οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται µέχρι και την τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε επόµενου µήνα. Αν παραλειφθεί η
καταβολή µίας δόσης, επιβάλλεται προσαύξηση ίση µε ποσοστό
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του ποσού της καταβλητέας
δόσης. Η δόση που δεν έχει καταβληθεί εµπροθέσµως σύµφωνα
µε το προηγούµενο εδάφιο καταβάλλεται µαζί µε την προσαύξηση το αργότερο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας καταβολής της
επόµενης δόσης.
5. Το πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών παύει να ισχύει µε συνέπεια την υποχρέωση άµεσης καταβολής του υπόλοιπου της οφειλής και την εφαρµογή όλων των διαθέσιµων µέτρων εκτέλεσης,
εάν ο φορολογούµενος:
α) δεν καταβάλλει µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες περισσότερες από µία δόσεις,
β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για περισσότερο από ένα µήνα,
γ) δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις φορολογίας εισοδήµατος και φορολογίας Φ.Π.Α. κατά την περίοδο του προγράµµατος ρύθµισης οφειλών,
δ) παρείχε ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία για την έγκριση του
προγράµµατος ρύθµισης οφειλών.
6. Η υπαγωγή του φορολογούµενου σε πρόγραµµα ρύθµισης
οφειλών δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής
τόκων επί των ρυθµιζόµενων φορολογικών οφειλών.
Άρθρο 44
Σειρά εξόφλησης
1. Οι καταβολές χρηµατικών ποσών έναντι συγκεκριµένου
φόρου εξοφλούν την υποχρέωση του φορολογούµενου µε την
ακόλουθη σειρά:
α) έξοδα είσπραξης,
β) τόκος επί του φόρου,
γ) πρόστιµα που σχετίζονται µε το φόρο,
δ) το αρχικό ποσό του φόρου.
2. Η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να κατανέµει κάθε καταβολή
σε οποιονδήποτε οφειλόµενο φόρο:
α) εάν ο φορολογούµενος δεν υποδείξει κατά το χρόνο της
καταβολής σε ποιο συγκεκριµένο φόρο ή φορολογική περίοδο
αφορά η πληρωµή, ή

β) εάν η καταβολή πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο
48 του Κώδικα.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ
Άρθρο 45
Απαρίθµηση εκτελεστών τίτλων
1. Η είσπραξη των φόρων και των λοιπών εσόδων του Δηµοσίου που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα πραγµατοποιείται δυνάµει εκτελεστού τίτλου.
2. Εκτελεστοί τίτλοι από το νόµο είναι:
α) στην περίπτωση άµεσου προσδιορισµού φόρου, ο προσδιορισµός του φόρου, όπως προκύπτει ταυτόχρονα µε την υποβολή
της δήλωσης,
β) στην περίπτωση διοικητικού προσδιορισµού φόρου, η
πράξη προσδιορισµού του φόρου που κοινοποιείται στον φορολογούµενο,
γ) στην περίπτωση εκτιµώµενου προσδιορισµού φόρου, η
πράξη εκτιµώµενου προσδιορισµού του φόρου,
δ) στην περίπτωση διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου, η
πράξη διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου,
ε) στην περίπτωση προληπτικού προσδιορισµού φόρου, η
πράξη προληπτικού προσδιορισµού του φόρου,
στ) σε περίπτωση έκδοσης οριστικής δικαστικής απόφασης, η
απόφαση αυτή όπως κοινοποιείται στον φορολογούµενο,
ζ) σε περίπτωση καταλογισµού τόκων και προστίµων, οι αντίστοιχες πράξεις.
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Άρθρο 46
Λήψη διασφαλιστικών µέτρων
1. Η Φορολογική Διοίκηση, προκειµένου να διασφαλίζει την είσπραξη φόρων, µπορεί, σε επείγουσες περιπτώσεις, στις οποίες
αυτό απαιτείται για την αποτροπή επικείµενου κινδύνου για την
είσπραξη των φόρων, να προβαίνει µε βάση τον εκτελεστό τίτλο
του άρθρου 45 του Κώδικα και χωρίς δικαστική απόφαση στην
επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των
περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του Δηµοσίου είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλογικά τα άρθρα 707-723 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας, εξαιρουµένων των άρθρων 715 παρ.5 και 722 του
ανωτέρω Κώδικα.
2. Η Φορολογική Διοίκηση µπορεί µε τις ίδιες προϋποθέσεις
της παραγράφου 1, να προβαίνει στη λήψη των προβλεπόµενων
στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ασφαλιστικών µέτρων µε
βάση τον εκτελεστό τίτλο κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου
691 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
3. Τα µέτρα της προηγούµενης παραγράφου διατάσσονται
από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Πρωτοδικείου της έδρας της
αρµόδιας για τη σχετική φορολογία αρχής χωρίς να απαιτείται
προηγούµενη κλήτευση του φορολογουµένου.
4. Με τις ίδιες προϋποθέσεις µπορεί να εγγραφεί υποθήκη για
κάθε φόρο και λοιπά έσοδα του Δηµοσίου που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του Κώδικα.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Άρθρο 47
Ατοµική ειδοποίηση καταβολής οφειλής / υπερηµερίας
1. Σε περίπτωση µη καταβολής των ποσών που αναφέρονται
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στην πράξη προσδιορισµού του φόρου ή στην πράξη επιβολής
τόκων ή προστίµων ή στην πράξη εκκαθάρισης του φόρου µετά
την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης µέχρι την προβλεπόµενη σε αυτά ηµεροµηνία πληρωµής το αρµόδιο όργανο της
Φορολογικής Διοίκησης αποστέλλει στον φορολογούµενο ατοµική ειδοποίηση καταβολής των οφειλών του που δεν έχουν καταβληθεί εντός των νοµίµων προθεσµιών πριν τη διενέργεια
οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα
επόµενα άρθρα του Κώδικα.
2. Σε περίπτωση µη καταβολής των ποσών που αναφέρονται
στην ατοµική ειδοποίηση εντός τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της ατοµικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής, το αρµόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης µπορεί να προβεί στη
λήψη µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κώδικα µετά την πάροδο της προθεσµίας των τριάντα
(30) ηµερών.
3. Στην ατοµική ειδοποίηση αναφέρονται:
α) το ονοµατεπώνυµο και τα στοιχεία του φορολογουµένου,
β) ο Α.Φ.Μ. του φορολογουµένου, εφόσον έχει εκδοθεί,
γ) η ηµεροµηνία έκδοσης της ατοµικής ειδοποίησης καθώς και
παραποµπές στους αντίστοιχους εκτελεστούς τίτλους, συµπεριλαµβανοµένων αριθµών, σχετικών προθεσµιών ή και ηµεροµηνιών καταβολής δόσεων,
δ) το είδος και το ποσό των οφειλόµενων φόρων, των τόκων,
των προστίµων και η φορολογική περίοδος ή περίοδοι που αφορούν αυτά, µε εξαίρεση αυτά για τα οποία ισχύει νόµιµη ή δικαστική αναστολή πληρωµής,
ε) η εντολή καταβολής των ποσών αυτών,
στ) ο τρόπος πληρωµής των ανωτέρω,
ζ) ο όρος ότι οι τόκοι συνεχίζουν να υπολογίζονται µέχρι την
τελική εξόφληση της οφειλής,
η) ο όρος ότι εφόσον ο φορολογούµενος δεν προβεί σε εξόφληση εντός τριάντα (30) ηµερών από την επίδοση της ατοµικής
ειδοποίησης, η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να προβεί σε διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης των ποσών που αναφέρονται σε
αυτή, εκτός εάν ο φορολογούµενος υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών εντός τριάντα (30) ηµερών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 43 του Κώδικα.
4. Η ατοµική ειδοποίηση κοινοποιείται στον φορολογούµενο
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Κώδικα.
5. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα καθώς και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 48
Αναγκαστική εκτέλεση
1. Εξαιρουµένων των θεµάτων που ρυθµίζονται διαφορετικά
από τον παρόντα Κώδικα, η αναγκαστική είσπραξη των φόρων
και λοιπών εσόδων του Δηµοσίου που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα διενεργείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
ν.δ. 356/1974 περί Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων.
2. Ειδικά, η διαδικασία συµψηφισµού που προβλέπεται στο
άρθρο 83 του ν.δ. 356/1974 περί Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων
Εσόδων δεν εφαρµόζεται αναφορικά µε τους φόρους και λοιπά
έσοδα του Δηµοσίου που καλύπτονται από τον Κώδικα.
3. Όπου στον Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων γίνεται
αναφορά στον Προϊστάµενο της Δ.Ο.Υ., στον Διευθυντή του Δηµοσίου Ταµείου ή γενικότερα σε άλλο αρµόδιο όργανο νοείται
στο εξής ο Γενικός Γραµµατέας.
4. Αναγκαστική εκτέλεση δεν διενεργείται για οφειλές, η πληρωµή των οποίων τελεί σε νόµιµη ή δικαστική αναστολή και για
όσο χρόνο αυτή διαρκεί. Αναγκαστική εκτέλεση δεν διενεργείται
επίσης για οφειλές που έχουν υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης
οφειλών, εφόσον ο φορολογούµενος συµµορφώνεται µε το πρόγραµµα.
Άρθρο 49
Λήψη µέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης
1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που υπάρχουν πληροφορίες ή
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υπόνοιες ότι ο φορολογούµενος θα προβεί σε µεταβίβαση περιουσιακών του στοιχείων ή προβαίνει σε προπαρασκευαστικές
ενέργειες για να εγκαταλείψει τη χώρα ή σε οποιαδήποτε άλλη
ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο την είσπραξη του φόρου, η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να λαµβάνει µε βάση τον εκτελεστό τίτλο
µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ακόµη και πριν τη νόµιµη ηµεροµηνία καταβολής της οφειλής ή την κοινοποίηση της ατοµικής ειδοποίησης ή την παρέλευση της τριακονθήµερης προθεσµίας
που προβλέπεται για την καταβολή της οφειλής µε τη σύµφωνη
γνώµη του Οικονοµικού Εισαγγελέα.
2. Με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην προηγούµενη
παράγραφο µπορεί επίσης να εγγράφεται υποθήκη.
3. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που ο φορολογούµενος µεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία του, η Φορολογική Διοίκηση µπορεί
να προβαίνει στην άσκηση αγωγής καταδολίευσης για τη διασφάλιση των συµφερόντων του Δηµοσίου, σύµφωνα µε τα
άρθρα 931κ.ε. του ΑΚ και για τη χρονική περίοδο µέχρι δύο (2)
έτη από την ηµεροµηνία της καταδολιευτικής ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να ζητήσει ως
ασφαλιστικό µέτρο τη δικαστική µεσεγγύηση σύµφωνα µε τα
άρθρα 725 κ.ε. του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ
Άρθρο 50
Αλληλέγγυα ευθύνη
1. Τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύµβουλοι, εντεταλµένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των
νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων κατά το χρόνο της
διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωµή του φόρου που οφείλεται από αυτά
τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες καθώς και του
φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής
τους. Στα νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύονται, ευθύνεται αλληλεγγύως µαζί µε τα πιο πάνω πρόσωπα, για την πληρωµή των
κατά το προηγούµενο εδάφιο οφειλόµενων φόρων του διαλυόµενου νοµικού προσώπου και εκείνο που το απορρόφησε ή το
νέο νοµικό πρόσωπο που συστήθηκε ανεξάρτητα από το χρόνο
βεβαίωσής τους.
2. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για τους παρακρατούµενους
φόρους και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νοµικού προσώπου
που εκπροσωπούν ως εξής:
α) Αν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα που
είχαν µία από τις ως άνω ιδιότητες από τη λήξη της προθεσµίας
απόδοσης του φόρου και µετά.
β) Αν δεν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα,
που είχαν µία από τις πιο πάνω ιδιότητες κατά το χρόνο που
υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης του φόρου.
3. Αν κατά το χρόνο διάλυσης νοµικού προσώπου ή νοµικής
οντότητας δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας, περιλαµβανόµενων των παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων φόρων,
οι κατά το χρόνο διάλυσης αυτών µέτοχοι ή εταίροι µε ποσοστό
συµµετοχής τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) ευθύνονται αλληλεγγύως µε το νοµικό πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα για την
καταβολή του οφειλόµενου φόρου, µέχρι του ποσού των αναληφθέντων κερδών ή απολήψεων σε µετρητά ή σε είδος λόγω της
ιδιότητας του µετόχου ή εταίρου κατά τα τρία (3) τελευταία έτη
προ της λύσης.
4. Ευθύνεται αλληλεγγύως µε το νοµικό πρόσωπο ή τη νοµική
οντότητα για την καταβολή του οφειλόµενου και µη εξοφληθέντος φόρου κατά τη λύση του νοµικού προσώπου ή της νοµικής
οντότητας, και κάθε πρόσωπο που υπήρξε µέτοχος ή εταίρος
αυτού µε ποσοστό συµµετοχής τουλάχιστον πέντε τοις εκατό
(5%) κατά τα τρία (3) τελευταία έτη πριν τη λύση του µέχρι του
ποσού των αναληφθέντων κερδών ή απολήψεων σε µετρητά ή
σε είδος λόγω της ιδιότητας του µετόχου ή εταίρου και εφόσον
η οφειλή αφορά την περίοδο, στην οποία το εν λόγω πρόσωπο
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ήταν µέτοχος ή εταίρος.
5. Πρόσωπα ευθυνόµενα για την καταβολή φόρου εκ µέρους
του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο δύνανται να ασκήσουν έναντι της Φορολογικής Διοίκησης, παράλληλα µε το νοµικό πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα, οποιοδήποτε δικαίωµα θα είχε στη διάθεσή του το νοµικό
πρόσωπο ή η νοµική οντότητα.
6. Οι παράγραφοι 3 και 4 δεν ισχύουν για νοµικά πρόσωπα και
νοµικές οντότητες εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών
ή αναγνωρισµένο χρηµατιστήριο σε άλλο κράτος - µέλος της
Ε.Ε..
ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ
Άρθρο 51
Παραγραφή είσπραξης φόρων
1. Το δικαίωµα του Δηµοσίου για την είσπραξη των φόρων και
λοιπών εσόδων του που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα παραγράφεται πέντε (5) έτη µετά την έκδοση του νόµιµου
τίτλου εκτέλεσης. Η κοινοποίηση στον φορολογούµενο οποιασδήποτε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης διακόπτει την παραγραφή. Η µη εκκίνηση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης
για την είσπραξη των φόρων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα εντός πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία κατά
την οποία ο φορολογούµενος κατέστη υπερήµερος συνεπάγεται
την πειθαρχική ευθύνη του αρµόδιου οργάνου της φορολογικής
διοίκησης.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, κανένας νόµος περί
παραγραφής δεν αποκλείει το δικαίωµα αναγκαστικής εκτέλεσης
για την είσπραξη από το Δηµόσιο των µη καταβληθέντων φόρων
ή άλλων εσόδων του Δηµοσίου που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα.
Άρθρο 52
Αµοιβαία συνδροµή στην είσπραξη απαιτήσεων
από φόρους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Για την αµοιβαία συνδροµή στην είσπραξη απαιτήσεων εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 295 έως 319 του ν. 4072/2012,
µε τον οποίο ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία η Οδηγία
2010/24/ΕΕ του Συµβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Άρθρο 53
Τόκοι εκπρόθεσµης καταβολής
1. Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόµιµης προθεσµίας, ο φορολογούµενος υποχρεούται να καταβάλει τόκους επί του εν λόγω ποσού φόρου για τη χρονική περίοδο
από τη λήξη της νόµιµης προθεσµίας έως και την ηµεροµηνία
καταβολής του φόρου. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης ή τροποποιητικής δήλωσης καθώς και σε περίπτωση εκτιµώµενου, διορθωτικού ή προληπτικού προσδιορισµού του φόρου, ως αφετηρία
υπολογισµού των τόκων λαµβάνεται η λήξη της προθεσµίας κατά
την οποία θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί, βάσει του
νόµου, ο φόρος που προκύπτει από την εκπρόθεσµη ή τροποποιητική δήλωση ή από την πράξη προσδιορισµού.
