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Αθήνα, σήµερα στις 19 Δεκεµβρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 18.15’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου: «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις».
Τον λόγο έχει ο κ. Χρύσανθος Λαζαρίδης για επτά λεπτά.
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Η περίπτωση του φορολογικού νοµοσχεδίου που ψηφίζουµε σήµερα είναι χαρακτηριστική αυτού
που ονοµάζουµε διάψευση αρνητικών προσδοκιών. Συνήθως, η
Κυβέρνηση καλλιεργεί υπερφίαλες προσδοκίες, διαψεύδονται
και αυτό της στοιχίζει. Τώρα έχουµε –και δεν είναι η πρώτη φοράακριβώς το αντίστροφο. Η Αντιπολίτευση –και όχι µόνο, για να
είµαστε δίκαιοι- καλλιεργεί αρνητικές προσδοκίες, οι οποίες διαψεύστηκαν παταγωδώς.
Ακούσαµε ότι θα δηµευτούν τα ακίνητα, ακούσαµε ότι θα είναι
εξοντωτικοί οι φόροι των ακινήτων. Η πραγµατικότητα που προκύπτει είναι πως θα έχουµε µία επιβάρυνση για τη χρήση του
2014, όση ήταν και το 2013, περίπου ίδια σε ύψος, αλλά επειδή
γίνεται διεύρυνση φορολογικής βάσης, οι περισσότεροι θα πληρώσουν λιγότερα έως πολύ λιγότερα. Κάποιοι, περίπου το 20%,
θα πληρώσουν πάνω-κάτω τα ίδια και ένα 5% θα πληρώσει περισσότερα, αλλά όχι πολύ περισσότερα, που αφορά κυρίως υψηλότατης εισοδηµατικής στάθµισης φορολογούµενους.
Αυτό το «οι περισσότεροι θα πληρώσουν λιγότερα» θα ήθελα
να το προσέξουµε. Το 90% των ανθρώπων που έχουν µόνο κάποιο ακίνητο κτίσµα –ένα διαµέρισµα, µία µονοκατοικία, ένα κατάστηµα- και το νοικιάζουν θα πληρώσουν οπωσδήποτε λιγότερο, γιατί παντού έχουν µειωθεί οι συντελεστές φορολόγησης και
µάλιστα, έχουν φορολογηθεί για δεύτερη φορά. Πέρυσι, όλοι φορολογήθηκαν οµοίως –αναλογικά, όπως λέµε- 15%, αυτή τη
φορά µειώθηκαν 15% µεσοσταθµικά, αλλά για τους φτωχότερους µέχρι 21%, για τους πιο πλούσιους το κατώτερο µέχρι
4,4%.
Αλήθεια, ξέρετε πόσοι είναι εκείνοι που πλήρωσαν ΦΑΠ; Είναι
το 10% των φορολογουµένων. Οι µισοί από αυτούς που πλήρωσαν το ΦΑΠ, δεν θα πληρώσουν τίποτα, διότι είναι µεταξύ
200.000-300.000. Οι υπόλοιποι που θα πληρώσουν ξανά το συµπληρωµατικό ΕΝΦΙΑ, θα πληρώσουν οπωσδήποτε λιγότερο, διότι

θα πληρώσουν για µικρότερο κοµµάτι της περιουσίας τους –
αφού το αφορολόγητο είναι υψηλότερο και ξεκινάει από τις 300
χιλιάδες- µε χαµηλότερους συντελεστές όλοι. Σας θυµίζω ότι ο
συντελεστής του ΦΑΠ ξεκίναγε από το 2‰, τώρα ξεκινάει υψηλότερα από το 1‰ και ο υψηλότερος συντελεστής -ο οριακός,
όπως τον λέµε- έφθανε στο 2% ή 20‰ και τώρα φθάνει στο 1%
ή 10‰.
Συνεπώς, όλοι αυτοί που δεν έχουν οικόπεδα, πληρώνουν λιγότερο. Αυτοί που έχουν οικόπεδα, αρχίζουν να έχουν µία πρόσθετη επιβάρυνση. Στις πλείστες περιπτώσεις, αυτή η πρόσθετη
επιβάρυνση, επειδή είναι µε συντελεστή 1,5‰ που δεν υπάρχει
διεθνώς, θα είναι µικρή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτά
που πληρώνουν επιπλέον, γιατί έχουν οικόπεδα, είναι λιγότερα
από αυτά που κερδίζουν από το ΦΑΠ και από το κτίσµα. Υπάρχουν κάποιοι που έρχονται «µία η άλλη» και υπάρχουν και κάποιοι
που θα πληρώσουν περισσότερα.
Το επόµενο σκέλος στη διεύρυνση φορολογικής βάσης, δηλαδή τα αγροκτήµατα, έχουν πολύ µικρή επιβάρυνση. Τα 2 ευρώ
-0,5 για τα βοσκοτόπια- τα 2,5 ευρώ –που δεν είναι καν 2,5- για
τα αρδευτικά οι ίδιοι οι αγρότες θεωρούν ότι δεν είναι ιδιαίτερα
επιβαρυντικά. Έτσι, επιτύχαµε ένα φόρο, στον οποίο υπάρχει περίπου η ίδια η επιβάρυνση, µε τους περισσότερους να πληρώνουν λιγότερα και ιδιαίτερα να ελαφρύνονται οι χαµηλότερες
κοινωνικές τάξεις.
Όσον αφορά στις αντικειµενικές αξίες, το επιχείρηµα είναι εύλογο, αλλά έχουµε ισοδύναµο αποτέλεσµα µείωσης των αντικειµενικών αξιών. Οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες µας λένε ότι οι εικαζόµενες
αγοραίες τιµές είναι 30% χαµηλότερα από τις αντικειµενικές
αξίες. Προσέξτε, οι αγοραίες τιµές τώρα σε σχέση µε τις αγοραίες τιµές προ πενταετίας δεν είναι 30%, αλλά –πράγµατι- είναι
60% πιο κάτω. Αλλά οι αντικειµενικές αξίες έµειναν αναλλοίωτες
από το 2007. Άρα, η βάση µέτρησης είναι οι αντικειµενικές αξίες.
Θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγµα. Ένα διαµέρισµα, το
οποίο κόστιζε 180 χιλιάδες στον κατασκευαστή, το πήρε κάποιος
µε 180 χιλιάδες και το δήλωσε αντικειµενική αξία 100 χιλιάδες το
2007. Αυτό το διαµέρισµα σήµερα έχει εικαζόµενη αξία 75 χιλιάδες, το οποίο είναι 60% πιο κάτω από την πραγµατική αγοραία
αξία του πριν από έξι χρόνια –δηλαδή, από τις 180 χιλιάδες- αλλά
είναι µόνο 25% πιο κάτω από τις 100 χιλιάδες.
Συνεπώς, όταν µιλάµε για µείωση των αντικειµενικών αξιών κανένας δεν δίνει νούµερο πάνω από 30% και θυµηθείτε το αυτό.
Πέρυσι το ΕΕΤΗΔΕ µειώθηκε 15%, φέτος µειώνεται µεσοσταθµικά 15%. Βέβαια, 15% και 15% δεν κάνει 30%, αλλά κάνει 27,5.
Είναι, λοιπόν, 27% µόνο από εκεί.
Ο ΦΑΠ δεν µειώθηκε πέρσι. Τώρα µειώνεται. Πόσο µειώνεται;
Πάρα πολύ. Οι µισοί δεν πληρώνουν καθόλου ΦΑΠ. Εκεί τα µη-

5066

δενίσαµε. Οι άλλοι µισοί πληρώνουν αισθητά λιγότερο, µέχρι και
50% µεσοσταθµικά, αλλά εκεί υπάρχει µεγάλη διασπορά.
Συµπέρασµα: Αφού δεν µειώθηκαν οι αντικειµενικές αξίες,
ελαφρύνθηκαν µε µείωση συντελεστών και αύξηση αφορολόγητου. Είχαµε ισοδύναµο αποτέλεσµα. Αυτό να µην το ξεχνάµε, να
µην το βγάζουµε από τη συζήτηση. Αν κρατούσαµε τους ίδιους
συντελεστές και µειώναµε τις αξίες, την ίδια επιβάρυνση θα είχαµε, για να µην πω ότι σε µερικές περιπτώσεις θα ήταν και αυξηµένη.
Έγινε µια σειρά από τοµές µ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Πρώτη
τοµή: Διεύρυνση φορολογικής βάσης. Πάρα πολλοί έλεγαν γι’
αυτό, «ήµουν νιός και γέρασα», αλλά τώρα έγινε για πρώτη φορά
και έγινε σε πολλές διαστάσεις, και στα οικόπεδα και στα αγροτεµάχια και παντού. Δεύτερον, αυτό που είχαµε υποσχεθεί: Πολλοί φόροι σε έναν. Τρίτον, δεν πληρώνεται πλέον στη ΔΕΗ. Τέταρτον, για δεύτερη φορά µειώνεται η επιβάρυνση.
Τις δύο µεγαλύτερες τοµές δεν τις έχουµε αναφέρει ακόµα. Η
µία είναι ότι ουσιαστικά φτιάχτηκε Κτηµατολόγιο, δηλαδή φτιάχτηκε αυτό που έχει «στοιχειώσει» την Ελλάδα εδώ και εκατό
χρόνια, γιατί εδώ και εκατό χρόνια το έχουν άλλες οµοειδείς
χώρες. Η βάση του Κτηµατολογίου υπάρχει. Το 85% του Κτηµατολογίου, που επιχειρήθηκε πολλές φορές, δεν έγινε ποτέ. Υπάρχει τώρα. Το 15% που λείπει δεν είναι τίποτε άλλο από την αποτύπωσή του πάνω στο χάρτη. Τώρα µε το google earth και µε τα
gps είναι πολύ εύκολο να γίνει και δεν κοστίζει κιόλας.
Το δεύτερο είναι ότι µειώθηκαν αισθητά οι καταπατήσεις ιδιωτών σε βάρος της δηµόσιας γης. Τώρα, επειδή θα πληρώσουν
κάποιο φόρο, αποτραβήχτηκαν οι περισσότεροι, όχι όλοι, και αυτό φαίνεται αν το δεις πάνω στο χάρτη, πάνω στο google earth,
εκεί που βλέπεις την πραγµατική εικόνα της κατάστασης στο
έδαφος, δηλαδή βλέπεις καλλιεργηµένες εκτάσεις µέσα στα δηµόσια εδάφη, γιατί κανείς δεν τις διεκδικεί, γιατί κάποιος τις καλλιεργούσε και τώρα αποτραβήχτηκε. Δεύτερον, έχουν µειωθεί
πάρα πολύ, περίπου στο 1/3, οι καταπατήσεις ιδιωτών σε ιδιώτες,
γιατί τώρα που πρέπει κάποιος να πληρώσει φόρο, τραβιέται
πίσω.