2. Σε περίπτωση καταβολής υπερβάλλοντος ποσού φόρου
(αχρεώστητη καταβολή), καταβάλλονται τόκοι στον φορολογούµενο για τη χρονική περίοδο από την ηµεροµηνία αίτησης επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού φόρου µέχρι την
ηµεροµηνία επιστροφής του, εκτός εάν η επιστροφή φόρου ολοκληρωθεί εντός ενενήντα (90) ηµερών από την παραλαβή από τη
Φορολογική Διοίκηση της αίτησης επιστροφής φόρου του φορολογουµένου. Για τους σκοπούς του προηγούµενου εδαφίου, εάν
το υπερβάλλον ποσό φόρου συµψηφιστεί µε άλλες φορολογικές
οφειλές, το ποσό θεωρείται ότι επιστράφηκε κατά το χρόνο διε-

νέργειας του συµψηφισµού.
3. Τόκοι επί των τόκων δεν υπολογίζονται και δεν οφείλονται.
4. Ο Γενικός Γραµµατέας µε απόφασή του ορίζει το επιτόκιο
υπολογισµού τόκων σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.
Άρθρο 54
Διαδικαστικές παραβάσεις
1. Για καθεµία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται
πρόστιµο στον φορολογούµενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νοµοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρµογής του:
α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσµα δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν
προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου,
β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσµα φορολογική δήλωση,
γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσµα δήλωση παρακράτησης φόρου,
δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτηµα της Φορολογικής Διοίκησης για
παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,
ε) δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,
στ) δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισµό
του φορολογικού εκπροσώπου του,
ζ) δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό µητρώο,
η) δεν συµµορφώνεται µε κάθε υποχρέωση σχετική µε την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, όπως ορίζονται στο
Άρθρο 13 του Κώδικα.
2. Τα πρόστιµα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:
α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση µη υποβολής ή εκπρόθεσµης υποβολής σχετικά µε την περίπτωση α’ της παραγράφου
1,
β) εκατό (100) ευρώ, για κάθε άλλη παράβαση σε περίπτωση
που ο φορολογούµενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών
βιβλίων,
γ) χίλια (1.000) ευρώ για κάθε άλλη παράβαση, σε περίπτωση
που ο φορολογούµενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και
στοιχείων µε βάση απλοποιηµένα λογιστικά πρότυπα και
δ) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ για κάθε άλλη παράβαση, σε περίπτωση που ο φορολογούµενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων µε βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.
Το πρόστιµο αυτό επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση όταν συντρέχει η παράβαση της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1.
3. Σε περίπτωση υποτροπής της ίδιας παράβασης εντός πέντε
(5) ετών, το πρόστιµο ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού προστίµου. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής εντός πέντε (5) ετών,
το πρόστιµο ανέρχεται στο τετραπλάσιο του αρχικού προστίµου.
Άρθρο 55
Παραβάσεις φοροδιαφυγής
1. Για τους σκοπούς του Κώδικα, ως «φοροδιαφυγή» νοείται:
α) η απόκρυψη καθαρών εισοδηµάτων από οποιαδήποτε πηγή
µε µη υποβολή δήλωσης ή µε υποβολή ανακριβούς δήλωσης και
µε σκοπό τη µη πληρωµή φόρου εισοδήµατος. Ως απόκρυψη καθαρών εισοδηµάτων νοείται και η περίπτωση κατά την οποία καταχωρούνται στα βιβλία πλασµατικές ή εικονικές ολικά ή µερικά
δαπάνες ή γίνεται επίκληση στη φορολογική δήλωση τέτοιων δαπανών, ώστε να µην εµφανίζονται καθαρά εισοδήµατα ή να εµφανίζονται αυτά µειωµένα,
β) η µη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συµψηφισµός, έκπτωση ή διακράτηση φόρου προστιθέµενης αξίας και παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων φόρων, τελών ή εισφορών, καθώς
και η µη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης
µε σκοπό τη µη πληρωµή των παραπάνω φόρων τελών ή εισφορών, εφόσον προβλέπεται από τις διατάξεις της φορολογικής
νοµοθεσίας που αφορά φόρους που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα,
γ) η είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων από τη Φορολογική Διοίκηση µετά από παραπλάνηση της Φορολογικής Δι-
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οίκησης µε την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή
µε αθέµιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων,
δ) η έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, καθώς και η νόθευση φορολογικών στοιχείων. Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί µε
οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία της αρµόδιας φορολογικής αρχής σχετική πράξη θεώρησής
του και εφόσον η µη καταχώριση τελεί σε γνώση του υπόχρεου
για τη θεώρηση του φορολογικού στοιχείου. Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο και όταν οι αξίες που αναγράφονται στο πρωτότυπο και στο αντίτυπο αυτού, το οποίο
χρησιµοποιείται για φορολογικούς σκοπούς είναι διαφορετικές,
ε) η έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και η αποδοχή
αυτών. Εικονικό είναι το στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή
ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για µέρος αυτής ή για συναλλαγή
που πραγµατοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά
που αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο
φορολογικώς πρόσωπο, µε την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την
έναρξη του επιτηδεύµατός του ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στην
κατά τόπο αρµόδια, σύµφωνα µε την αναγραφόµενη στο στοιχείο διεύθυνση, φορολογική αρχή. Εικονικό είναι επίσης το στοιχείο που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική
εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε µορφής επιχείρηση ή από φυσικό πρόσωπο για το οποίο αποδεικνύεται, ότι
είναι παντελώς αµέτοχο µε τη συγκεκριµένη συναλλαγή, οπότε
στην τελευταία αυτή περίπτωση η σχετική διοικητική κύρωση επιβάλλεται, καθώς και η ποινική δίωξη ασκείται κατά του πραγµατικού υπευθύνου που υποκρύπτεται. Τα φορολογικά στοιχεία στα
οποία αναγράφεται αξία συναλλαγής κατώτερη της πραγµατικής
θεωρούνται πάντοτε για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ως
ανακριβή, ενώ τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται
αξία µεγαλύτερη της πραγµατικής θεωρούνται ως εικονικά κατά
το µέρος της µεγαλύτερης αυτής αξίας.
2. α) Όταν η παράβαση αναφέρεται σε µη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση παραστατικού στοιχείου και έχει ως αποτέλεσµα
την απόκρυψη της συναλλαγής ή µέρους αυτής, η δε αποκρυβείσα αξία είναι µεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε παράβαση ίσο µε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) της αξίας της συναλλαγής ή του µέρους
αυτής που αποκρύφτηκε µε ελάχιστο ύψος προστίµου στην περίπτωση αυτή το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500)
ευρώ.
β) Σε περίπτωση έκδοσης πλαστών φορολογικών στοιχείων
επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε παράβαση ίσο µε ποσοστό εκατό
τοις εκατό (100%) της αξίας του στοιχείου.
γ) Σε περίπτωση έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή
λήψης εικονικών στοιχείων επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε παράβαση ίσο µε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας του
στοιχείου. Αν η αξία του στοιχείου είναι µερικώς εικονική, το ως
άνω πρόστιµο επιβάλλεται για το µέρος της εικονικής αξίας.
Εξαιρετικά στις κατωτέρω περιπτώσεις το πρόστιµο της περίπτωσης γ’ µειώνεται ως εξής:
αα) Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισµός της µερικώς εικονικής αξίας επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε παράβαση ίσο µε
ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του στοιχείου.