Θέλω να κάνω µόνο µία παρατήρηση: Υπάρχει µια σειρά από
βελτιώσεις, που παρ’ όλα αυτά θα γίνουν. Θα ήθελα µία πρόσθετη βελτίωση: Αυτοί των οποίων τη γη την πήραν κρατικοί φορείς, δηµόσιοι φορείς, είτε είναι ΟΤΑ είτε είναι άλλοι και τώρα
καλούνται να πληρώσουν ΕΝΦΙΑ, αυτή τη φορά τον ΕΝΦΙΑ να
τον αναλάβει αυτός που τους πήρε τη γη και να τον πληρώσει
αυτός, αλλιώς να τους επιστρέψει τη γη. Αυτό θα είναι µία ουσιώδης βελτίωση, επαναστατική, θα έλεγα. Νοµίζω ότι την ανέφερε η κ. Πατριανάκου. Δεν ξέρω πώς προχωράει. Πρέπει να
προχωρήσει και να γίνει και αυτή. Αυτό θα είναι µία επαναστατική
τοµή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον
κύριο συνάδελφο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και αφού ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, σαράντα εννέα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 1ο Γυµνάσιο Αιγίου (πρώτο τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Μαρίνος για επτά λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου είναι προϊόν των
προσπαθειών που κατέβαλαν οι δύο Κοινοβουλευτικές Οµάδες
που στηρίζουν την Κυβέρνηση για την ανατροπή ενός πρόχειρου
και άδικου αρχικού σχεδίου. Σε µια εποχή όπου ο ελληνικός λαός
δοκιµάζεται, αναγκαζόµαστε για λόγους εθνικού συµφέροντος
και µε άµεσο στόχο τη µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος,
να αναζητήσουµε λύσεις απαραίτητες στην παρούσα φάση.
Έπειτα από πολλές διαβουλεύσεις, διαφωνίες, ακόµα και συγκρούσεις µε γνώµονα τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, κα-
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τορθώσαµε να επιφέρουµε σηµαντικές βελτιώσεις και αλλαγές
στο παρόν νοµοσχέδιο. Έτσι, ο αρχικός δηµοσιονοµικός στόχος
των 2,9 δισεκατοµµυρίων ευρώ περιορίστηκε, όπως άλλωστε
προβλέπεται και στον προϋπολογισµό, στα 2,65 δισεκατοµµύρια
ευρώ.
Αυτός ο νέος φόρος είναι ενιαίος και επιτυγχάνει για πρώτη
φορά µία σοβαρή διεύρυνση της φορολογικής βάσης η οποία διευκολύνει την είσπραξη του φόρου και κατανέµει δικαιότερα τα
βάρη της υπερφορολόγησης. Αναµφισβήτητα, η φορολογική επιδροµή έχει εξαντλήσει τις αντοχές των Ελλήνων πολιτών, γι’ αυτό
καταβάλλουµε µεγάλες προσπάθειες για να ελαχιστοποιήσουµε
αδικίες και λάθη. Θεωρώ ότι αυτό το έχουµε πετύχει σε αρκετά
µεγάλο βαθµό.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2014 οι πολίτες θα πληρώνουν τα
ίδια συνολικά, αλλά µε δικαιότερη κατανοµή και διεύρυνση της
φορολογικής βάσης, όπως είπα. Το 75% θα πληρώνει λιγότερο,
το 20% το ίδιο και το 5% θα πληρώνει λίγο παραπάνω.
Ειδικότερα όσον αφορά το θέµα της φορολόγησης των κτηρίων, κρίνεται σηµαντικό να υπογραµµίσουµε ότι οι επιβαρύνσεις
που προκύπτουν θα είναι µειωµένες κατά 4% έως 21% σε σύγκριση µε τις επιβαρύνσεις που προκαλεί το έκτακτο ειδικό τέλος
ακινήτων το οποίο επιβάλλεται αυτή τη στιγµή και εισπράττεται
µέσω των λογαριασµών της ΔΕΗ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχοµαι τώρα στο άρθρο 4 σχετικά µε τον υπολογισµό του κύριου φόρου, του ΕΝΦΙΑ, στα οικόπεδα και στα γήπεδα, ένα εξίσου σηµαντικό άρθρο που αφορά
τον αγροτικό πληθυσµό της χώρας µας ο οποίος αποτελεί τη
«ραχοκοκαλιά» της εθνικής οικονοµίας. Αυτό που προσπαθήσαµε
και αλλάξαµε είναι οι συντελεστές που επιβάρυναν άδικα τον
αγρότη ο οποίος µοχθεί καθηµερινά και κάτω από αντίξοες συνθήκες για το εισόδηµά του. Ακόµα και αν οι φορολογούµενοι
αυτοί έχουν στην κατοχή τους αγροτεµάχια µη καλλιεργούµενα
για τα οποία θα καταβάλουν φόρο για πρώτη φορά, η συνολική
επιβάρυνση στην ακίνητη περιουσία τους θα είναι χαµηλότερη
απ’ αυτή που πληρώνουν σήµερα.