ββ) Όταν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο
του εκδότη, στο λήπτη του εικονικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε παράβαση ίσο µε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) της αξίας του στοιχείου. Στην περίπτωση αυτή, εάν ο λήπτης του στοιχείου έχει εξοφλήσει µέσω πιστωτικού ιδρύµατος
ή αξιογράφων πλήρως την αξία του τιµολογίου και τον αναλογούντα φόρο προστιθέµενης αξίας στον εκδότη του στοιχείου
και καταθέσει στη Φορολογική Διοίκηση τα σχετικά παραστατικά
µε αναφορά στο εικονικό στοιχείο τεκµαίρεται ότι τελούσε σε
καλή πίστη και δεν επιβάλλεται πρόστιµο στον λήπτη. Σε αυτή
την περίπτωση το πρόστιµο που επιβάλλεται στον εκδότη διπλασιάζεται.
γγ) Στον λήπτη εικονικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιµο για
κάθε παράβαση ίσο µε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της
αξίας του στοιχείου, εφόσον η λήψη του στοιχείου δεν είχε ως
αποτέλεσµα τη µείωση του φόρου εισοδήµατος του οικείου φο-
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ρολογικού έτους.
δδ) Όταν η εικονικότητα του στοιχείου αφορά το χαρακτηρισµό της αναγραφείσας συναλλαγής, η οποία αποδεικνύεται ότι
αφορά άλλη υποκρυπτόµενη πραγµατική συναλλαγή και κατά
συνέπεια η έκδοση του εικονικού στοιχείου δεν επιφέρει καµία
απώλεια εσόδων σχετικά µε φόρους, επιβάλλεται πρόστιµο για
την έκδοση µη προσήκοντος στοιχείου, ύψους πεντακοσίων
ευρώ ανά στοιχείο και µε ανώτατο ύψος προστίµου πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά ελεγχόµενο φορολογικό έτος.
δ) Στο Φ.Π.Α., όταν µετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείµενος στο φόρο, ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή
στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασµό του,
διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις περί Φ.Π.Α., ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, µε βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευµένα φορολογικά
στοιχεία, επιβάλλεται πρόστιµο ισόποσο µε το πενήντα τοις
εκατό (50%) του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν
απέδωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για
καταβολή.
Το πρόστιµο αυτό επιβάλλεται και στα πρόσωπα που έλαβαν
επιστροφή φόρου µε βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευµένα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσαν οι ίδιοι.
3. Η επιβολή προστίµων και η σχετική διοικητική διαδικασία
σύµφωνα µε τον Κώδικα είναι ανεξάρτητες από τυχόν ποινικές
κυρώσεις και οποιαδήποτε ποινική διαδικασία προβλέπεται από
οποιονδήποτε άλλο νόµο.
4. Πληροφορίες ή έγγραφα, τα οποία αφορούν ποινική διαδικασία, δεν χορηγούνται στη Φορολογική Διοίκηση χωρίς προηγούµενη έγγραφη άδεια του αρµόδιου Εισαγγελέα.
Άρθρο 56
Πρόστιµο εκπρόθεσµης υποβολής ή µη υποβολής
Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου
Τεκµηρίωσης ενδοοµιλικών συναλλαγών
1. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Κώδικα επιβάλλεται πρόστιµο υπολογιζόµενο σε ποσοστό ένα
χιλιοστό (1/1000) των δηλούµενων ακαθάριστων εσόδων του
υπόχρεου φορολογουµένου. Το παραπάνω πρόστιµο δεν µπορεί
να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ και µεγαλύτερο των
δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
Το πρόστιµο της παραγράφου αυτής επιβάλλεται και σε περίπτωση που ο Φάκελος Τεκµηρίωσης δεν τίθεται στη διάθεση της
Φορολογικής Διοίκησης µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Κώδικα, ή υποβάλλεται µε µη
πλήρες ή µη επαρκές περιεχόµενο.
2. Σε περίπτωση µη υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή µη διάθεσης του Φακέλου Τεκµηρίωσης της παραγράφου1 του άρθρου 21του Κώδικα στη Φορολογική Διοίκηση
επιβάλλεται πρόστιµο υπολογιζόµενο σε ποσοστό ένα εκατοστό
(1/100) των δηλούµενων ακαθάριστων εσόδων, περιλαµβανοµένης οποιασδήποτε διόρθωσης κερδών, του υπόχρεου φορολογούµενου. Το παραπάνω πρόστιµο δεν µπορεί να είναι µικρότερο
των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και µεγαλύτερο των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
3. Σε περίπτωση υποτροπής εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιµο
ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού προστίµου. Σε περίπτωση
δεύτερης υποτροπής εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιµο ανέρχεται στο τετραπλάσιο του αρχικού προστίµου.
Άρθρο 57
Πρόστιµο εκπρόθεσµης καταβολής
Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο
εντός δύο (2) µηνών από την παρέλευση της νόµιµης προθεσµίας καταβολής, επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε ποσοστό δέκα
τοις εκατό (10%) του φόρου που δεν καταβλήθηκε εµπρόθεσµα.
Αν το ποσό του φόρου καταβληθεί µετά την πάροδο ενός έτους
από την εκπνοή της νόµιµης προθεσµίας καταβολής το παραπάνω πρόστιµο ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου.
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Αν το ποσό του φόρου καταβληθεί µετά την πάροδο δύο (2) ετών
από την εκπνοή της νόµιµης προθεσµίας καταβολής το παραπάνω πρόστιµο ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του
φόρου.
Άρθρο 58
Πρόστιµο ανακριβούς δήλωσης
ή µη υποβολής δήλωσης
1. Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση φορολογική
δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που προκύπτει µε
βάση το διορθωτικό προσδιορισµό φόρου που πραγµατοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση, ο φορολογούµενος υπόκειται σε πρόστιµο επί της διαφοράς ως εξής:
α) δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της διαφοράς, εάν το εν
λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από πέντε (5%) έως είκοσι
(20%) τοις εκατό του φόρου που προκύπτει µε βάση τη φορολογική δήλωση,
β) τριάντα τοις εκατό (30%) του ποσού της διαφοράς, αν το
εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το είκοσι τοις εκατό (20%)
του φόρου που προκύπτει βάσει της φορολογικής δήλωσης,
γ) εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν
λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το πενήντα τοις εκατό (50%)
του φόρου που προκύπτει µε βάση τη φορολογική δήλωση και
αποδεικνύεται ότι η ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουµένου.
2. Σε περίπτωση µη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιµο ίσο
µε το ποσό του φόρου που αναλογεί στην µη υποβληθείσα δήλωση.
Άρθρο 59
Πρόστιµο µη καταβολής παρακρατούµενων φόρων
Στον υπόχρεο απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου, ο οποίος
δεν απέδωσε το φόρο αυτόν εντός της νόµιµης προθεσµίας
προς πληρωµή, επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το ποσό του φόρου
που δεν αποδόθηκε.
Άρθρο 60
Παρεµπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια
Κάθε πρόσωπο που παρεµποδίζει ή αποπειράται να παρεµποδίσει τις ενέργειες και την εκτέλεση καθηκόντων της Φορολογικής Διοίκησης κατά την άσκηση των εξουσιών της σύµφωνα µε
τον Κώδικα ή υποθάλπει ή υποκινεί άλλο πρόσωπο ή συνεργεί µε
άλλο πρόσωπο για τη διάπραξη παράβασης του Κώδικα υπόκειται στα ίδια πρόστιµα που υπόκειται ο φορολογούµενος.
Άρθρο 61
Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας
1. Ο φορολογούµενος δύναται να ζητά απαλλαγή από τόκους
ή πρόστιµα σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Απαλλαγή δεν χορηγείται, αν δεν έχουν εξοφληθεί, πριν από το αίτηµα απαλλαγής,
όλοι οι φόροι για τους οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιµα. Απαλλαγή δεν χορηγείται για τόκους και πρόστιµα που επιβάλλονται
για ανακριβή δήλωση, καθώς και για τα πρόστιµα που επιβάλλονται για παραβάσεις φοροδιαφυγής.
2. Το αίτηµα απαλλαγής απευθύνεται στον Γενικό Γραµµατέα
και:
α) υποβάλλεται εγγράφως,
β) περιέχει τα στοιχεία και τον αριθµό φορολογικού µητρώου
του φορολογουµένου,
γ) φέρει την υπογραφή του φορολογουµένου ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένου προσώπου, και
δ) περιγράφει όλα τα γεγονότα και περιλαµβάνει τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία.
3. Ο Γενικός Γραµµατέας αποφαίνεται επί του αιτήµατος εντός
τριάντα (30) ηµερών και κοινοποιεί την απόφαση στον φορολογούµενο. Αν δεν ληφθεί απόφαση εντός της ανωτέρω περιόδου,

το αίτηµα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
Άρθρο 62
Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωµή τόκων
και προστίµων
1. Ο Γενικός Γραµµατέας είναι αρµόδιος για την έκδοση πράξεων καταλογισµού τόκων και επιβολής προστίµων.
2. Η πράξη καταλογισµού τόκων ή επιβολής προστίµων κοινοποιείται στον φορολογούµενο ή το ευθυνόµενο πρόσωπο: α)
µαζί µε την πράξη προσδιορισµού του φόρου ή β) αυτοτελώς,
εάν η πράξη προσδιορισµού του φόρου δεν εκδίδεται ταυτόχρονα.
3. Η πράξη καταλογισµού τόκων ή επιβολής προστίµων πρέπει
να περιλαµβάνουν αυτοτελή αιτιολογία.
4. Ο φορολογούµενος ή το ευθυνόµενο πρόσωπο καλείται εγγράφως από τον Γενικό Γραµµατέα να υποβάλει ενδεχόµενες αντιρρήσεις του σχετικά µε επικείµενη έκδοση πράξη καταλογισµού τόκων ή επιβολής προστίµων τουλάχιστον τριάντα ηµέρες
πριν την έκδοσή της, µε εξαίρεση τις υποχρεώσεις καταβολής
τόκων και προστίµων για διαδικαστικές παραβάσεις.
5. Τόκοι και πρόστιµα καταβάλλονται εφάπαξ έως και την τριακοστή ηµέρα µετά την κοινοποίηση της πράξης καταλογισµού ή
επιβολής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Άρθρο 63
Ειδική Διοικητική Διαδικασία –Ενδικοφανής προσφυγή
1. Ο υπόχρεος, εφόσον αµφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που
έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση, οφείλει
να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή µε αίτηµα την επανεξέταση
της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης. Η
αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την
πράξη και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα
οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτηµά του. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα (30) ηµερών από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν.
2. Η Φορολογική Διοίκηση αποστέλλει την ενδικοφανή προσφυγή του υπόχρεου, συνοδευόµενη από σχετικά έγγραφα και
τις απόψεις αυτής, εντός επτά (7) ηµερών από την υποβολή,
στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης, προκειµένου η τελευταία να αποφανθεί.
3. Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής βεβαιώνεται
άµεσα το εκατό τοις εκατό (100%) του αµφισβητούµενου ποσού
από τη Φορολογική Διοίκηση, καταβάλλεται ποσοστό πενήντα
τοις εκατό (50%) αυτού σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και
αναστέλλεται η καταβολή του υπολοίπου.
4. Ο υπόχρεος έχει δικαίωµα να υποβάλει, ταυτόχρονα µε την
ενδικοφανή προσφυγή και αίτηµα αναστολής της καταβολής που
προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει την εν λόγω πληρωµή, µέχρι
την κοινοποίηση της απόφασής της στον υπόχρεο, µόνο στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωµή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση
εντός είκοσι (20) ηµερών από την υποβολή της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Τυχόν αναστολή της πληρωµής δεν απαλλάσσει τον
υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής του προστίµου λόγω
εκπρόθεσµης καταβολής του φόρου.
5. Εντός εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής στη Φορολογική Διοίκηση, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης εκδίδει απόφαση, την οποία κοινοποιεί στον
υπόχρεο, λαµβάνοντας υπόψη την προσφυγή, τις πληροφορίες
που έλαβε από τον υπόχρεο και τις απόψεις της αρµόδιας φορολογικής αρχής, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που είναι
σχετική µε την υπόθεση. Αν η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης το κρίνει απαραίτητο, δύναται να καλέσει τον υπόχρεο σε
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ακρόαση. Σε περίπτωση που προσκοµισθούν νέα στοιχεία στην
Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης ή γίνει επίκληση νέων
πραγµατικών περιστατικών, ο υπόχρεος πρέπει να καλείται σε
ακρόαση. Αν, εντός της προθεσµίας των εξήντα (60) ηµερών, δεν
εκδοθεί απόφαση ή δεν κοινοποιηθεί απόφαση στον υπόχρεο,
τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί
από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης και ο υπόχρεος
έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της
ανωτέρω προθεσµίας. Στην περίπτωση των ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλονται στην αρµόδια φορολογική αρχή
µέχρι τις 28.2.2014 η προθεσµία του πρώτου εδαφίου επεκτείνεται σε εκατόν είκοσι (120) ηµέρες.
6. Αν µε την απόφαση ακυρώνεται, µερικά ή ολικά, ή τροποποιείται η πράξη της φορολογικής αρχής, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης οφείλει να αιτιολογεί την απόφαση αυτή
επαρκώς µε νοµικούς ή και πραγµατικούς ισχυρισµούς. Σε περίπτωση απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής, η αιτιολογία
µπορεί να συνίσταται στην αποδοχή των διαπιστώσεων της οικείας πράξης προσδιορισµού φόρου. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον την οριστική φορολογική
υποχρέωση του υπόχρεου, το καταλογιζόµενο ποσό και την προθεσµία καταβολής αυτού.
7. Η Φορολογική Διοίκηση δεν έχει δικαίωµα προσφυγής κατά
της απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης.
8. Κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης ή της σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής
λόγω παρόδου της προθεσµίας προς έκδοση της απόφασης, ο
υπόχρεος δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου
Διοικητικού Δικαστηρίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα
Διοικητικής Δικονοµίας. Προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια
απευθείας κατά οποιασδήποτε πράξης που εξέδωσε η Φορολογική Διοίκηση είναι απαράδεκτη.
9. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να εκδίδει τις αναγκαίες κανονιστικές πράξεις για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου και
ιδίως να καθορίζει τις λεπτοµέρειες για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, την εφαρµοστέα διαδικασία
και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεών της.
Άρθρο 64
Επαρκής αιτιολογία
Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή,
ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νοµική βάση, τα γεγονότα και
τις περιστάσεις που θεµελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον
προσδιορισµό φόρου.
Άρθρο 65
Βάρος απόδειξης
Σε περίπτωση αµφισβήτησης πράξης προσδιορισµού φόρου
στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, ο φορολογούµενος ή
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αµφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πληµµέλειας της
πράξης προσδιορισµού του φόρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 66
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου 7 εφαρµόζονται, µε την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής, σε όλες τις χρήσεις για
τις οποίες, κατά τη θέση σε ισχύ του Κώδικα. δεν έχει εκδοθεί
εντολή ελέγχου, ή έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου, αλλά δεν έχει
γίνει έναρξη του ελέγχου.
2. Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου 10 του Κώδικα ισχύουν για τις παραβάσεις που διαπράττονται από την ηµεροµηνία ισχύος αυτού µε εξαίρεση την παράγραφο 2 του
άρθρου 55, το οποίο ισχύει για παραβάσεις που διαπράττονται
από τη δηµοσίευση του παρόντος. Η παράγραφος 10 του άρ-
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θρου 5 και η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 καταργούνται από τη δηµοσίευση του παρόντος.
3. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του
άρθρου 11 του Κώδικα ισχύουν από 1ης Αυγούστου 2013.