Το άρθρο 7 του εν λόγω νοµοσχεδίου το θεωρώ ιδιαιτέρως σηµαντικό, καθώς λαµβάνει µέριµνα για τις ευπαθείς κοινωνικές
οµάδες, για τις οποίες προβλέπεται χορήγηση έκπτωσης 50% ή
και 100% στην επιβολή φόρου, όµως µία από τις προϋποθέσεις
που απαιτούνται προκειµένου τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα να
τυγχάνουν τη χορήγηση της έκπτωσης αυτής, είναι ο φορολογούµενος να µην έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές στο δηµόσιο και
στα ασφαλιστικά ταµεία.
Στο σηµείο αυτό εύλογα τίθεται το ερώτηµα: Πόσα νοικοκυριά
σε περίοδο οικονοµικής ύφεσης και µέτρων σκληρής λιτότητας
είναι δυνατό να µην έχουν οφειλές στο δηµόσιο ή στα ασφαλιστικά ταµεία; Κατά συνέπεια, από τη διάταξη αυτή θα εξαιρεθεί
τελικά ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή
και να τροποποιήσουµε την παράγραφο 1 του άρθρου 7, καθώς
και την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου σχετικά µε την τρίτη προϋπόθεση, που είναι απαραίτητη για τη χορήγηση εκπτώσεων και
αναστολής πληρωµής φόρου, προκειµένου να προστατευτούν
όσο το δυνατόν περισσότεροι, αφού µιλάµε για άτοµα µε βαριές
αναπηρίες, για µακροχρόνια άνεργους, αλλά και για πολλές επιχειρήσεις που δοκιµάζονται σκληρά.
Όσον αφορά τις εξαιρέσεις σχετικά µε τις ελαφρύνσεις των
τριτέκνων και πολυτέκνων από τον ΕΝΦΙΑ, θεωρώ πρωταρχικής
σηµασίας το να εξετάσουµε και να επανεξετάσουµε γι’ αυτές τις
κατηγορίες τη διεύρυνση των εισοδηµατικών κριτηρίων. Οι ιδιοκτήτες ηλεκτροδοτούµενων κτισµάτων συνολικής αξίας µεγαλύτερης των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ θα καταβάλουν επίσης
µειωµένους φόρους, καθώς η επιβάρυνση που προκαλεί ο συµπληρωµατικός ενιαίος φόρος, δηλαδή ο νέος ΦΑΠ, θα είναι χαµηλότερη απ’ αυτή που προκύπτει από τον µέχρι σήµερα ισχύοντα.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, απαιτείται επικαιροποίηση
των αντικειµενικών αξιών, λαµβάνοντας υπόψη ότι στις περισσότερες περιοχές της χώρας οι τιµές ζώνης για τη φορολογία των
ακινήτων παραµένουν στα επίπεδα του 2007 και είναι κατά πολύ
υψηλότερες από τις εµπορικές τιµές πώλησης των ακινήτων. Αξί-
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ζει να σηµειωθεί ότι οι τιµές της αγοράς λόγω της κρίσης έχουν
υποχωρήσει σηµαντικά την τελευταία περίοδο, σε ποσοστό που
ξεπερνά το 50%.
Τέλος, θεωρώ εξαιρετικά χρήσιµο να αναφερθώ στο άρθρο
52, µε τις παραγράφους 1 και 2 του οποίου προβλέπεται απαλλαγή των αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων από 1-1-2014 µε βάση το ποσό των
ακαθάριστων εσόδων τους ή το ποσό επιστροφής του ΦΠΑ ή το
ποσό της επιδότησης που λαµβάνουν αυτοί ανά φορολογικό
έτος, όπως τα σχετικά ποσά θα προσδιοριστούν µε απόφαση του
γενικού γραµµατέα εσόδων. Εδώ χρειαζόµαστε περαιτέρω διευκρινίσεις για το ποιος αγρότης τελικά θα φορολογείται.
Θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι είναι επιβεβληµένο να ανακοινώσετε στην Εθνική Αντιπροσωπεία το όριο εισοδήµατος των αγροτών, οι οποίοι θα εµπίπτουν στο άρθρο 52.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ύστερα από την επιτυχηµένη
προσπάθεια που καταβάλαµε για την ανατροπή του αρχικού σχεδίου, προκειµένου ο νέος φόρος ακινήτων να γίνει όσο το δυνατόν πιο δίκαιος, δίνω θετική ψήφο στο παρόν νοµοσχέδιο, καθώς
πιστεύω ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευελπιστώ ότι
όπου υπάρχουν αρνητικά σηµεία ή ελλείψεις αυτά θα εξεταστούν
µε τη δέουσα προσοχή και θα συµπληρωθούν προς όφελος του
συνόλου των Ελλήνων πολιτών.
Από εδώ σήµερα εκπέµπεται διπλό µήνυµα, από τη µια µεριά
ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να αφουγκράζεται τακτικά και προσεκτικά τις απόψεις και τις αγωνίες των αντιπροσώπων του ελληνικού λαού, που ζουν από κοντά τα προβλήµατά του και από
την άλλη ότι επιτέλους οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να κατανοήσουν
ότι είµαστε σύµµαχοι και εταίροι σε µια ενιαία Ευρώπη, όπως
ακριβώς την οραµατίστηκαν τα µεγάλα πολιτικά αναστήµατα της
υφηλίου και ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραµανλής.
Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόµαστε την Ευρώπη
των λαών, η οποία θα είναι σε θέση να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στις ανάγκες και στα πραγµατικά προβλήµατα των πολιτών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει κατατεθεί ένσταση αντισυνταγµατικότητας κατά
το άρθρο 100 του Κανονισµού της Βουλής από τους Ανεξάρτητους Έλληνες: «Πρώτον, κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 και 2
του Συντάγµατος οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του Νόµου και οι
Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Σύµφωνα δε, µε την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου 4, οι
Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δηµόσια
βάρη, ανάλογα µε τη φοροδοτική τους ικανότητα.
Στην προκείµενη περίπτωση: Με το άρθρο 1 του εν λόγω νοµοσχεδίου προβλέπεται η επιβολή του ΕΝΦΙΑ σε όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα, χωρίς να λαµβάνεται υπ’ όψιν ούτε ο προσοδοφόρος χαρακτήρας ή µη εκάστης κατηγορίας ακινήτων, ούτε η
δυνατότητα εκµετάλλευσης αυτών, ούτε η ηλεκτροδότησή τους
ή µη, ούτε η χρήση ακινήτου προς βιοπορισµό ή µη. Αυτή η αδιάκριτη και οριζόντια επιβολή παραβιάζει τις αρχές της καθολικότητας του φόρου και της φορολόγησης µε βάση τη φοροδοτική
ικανότητα.
Με το άρθρο 4 του νοµοσχεδίου, περί υπολογισµού του κύριου
φόρου του ΕΝΦΙΑ, εισάγεται αυθαίρετη διάκριση υπέρ µιας κατηγορίας φορολογουµένων και σε βάρος άλλης, µε κριτήριο τη
γεωγραφική θέση του ακινήτου, δηλαδή εντός ή εκτός σχεδίου,
η οποία οδηγεί στη διπλή φορολόγηση των ιδιοκτητών αστικών
ακινήτων. Ταυτόχρονα, µε τις ίδιες ρυθµίσεις µειώνεται το φορολογικό βάρος για όσους διαθέτουν µεγάλη ακίνητη περιουσία,
ενώ αυξάνεται σηµαντικά το βάρος για όσους έχουν µικρής και
µεσαίας αξίας ακίνητα.
Ενώ µε το άρθρο 17 παράγραφος 1 του Συντάγµατος το κράτος υποχρεούται στην προστασία της ιδιοκτησίας, µε το προαναφερόµενο άρθρο 4 του νοµοσχεδίου, καθώς και µε το άρθρο 5,
περί υπολογισµού του συµπληρωµατικού φόρου, που έχουν ως
κριτήριο υπολογισµού τιµές ζώνης υπέρµετρα υψηλότερες από
τις αγοραίες αξίες, η πλειονότητα των αστικών ακινήτων υπό το
βάρος διπλής φορολόγησης και της αδυναµίας των υποχρέων
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να πληρώσουν, οδηγείται στη δήµευσή της.
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 21 του Συντάγµατος, ορίζεται
ότι η απόκτηση κατοικίας και µάλιστα επαρκούς, αποτελεί αντικείµενο ειδικής φροντίδας του κράτους. Στις παραγράφους δε
1, 2 και 5 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι η οικογένεια ως θεµέλιο
της συντήρησης και της προαγωγής του έθνους τελεί υπό την
προστασία του κράτους. Επίσης, ότι οι πολύτεκνες οικογένειες,
καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωµατική ή πνευµατική
νόσο, έχουν δικαίωµα ειδικής φροντίδας από το κράτος.
Με τις διατάξεις του ΕΝΦΙΑ, καταργείται και η ελάχιστη προστασία της οικογένειας, διότι τα κριτήρια που προβλέπονται στο
άρθρο 7 για τη χορήγηση έκπτωσης, δεν εναρµονίζονται µε την
αρχή της αναλογικότητας, µε αποτέλεσµα οι οικογένειες και ιδιαίτερα οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες να επιβαρύνονται δυσανάλογα σε σχέση µε τους άγαµους.
Εξάλλου, κατά το άρθρο 20 παράγραφος 1 του Συντάγµατος,
το οποίο συµφωνεί και µε το άρθρο 6 παράγραφος 13 της ΕΣΔΑ,
κατοχυρώνεται το θεµελιώδες δικαίωµα του πολίτη για παροχή
έννοµης προστασίας από τα Δικαστήρια, αποτελεί δε θεµελιώδη
αρχή του κράτους δικαίου. Οι δικονοµικές λεπτοµέρειες, που
είναι επιτρεπτό να καθορίζει κάθε κράτος-µέλος της Ένωσης,
δεν επιτρέπεται να καθιστούν πρακτικώς αδύνατη ή δυσχερή την
άσκηση των δικαιωµάτων των πολιτών.
Εν προκειµένω, µε τη ρύθµιση της παραγράφου 8 του άρθρου
40, αντικαθίσταται το άρθρο 5 του Κώδικα Φορολογικής διαδικασίας και προβλέπονται νέες ρυθµίσεις ως προς την επίδοση
των πράξεων που εκδίδει η φορολογική αρχή.