4. Εξαιρετικά οι διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του Κώδικα
είναι δυνατόν να εφαρµοστούν και για παραβάσεις που διαπράχθηκαν έως το χρόνο δηµοσίευσης αυτού και επισύρουν πρόστιµα
των άρθρων 5 παρ. 10 και 6 του ν. 2523/1997 ανεξάρτητα από
το χρόνο διαπίστωσής τους, εφόσον το νέο καθεστώς του άρθρου 54 του Κώδικα επιλεγεί ως ευνοϊκότερο από τον υπόχρεο,
για το σύνολο των παραβάσεων που περιέχονται στην ίδια πράξη
ή απόφαση επιβολής προστίµου, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα κατωτέρω, ανά κατηγορία υποθέσεων:
α. Για τις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί Αποφάσεις Επιβολής Προστίµου (Α.Ε.Π.) µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Κώδικα, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα εντός
ανατρεπτικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής Α.Ε.Π.. Εξαιρετικά, για τις υποθέσεις της
περίπτωσης αυτής οι σχετικές Α.Ε.Π. µπορεί να εκδοθούν απευθείας µε βάση το νέο καθεστώς, εφόσον πριν την έκδοσή τους ο
υπόχρεος υποβάλλει ανέκκλητη δήλωση επιλογής των διατάξεων
που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της Α.Ε.Π..
β. Για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί Α.Ε.Π. µέχρι
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Κώδικα και δεν βρίσκονται
ακόµη σε στάδιο διοικητικής επίλυσης της διαφοράς κατόπιν αιτήµατος διοικητικού συµβιβασµού ή άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα, εντός ανατρεπτικής
προθεσµίας σαράντα πέντε (45) ηµερών από τη δηµοσίευση του
Κώδικα.
γ. Για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί Α.Ε.Π. και
βρίσκονται σε στάδιο διοικητικής επίλυσης της διαφοράς κατόπιν
αιτήµατος διοικητικού συµβιβασµού ή άσκησης ενδικοφανούς
προσφυγής, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας σαράντα πέντε (45) ηµερών από τη δηµοσίευση του Κώδικα.
5. Στις παραπάνω περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 4,
αρµόδιος για την έκδοση της πράξης επιβολής των προστίµων
µε το ευνοϊκότερο καθεστώς είναι ο Προϊστάµενος της Αρχής
που εξέδωσε την πράξη. Κατά της πράξης αυτής που εκδίδεται
στη βάση του ευνοϊκότερου καθεστώτος δεν έχουν εφαρµογή οι
διατάξεις περί δικαστικού και διοικητικού συµβιβασµού. Στην παραπάνω περίπτωση γ’ της παραγράφου 4 το ευνοϊκότερο καθεστώς εφαρµόζεται στο πλαίσιο του διοικητικού συµβιβασµού ή
ενδικοφανούς προσφυγής. Ο διοικητικός συµβιβασµός ή η αποδοχή της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής µε βάση
το ευνοϊκότερο καθεστώς δεν έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των
προστίµων σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία. Το αίτηµα
για υπαγωγή στο ευνοϊκότερο καθεστώς υποβάλλεται στην αρµόδια Αρχή ή στην αρµόδια Επιτροπή των άρθρων 70Α και 70Β
του ν. 2238/1994 κατά περίπτωση.
6. Για τις υποθέσεις προστίµων των άρθρων 5 παρ. 10 και 6
του ν. 2523/1997, οι οποίες εκκρεµούν ενώπιον των διοικητικών
δικαστηρίων και του Σ.τ.Ε. κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, οι
υπόχρεοι δύνανται µε αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη, εντός ανατρεπτικής
προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση του Κώδικα
ή σε περίπτωση που κατά το χρόνο δηµοσίευσης του Κώδικα εκκρεµεί η έκδοση απόφασης µετά από συζήτηση, σε τριάντα (30)
ηµέρες από τη δηµοσίευση της απόφασης κατά τα οριζόµενα
στην παράγραφο 4 να ζητήσουν το δικαστικό συµβιβασµό µε
βάση το ευνοϊκότερο καθεστώς για το σύνολο των προστίµων
ανά καταλογιστική πράξη. Αρµόδιος για τη διενέργεια του συµβιβασµού είναι ο Προϊστάµενος της αρχής που εξέδωσε την
πράξη. Στην περίπτωση αυτή, η σχετική δίκη καταργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 142 και 143, παράγραφος 7
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, αφού υποβληθεί αντίγραφο
του πρακτικού συµβιβασµού στο αρµόδιο δικαστήριο. Η διάταξη
του τελευταίου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου του
άρθρου αυτού εφαρµόζεται αναλόγως.
7. Εξαιρετικά οι διατάξεις της υποπερίπτωσης δδ’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Κώδικα είναι
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δυνατόν να εφαρµοστούν και για παραβάσεις που διαπράχθηκαν
µέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος αυτού, ανεξάρτητα από το χρόνο
διαπίστωσής τους, εφόσον το νέο καθεστώς του άρθρου 55 του
Κώδικα επιλεγεί ως ευνοϊκότερο από τον υπόχρεο, για το σύνολο
των παραβάσεων που περιέχονται στην ίδια πράξη ή απόφαση
επιβολής προστίµου.
8. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής των ποσών που προκύπτουν
µετά τον επανυπολογισµό των προστίµων κατά τις διατάξεις του
Κώδικα, κατ’ εφαρµογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου
αυτού.
9. Υποθέσεις που εµπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων
3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, για τις οποίες δεν υποβάλλεται
αίτηση για την Ειδική Διαδικασία του άρθρου 63 του Κώδικα, κρίνονται µε βάση τις διατάξεις που ίσχυαν, κατά το χρόνο διάπραξης της παράβασης.
10. Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί, πέραν αυτών που προκύπτουν από την εφαρµογή των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος, δεν επιστρέφονται.
Άρθρο 67
Έναρξη ισχύος
Ο παρών Κώδικας τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις κατ’ ιδίαν διατάξεις.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 68
Τροποποίηση άρθρων του ν. 3691/2008
1. Η περίπτωση ιη’ του άρθρου 3 του ν. 3691/2008 (Α’ 166), αντικαθίσταται ως εξής:
«ιη) Τα αδικήµατα: α) της φοροδιαφυγής, που προβλέπονται
στο άρθρο 17, στο άρθρο 18 µε την εξαίρεση της περίπτωσης α’
της παραγράφου 1 και του άρθρου 19 µε την εξαίρεση της περίπτωσης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του ν.
2523/1997 (Α’ 179), όπως ισχύουν, β) της λαθρεµπορίας, που
προβλέπονται στα άρθρα 155, 156 και 157 του ν. 2960/2001 (Α’
265), όπως ισχύουν, και γ) της µη καταβολής χρεών προς το Δηµόσιο, που προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43),
όπως ισχύει, µε την εξαίρεση της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1, καθώς και της µη καταβολής χρεών που προκύπτουν από
χρηµατικές ποινές ή πρόστιµα που επιβλήθηκαν από τα δικαστήρια ή από διοικητικές ή άλλες αρχές.»
2. H περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3691/2008
καταργείται.
3. H περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3691/2008
αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για:
- τις ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου,
- τις ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων,
- τις ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων σε
ακίνητη περιουσία,
- τις ανώνυµες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,
- τις ανώνυµες εταιρείες επενδυτικής διαµεσολάβησης,
- τις ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών και τις εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών, από τη στιγµή που θα γνωστοποιηθεί στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η αδειοδότησή τους από τον αρµόδιο
φορέα.»
4. H περίπτωση ε’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3691/2008,
αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Το Υπουργείο Οικονοµικών (Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων) για:
- τους φορολογικούς ή φοροτεχνικούς συµβούλους και τις
εταιρείες παροχής φορολογικών ή φοροτεχνικών συµβουλών,
- τους λογιστές που δεν συνδέονται µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας και τους ιδιώτες ελεγκτές,

- τους κτηµατοµεσίτες και τις κτηµατοµεσιτικές εταιρείες,
- τους οίκους δηµοπρασίας,
- τους εµπόρους αγαθών µεγάλης αξίας,
- τους εκπλειστηριαστές,
- τους ενεχυροδανειστές.»
5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν.
3691/2008, οι λέξεις «έντεκα (11) Μέλη» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «δώδεκα (12) Μέλη».
6. Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 7Α του ν. 3691/2008
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Α’ Μονάδα Διερεύνησης Χρηµατοοικονοµικών Πληροφοριών
α) Η Α’ Μονάδα συγκροτείται από τον Πρόεδρο και οκτώ (8)
Μέλη της Αρχής µε τους αναπληρωτές τους, µε γνώση της αγγλικής γλώσσας και ειδικότερα: αα) ένα στέλεχος από το Σώµα
Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος και ένα από τη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών που
προτείνονται από τον αρµόδιο Υπουργό, ββ) ένα στέλεχος από
τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων που προτείνεται από
τον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, γγ) ένα στέλεχος από
το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων που προτείνεται από τον αρµόδιο Υπουργό, δδ) ένα στέλεχος από την Τράπεζα της Ελλάδος που προτείνεται από τον
Διοικητή της, εε) ένα στέλεχος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που προτείνεται από το Διοικητικό της Συµβούλιο, στστ) ένα
στέλεχος από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας που προτείνεται από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ζζ) ένα στέλεχος από το Αρχηγείο του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που προτείνεται από τον
Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου.».
7. Η περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3691/2008
αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Τη συλλογή πληροφοριών για το σκοπό και τη σκοπούµενη
φύση της επιχειρηµατικής σχέσης ή σηµαντικών συναλλαγών ή
δραστηριοτήτων του πελάτη ή του πραγµατικού δικαιούχου και
την επαλήθευση των εισοδηµάτων των ανωτέρω από τα πιστωτικά ιδρύµατα και τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς µε
βάση προσκοµιζόµενο πρόσφατο εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογίας εισοδήµατος, πλην των περιπτώσεων που ο πελάτης
δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήµατος.»
8. Το άρθρο 29 του ν. 3691/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 29
Υποβολή αναφορών για φορολογικά
και τελωνειακά αδικήµατα
1. Ειδικά για τα αδικήµατα της φορολογικής και τελωνειακής
νοµοθεσίας, καθώς και για τα λοιπά αδικήµατα αρµοδιότητας
ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. που υπάγονται στα βασικά αδικήµατα, ορίζεται η εξής διαδικασία:
α. To Σ.Δ.Ο.Ε. είναι αρµόδιο για την παραποµπή στη δικαιοσύνη υποθέσεων νοµιµοποίησης εσόδων από λαθρεµπορία, φοροδιαφυγή και για υποθέσεις που υπάγονται στις λοιπές
αρµοδιότητές του, εφόσον έχει συντάξει σχετική έκθεση ελέγχου
ή πορισµατική αναφορά. Η σχετική αναφορά υποβάλλεται στον
αρµόδιο Εισαγγελέα µε άµεση ενηµέρωση της Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. και της
Αρχής. Επιπροσθέτως, το Σ.Δ.Ο.Ε. δύναται να αναφέρει στην
Αρχή υποθέσεις για τις οποίες έχει συντάξει έκθεση ελέγχου ή
πορισµατική αναφορά µόνο για το βασικό αδίκηµα και να συνεργασθεί µε αυτή, ακόµη και µε κοινές έρευνες σε υποθέσεις κοινής αρµοδιότητας.
β. Οι Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα ελεγκτικά κέντρα, όταν διαπιστώνουν περιπτώσεις παραβάσεων της
φορολογικής νοµοθεσίας, καθώς και των λοιπών αδικηµάτων αρµοδιότητάς τους που υπάγονται στα βασικά αδικήµατα, υποβάλλουν αναφορές στην Αρχή, ενηµερώνοντας συγχρόνως και τη
Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων.
γ. Οι Τελωνειακές και Ελεγκτικές Υπηρεσίες, όταν διαπιστώνουν περιπτώσεις παραβάσεων της τελωνειακής νοµοθεσίας,
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καθώς και των λοιπών αδικηµάτων αρµοδιότητάς τους, που υπάγονται στα βασικά αδικήµατα, υποβάλλουν αναφορές στην Αρχή,
ενηµερώνοντας συγχρόνως τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και
ΕΦΚ.
δ. Οι αναφορές που προβλέπονται στις ανωτέρω περιπτώσεις
β’ και γ’ θα υποβάλλονται στην Αρχή εφόσον το ποσό των παραβάσεων υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Για τον
προσδιορισµό του ποσού αυτού λαµβάνονται υπόψη, αθροιστικώς, τα επιµέρους ποσά που προκύπτουν από µερικότερες πράξεις του ίδιου αδικήµατος ή και από διαφορετικά αδικήµατα
φοροδιαφυγής, λαθρεµπορίας ή µη καταβολής χρεών που διαπιστώνονται κατά τον εκάστοτε έλεγχο και διαπράχθηκαν από
την 5η Αυγούστου 2008, ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ του ν.
3691/2008 και εντεύθεν.
ε. Τα υπόχρεα πρόσωπα υποβάλλουν στην Αρχή αναφορές
ύποπτων συναλλαγών που ενδέχεται να σχετίζονται µε τα ανωτέρω αδικήµατα, πλην των δικηγόρων που δύνανται να υποβάλλουν αναφορές στην ειδική επιτροπή του άρθρου 34.»
9. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3691/ 2008 προστίθενται τρία νέα εδάφια ως εξής:
«Ειδικά στις περιπτώσεις διενέργειας φορολογικών ή τελωνειακών ελέγχων και κατά τη διαδικασία είσπραξης χρεών, η Γενική
Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών δύναται να ζητήσει και να λάβει από την Αρχή κάθε διαθέσιµη σε
αυτήν πληροφορία που είναι πιθανό να σχετίζεται µε το διενεργούµενο έλεγχο ή µε την επιδιωκόµενη είσπραξη χρέους του
υπόχρεου. Η Αρχή δύναται να αποφασίσει να µην παράσχει τις
πληροφορίες, εάν η παροχή των πληροφοριών θα έθετε σε κίνδυνο µια συνεχιζόµενη έρευνα της Αρχής. Αυτή η άρνηση δεν
µπορεί να υπερβεί χρονικά τους έξι (6) µήνες.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για το Σ.Δ.Ο.Ε., για τις περιπτώσεις
διενέργειας ελέγχων αρµοδιότητάς του.
Επιπλέον, η Αρχή ενηµερώνει µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων για τις περιπτώσεις
δέσµευσης περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται µε νοµιµοποίηση εσόδων που προέρχονται από φορολογικά αδικήµατα,
τελωνειακά αδικήµατα ή αδικήµατα µη καταβολής χρεών προς
το Δηµόσιο, καθώς και το Σ.Δ.Ο.Ε. για τις δεσµεύσεις περιουσιακών στοιχείων που αφορούν εν γένει αδικήµατα που εµπίπτουν
στις αρµοδιότητές του.»
10. H περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 3691/
2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Αν πρόκειται για υπόχρεο νοµικό πρόσωπο, µε απόφαση
της αρµόδιας κατά το άρθρο 6 του παρόντος αρχής επιβάλλονται:
i) διοικητικό πρόστιµο από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ
µέχρι πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ,
ii) οριστική ή προσωρινή για χρονικό διάστηµα από ένα µήνα
έως δύο έτη ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας ή
απαγόρευση άσκησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας,
iii) απαγόρευση άσκησης ορισµένων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ή εγκατάστασης υποκαταστηµάτων ή αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, για το ίδιο χρονικό διάστηµα,
iv) οριστικός ή προσωρινός για το ίδιο χρονικό διάστηµα αποκλεισµός από δηµόσιες παροχές, ενισχύσεις, επιδοτήσεις, αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, προµήθειες, διαφηµίσεις και
διαγωνισµούς του Δηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του δηµόσιου τοµέα.