Οι ρυθµίσεις αυτές αντίκεινται στις προαναφερόµενες διατάξεις που κατοχυρώνουν την παροχή έννοµης προστασίας των διοικουµένων, γιατί καταργούν τη διάταξη που προέβλεπε την
έναρξη της προθεσµίας ασκήσεως προσφυγής από τότε που ο
διοικούµενος έλαβε αποδεδειγµένα πλήρη γνώση του περιεχοµένου της πράξης της διοίκησης.
Τέλος, µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, ο σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την
πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας.
Στις διατάξεις του ΕΝΦΙΑ δεν προβλέπεται καµµία µέριµνα για
τις ευάλωτες κοινωνικά οµάδες, όπως οι µακροχρόνια άνεργοι,
οι ανάπηροι που ζουν µε εξευτελιστικό εισόδηµα, οι πολίτες που
ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας ανεξάρτητα από το ακίνητο
ή ακίνητα που διαθέτουν, γενικότερα δε οι εκατοντάδες χιλιάδες
των Ελλήνων, που χρωστούν στις τράπεζες την πρώτη τους κατοικία και δεν µπορούν να την ξεχρεώσουν. Συµπερασµατικά, οι
προτεινόµενες ρυθµίσεις του ΕΝΦΙΑ, είναι κατάφωρα αντισυνταγµατικότητας.
Καθ’ υποφοράν λεκτέον ότι, η Βουλή, όταν νοµοθετεί, οφείλει
να εκφράζει τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού
και να εναρµονίζει τους νόµους µε τις συνθήκες διαβίωσης των
πολιτών.
Ο ΕΝΦΙΑ βρίσκεται σε πλήρη δυσαρµονία µε το περί δικαίου
αίσθηµα του λαού, όπως αυτό εκφράστηκε από όλους ανεξαιρέτως τους φορείς που κλήθηκαν και προσήλθαν ενώπιον της επιτροπής. Ως εκ τούτου, σας καλούµε να καταψηφίσετε το παρόν
νοµοσχέδιο, άλλως να ζητήσετε από την Κυβέρνηση να το αποσύρει άµεσα, για να µην δηµιουργηθούν περαιτέρω οδυνηρότατες συνέπειες για το λαό µας, που αυτήν τη στιγµή είναι καθηµαγµένος.
Οι ενιστάµενοι Βουλευτές: Γιαταγάνα Χρυσούλα, Γιοβανόπουλος Κωνσταντίνος, Καπερνάρος Βασίλειος, Μαριάς Επαµεινώνδας, Κουίκ Τέρενς-Νικόλαος, Ιατρίδη Τσαµπίκα, Ξουλίδου
Σταυρούλα, Χαϊκάλης Παύλος, Μακρή Ραχήλ, Ουζουνίδης Μαρίνος, Χρυσοβελώνη Μαρίνα, Καµµένος Πάνος.»
Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι για τη συζήτηση της ένστασης αντισυνταγµατικότητας, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, ορίζει Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Κοντονή, Βουλευτή Ζακύνθου.
Κύριοι συνάδελφοι, προβάλλετε αντιρρήσεις αντισυνταγµατικότητας και ζητάτε να αποφανθεί η Βουλή. Θα εφαρµόσουµε,
λοιπόν, την παράγραφο 2 του άρθρου 100 του Κανονισµού της
Βουλής. Έχουν δικαίωµα να µιλήσουν η λέγουσα που έχει οριστεί η κ. Γιαταγάνα Χρυσούλα από τους Ανεξάρτητους Έλληνες
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και η αντιλέγουσα κ. Φεβρωνία Πατριανάκου, οι Πρόεδροι των
Κοινοβουλευτικών Οµάδων ή οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι
και οι αρµόδιοι Υπουργοί καθένας –όλοι δηλαδή- έχουν τον λόγο
για πέντε λεπτά της ώρας.
Ορίστε, κυρία Γιαταγάνα, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά να
εξηγήσετε την ένσταση αντισυνταγµατικότητας.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο βρίθει αντισυνταγµατικών διατάξεων. Εξαιτίας όµως του ελάχιστου χρόνου που δίνεται για την ανάπτυξη αυτής της ένστασης, θα επικεντρωθώ σε
αυτές τις οποίες έκρινα πιο σηµαντικές.
Πρώτον, κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 και 2 του Συντάγµατος, οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου και οι Έλληνες και
οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Σύµφωνα
µε την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου 4, οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δηµόσια βάρη, ανάλογα µε τη
φοροδοτική τους ικανότητα.
Στην προκείµενη περίπτωση, µετονοµάζετε τον ΕΕΤΗΔΕ σε
ΕΝΦΙΑ, για να δικαιολογήσετε την απαράδεκτη µονιµοποίηση
στο διηνεκές µιας έκτακτης εισφοράς, που είχε προσωρινό χαρακτήρα.
Με το άρθρο 1 του εν λόγω νοµοσχεδίου προβλέπεται η επιβολή του ΕΝΦΙΑ σε όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα, από το πρώτο
µάλιστα τετραγωνικό µέτρο, χωρίς να λαµβάνεται υπ’ όψιν ούτε
ο προσοδοφόρος χαρακτήρας ή µη εκάστης κατηγορίας ακινήτων ούτε η δυνατότητα εκµετάλλευσης αυτών ούτε η ηλεκτροδότησή τους ή µη ούτε η χρήση ακινήτου προς βιοπορισµό ή µη.