Το διοικητικό πρόστιµο του στοιχείου i επιβάλλεται πάντοτε,
ανεξαρτήτως της επιβολής άλλων κυρώσεων.»
11. Στην εισαγωγική πρόταση της παρ. 3 του άρθρου 52 του
ν.3691/2008, διαγράφονται οι λέξεις «που εποπτεύει εταιρείες
του χρηµατοπιστωτικού τοµέα».
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
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Άρθρο 69
Τροποποίηση του ν. 4118/2013
Η ισχύς των προβλεποµένων στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.
4118/2013 (Α’ 32) παρατείνεται ως τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 70
Ρυθµίσεις Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας
1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 51 του ν. 3996/2011 (Α’
170), καταργούνται.
2. Η διάταξη της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου ΙΑ.13
του ν. 4093/2012 (Α’ 222) ισχύει και για το βιβλίο δροµολογίων
των επιβατικών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης όπως προβλέπεται µε το β.δ. 14/1950.
3. Για πρόσωπα που ασκούν εκµετάλλευση αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) στην οποία απασχολούνται µέχρι τρεις (3)
εργαζόµενοι, η προβλεπόµενη στο άρθρο 22 του ν. 3850/2010 Α’
84) επιµόρφωση τεχνικού ασφαλείας συντελείται, µε ηλεκτρονική
δήλωσή τους στις οικείες καταστάσεις εργασίας ότι έχουν ενηµερωθεί και εφαρµόζουν τις σχετικές οδηγίες του ηλεκτρονικού
εντύπου µε τίτλο «Πρόληψη Ατυχηµάτων στο χώρο Εργασίας»,
το οποίο είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (www.ypakp.gr).
4. Το Β’ Κοινό Υπηρεσιακό Συµβούλιο, το οποίο συστάθηκε µε
τις διατάξεις του άρθρου 123 του ν. 3655/ 2008 (Α’ 58) και στη
συνέχεια µετονοµάστηκε σε Κοινό Υπηρεσιακό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 3996/2011
είναι αρµόδιο για το προσωπικό των Ταµείων Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) και Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών
και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ).
Άρθρο 71
Τροποποίηση διάταξης του άρθρου 975 του Κ.Πολ.Δ.
Το εδάφιο της περίπτωσης 1 του άρθρου 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1) οι απαιτήσεις για την κηδεία ή τη νοσηλεία εκείνου κατά
του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση, της συζύγου και των τέκνων
του, αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους δώδεκα µήνες πριν
από την ηµέρα του πλειστηριασµού. Στην ίδια τάξη υπάγονται
και οι απαιτήσεις αποζηµίωσης δανειστών, λόγω αναπηρίας ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, µε εξαίρεση την ικανοποίηση για ηθική βλάβη, εφόσον προέκυψαν έως την ηµέρα
του πλειστηριασµού ή την κήρυξη της πτώχευσης.»
Άρθρο 72
Ρύθµιση θεµάτων Υπουργού Επικρατείας
Για τον υπολογισµό των αποζηµιώσεων (Α’ 226) λόγω λύσεως
των συµβάσεων του προσωπικού της παραγράφου 2 του άρθρου
3 της υπ’ αριθµ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονοµικών (Β’
1414), όπως ισχύει, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4024/2011
«Ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο», καθώς και προκειµένου για
δηµοσιογράφους οι διατάξεις της υπ’ αριθµ. 2/17805/002 (Β’
662/21.3.2013). Η καταβολή των αποζηµιώσεων αυτών θα γίνει
τµηµατικά σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
Για τον υπολογισµό των παραπάνω αποζηµιώσεων εφαρµόζεται
η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του α.ν. 173/1967
(Α’ 189) αποκλειστικά για εκείνο το προσωπικό που, µέσα σε διάστηµα τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, θα απασχοληθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ή µε
οποιουδήποτε είδους σύµβαση έργου ή εργασίας σε οποιονδήποτε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης µε εξαίρεση το προσωπικό
που θα απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο και µε οποιουδήποτε είδους σύµβαση έργου εργασίας από τον Ειδικό Διαχειριστή για λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου µέχρι τη σύσταση
του νέου δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα (ΝΕΡΙΤ Α.Ε.). Η διά-
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ταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του α.ν. 173/1967 δεν
εφαρµόζεται για το προσωπικό που δεν εµπίπτει στη ρύθµιση του
προηγούµενου εδαφίου. Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθείσας αποζηµίωσης, το ποσό αναζητείται εντόκως σύµφωνα µε
τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
Άρθρο 73
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4172/2013
1. Η παρ. 4 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι εκπαιδευτικοί της προηγούµενης παραγράφου µετατάσσονται υποχρεωτικά µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, από την 22η Ιουλίου 2013, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπάγονται ή στην εγγύτερη αυτής, εντός
της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σε συνιστώµενες µε την πράξη µετάταξης προσωποπαγείς θέσεις διοικητικού προσωπικού, της ίδιας κατηγορίας, µε το βαθµό και το
Μ.Κ. που κατέχουν, µε ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθµων κενών
ή κενούµενων, εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών θέσεων της
αυτής, ανώτερης ή και κατώτερης κατηγορίας.»
2. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 11 του άρθρου
82 του ν. 4172/2013, οι λέξεις «οργανικών θέσεων της αυτής ή
ανώτερης κατηγορίας.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «οργανικών θέσεων της αυτής, ανώτερης ή και κατώτερης κατηγορίας.».
3. Στην παρ. 14 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, οι λέξεις «που
υπόκεινται σε φόρο» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «που έχουν
συσταθεί και λειτουργούν».
Άρθρο 74
Τροποποίηση διατάξεων των νόµων
4152/2013 και 4164/2013
1. Η υποπερίπτωση β’ της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου
Α1 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) αντικαθίσταται
ως εξής:
«β) οφειλέτες που κατά το χρόνο υπαγωγής έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθµό για φοροδιαφυγή».
2. Η περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Α2 του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθµιση οφειλέτες που
κατά το χρόνο υπαγωγής έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθµό
για φοροδιαφυγή.»
3. Στο άρθρο 9 του ν.4164/2013 αντικαθίστανται οι λέξεις «της
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ)» µε
τις λέξεις «του Υπουργείου Οικονοµικών».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άρθρο 75
Λοιπές Διατάξεις
1. Κινητές Μονάδες Επιτήρησης που έχουν αγορασθεί στο
πλαίσιο της προµήθειας του συστήµατος C4I αποδίδονται αυτοδικαίως µε την ψήφιση του παρόντος στις υπηρεσίες των Σωµάτων Ασφαλείας, στων οποίων τη φύλαξη έχουν εναποτεθεί, µε
σκοπό την άµεση χρησιµοποίησή τους για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εγκρίνει σχετικώς τη θέση τους σε
κυκλοφορία.
2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2 του ν. 1166/1981 (Α’ 161)
αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Τούτο δε, χορηγούµενο σε µία ή πλείονες δόσεις, καθορίζεται
κατ’ έτος δια Πράξεως του Υπουργικού Συµβουλίου κατόπιν εισηγήσεως του Υπουργού Εξωτερικών, υποβαλλοµένης µετά
πρότασιν της I. Κοινότητος του Αγίου Όρους, αναπροσαρµοζόµενον κατά τας µεταβαλλοµένας γενικωτέρας οικονοµικάς συνθήκας και δεδοµένα.»
Άρθρο 76
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις του νόµου αυτού ισχύουν από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε εξαίρεση τα οριζόµενα
στο άρθρο 67 ή αν άλλως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις
αυτού.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριοι συνάδελφοι,
παρακαλώ το Τµήµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την
υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση
στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το Τµήµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Τµήµατος και ώρα 16.55’ λύεται η συνεδρίαση για την Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 και ώρα 18.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Τµήµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο,
συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