Αυτή η αδιάκριτη και οριζόντια επιβολή παραβιάζει τις αρχές
της καθολικότητας του φόρου και της φορολόγησης µε βάση τη
φοροδοτική ικανότητα.
Περαιτέρω, µε το άρθρο 4 του νοµοσχεδίου, περί υπολογισµού του κύριου φόρου του ΕΝΦΙΑ, εισάγεται αυθαίρετη διάκριση υπέρ µιας κατηγορίας φορολογουµένων και σε βάρος
άλλης, µε κριτήριο τη γεωγραφική θέση του ακινήτου, δηλαδή
αν είναι εντός ή εκτός σχεδίου, η οποία οδηγεί στη διπλή φορολόγηση των ιδιοκτητών αστικών ακινήτων. Ταυτόχρονα, µε τις
ίδιες ρυθµίσεις µειώνεται το φορολογικό βάρος για όσους διαθέτουν µεγάλη ακίνητη περιουσία, ενώ αυξάνεται σηµαντικά το
βάρος για όσους έχουν µικρής και κυρίως µεσαίας αξίας ακίνητα.
Δεύτερον, ενώ µε το άρθρο 17 παράγραφος 1 του Συντάγµατος το κράτος υποχρεούται στην προστασία της ιδιοκτησίας, µε
το προαναφερόµενο άρθρο 4 του νοµοσχεδίου, καθώς και µε το
άρθρο 5, περί υπολογισµού του Συµπληρωµατικού Φόρου, που
έχουν ως κριτήριο υπολογισµού τιµές ζώνης υπέρµετρα υψηλότερες από τις αγοραίες αξίες, η πλειονότητα των αστικών ακινήτων οδηγείται στη δήµευσή της υπό το βάρος της διπλής
φορολόγησης και της αδυναµίας των υπόχρεων να πληρώσουν.
Παράλληλα, ποινικοποιείτε την αδυναµία καταβολής των φόρων
ακινήτων, µε αποτέλεσµα να οδηγείτε στη φυλακή τους νοµοταγείς πολίτες εξαιτίας της φτώχειας τους.
Τρίτον, στην παράγραφο 4 του άρθρου 21 του Συντάγµατος
ορίζεται ότι η απόκτηση κατοικίας και µάλιστα επαρκούς αποτελεί αντικείµενο ειδικής φροντίδας του κράτους. Στις παραγράφους δε 1, 2 και 5 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι η οικογένεια, ως
θεµέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, τελεί υπό
την προστασία του κράτους. Επίσης, ορίζεται ότι οι πολύτεκνες
καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωµατική ή πνευµατική νόσο
έχουν δικαίωµα ειδικής φροντίδας από το κράτος.
Με τις διατάξεις του ΕΝΦΙΑ καταργείται κάθε ψήγµα µέριµνας
για τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες των πολύτεκνων οικογενειών
και των αναπήρων, οι οποίοι έπρεπε να απαλλάσσονται από αυτούς τους φόρους, τουλάχιστον για την πρώτη κατοικία τους.
Αντ’ αυτού απαλλάσσεται το ΤΑΙΠΕΔ απ’ τον ΕΝΦΙΑ. Ταυτόχρονα, καταργείται και η ελάχιστη προστασία της οικογένειας,
διότι τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 7 για τη χορήγηση έκπτωσης δεν εναρµονίζονται µε την αρχή της αναλογικότητας, µε αποτέλεσµα οι οικογένειες, και ιδιαίτερα οι τρίτεκνες
και οι πολύτεκνες, να επιβαρύνονται δυσανάλογα σε σχέση µε
τους άγαµους.
Τέταρτον, στο άρθρο 20 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, το
οποίο συµφωνεί και µε το άρθρο 6 παράγραφος 13 της ΕΣΔΑ,
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κατοχυρώνεται το θεµελιώδες δικαίωµα του πολίτη για παροχή
έννοµης προστασίας απ’ τα δικαστήρια, αποτελεί δε θεµελιώδη
αρχή του κράτους δικαίου. Οι δικονοµικές λεπτοµέρειες που
είναι επιτρεπτό να καθορίζει κάθε κράτος µέλος της Ένωσης δεν
επιτρέπεται να καθιστούν πρακτικώς αδύνατη ή δυσχερή την
άσκηση των δικαιωµάτων των πολιτών.
Εν προκειµένω, µε τη ρύθµιση της παραγράφου 8 του άρθρου
40, αντικαθίσταται το άρθρο 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και προβλέπονται νέες ρυθµίσεις ως προς την επίδοση
των πράξεων που εκδίδει η φορολογική αρχή. Οι ρυθµίσεις αυτές αντίκεινται στις προαναφερόµενες διατάξεις που κατοχυρώνουν την παροχή έννοµης προστασίας των διοικουµένων, γιατί
καταργούν τη διάταξη που προέβλεπε την έναρξη της προθεσµίας ασκήσεως προσφυγής από τότε που ο διοικούµενος έλαβε
αποδεδειγµένα πλήρη γνώση του περιεχοµένου της πράξης της
διοίκησης.
Τέλος, πέµπτον, στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του Συντάγµατος
ορίζεται ότι ο σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας.
Στις διατάξεις του ΕΝΦΙΑ δεν προβλέπεται καµµία µέριµνα για
τις ευάλωτες κοινωνικά οµάδες, όπως οι µακροχρόνια άνεργοι,
οι ανάπηροι που ζουν µε εξευτελιστικό εισόδηµα, οι πολίτες που
ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας, ανεξάρτητα από το ακίνητο
ή ακίνητα που διαθέτουν, γενικότερα δε οι εκατοντάδες χιλιάδες
των Ελλήνων που χρωστούν στις τράπεζες την πρώτη τους κατοικία και δεν µπορούν να την ξεχρεώσουν.
Συµπερασµατικά, οι προτεινόµενες ρυθµίσεις του ΕΝΦΙΑ είναι
κατάφωρα αντισυνταγµατικές.
Καθ’ υποφοράν λεκτέον ότι η Βουλή, όταν νοµοθετεί, οφείλει
να εκφράζει τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού
και να εναρµονίζει τους νόµους µε τις συνθήκες διαβίωσης των
πολιτών. Ο ΕΝΦΙΑ βρίσκεται σε πλήρη δυσαρµονία µε το περί δικαίου αίσθηµα του λαού, όπως αυτό εκφράστηκε από όλους ανεξαιρέτως τους φορείς που κλήθηκαν και προσήλθαν ενώπιον της
επιτροπής.
Ως εκ τούτου, σας καλούµε να καταψηφίσετε το παρόν νοµοσχέδιο. Άλλως ζητάµε από την Κυβέρνηση να το αποσύρει άµεσα
για να µη δηµιουργηθούν περαιτέρω οδυνηρότατες συνέπειες
για τον λαό µας, που αυτή τη στιγµή είναι καθηµαγµένος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Γιαταγάνα.
Τον λόγο έχει η κ. Φεβρωνία Πατριανάκου για πέντε λεπτά.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, το συζητούµενο
νοµοσχέδιο θεσπίζει ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων και
έχουµε όλοι οι συνάδελφοι στα χέρια µας την αντίστοιχη έκθεση
της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής. Πουθενά δεν υπάρχουν οι αιτιάσεις οι οποίες διατυπώθηκαν τώρα από την συνάδελφο κ. Γιαταγάνα. Επικαλέστηκε µία σειρά από άρθρα του
Συντάγµατος τα οποία παραβιάζονται.
Θα ήθελα, λοιπόν, κι εγώ να επικαλεστώ ότι µε βάση το άρθρο
17 η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του κράτους. Δικαιώµατα που απορρέουν όµως από αυτή δεν µπορούν να ασκούνται
σε βάρος της δηµόσιας ωφέλειας, δηλαδή το ίδιο το Σύνταγµα
θέτει ως υπέρτερο αγαθό τη δηµόσια ωφέλεια. Σε συνδυασµό,
λοιπόν, µε το άρθρο 78 παράγραφος 1, όπου ορίζεται ότι το αντικείµενο της φορολόγησης µπορεί να είναι το εισόδηµα, η περιουσία, οι δαπάνες, οι συναλλαγές ή διάφορες κατηγορίες τους,
προκύπτει σαφώς ότι η ακίνητη περιουσία µπορεί να φορολογηθεί ανεξάρτητα από τα άλλα κριτήρια και ανεξάρτητα από το αν
αποφέρει εισόδηµα. Υπέρτερο, λοιπόν, κριτήριο για όλα αυτά
είναι η δηµόσια ωφέλεια, που στη συγκεκριµένη περίπτωση δηµόσια ωφέλεια είναι η επίτευξη των οικονοµικών και κοινωνικών
σκοπών αυτού του φόρου.
Είµαστε αναγκασµένοι να επικαλεστούµε και την απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε ακριβώς γι’
αυτόν τον λόγο, διότι κάποιοι προσέφυγαν σε προγενέστερο
στάδιο, προκειµένου να αµφισβητήσουν αυτό ακριβώς το επιχείρηµα το οποίο αναπτύχθηκε, να συσχετίσουν δηλαδή το ακίνητο
µε την πρόσοδο από το ακίνητο. Έρχεται, λοιπόν, η απόφαση
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του ΣτΕ, η οποία ορίζει ότι φοροδοτική ικανότητα που απορρέει
από αυτή καθ’ εαυτή την κατοχή της ακίνητης περιουσίας ως φορολογητέας ύλης είναι διαφορετική από το εισόδηµα και µάλιστα
προχωράει στην ερµηνευτική εκδοχή ότι µόνο το εισόδηµα δεν
µπορεί να αποτελέσει βάση φορολογίας, διότι δεν ευρίσκει έρεισµα στο άρθρο 78 παράγραφος 1 του Συντάγµατος. Δηλαδή, τι
λέει το Συµβούλιο της Επικρατείας; Ότι οι αιτιάσεις σήµερα της
Αντιπολίτευσης, που συσχετίζει το εισόδηµα µε το ακίνητο, είναι
αντισυνταγµατικές.
Και βέβαια, η ίδια η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής -κι
αυτό πρέπει να το οµολογήσετε γιατί το έχετε όλοι στα χέρια
σας- ορίζει ότι δεν παραβιάζεται µε βάση αυτόν τον νόµο η αρχή
της καθολικότητας και η αρχή της ισότητας του φόρου. Μάλιστα,
η Έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής θίγει δύο
ζητήµατα, τα οποία και κατά την άποψή µας, είναι πάρα πολύ σοβαρά και γι’ αυτό τα έθεσα ήδη στην οµιλία µου επί της αρχής,
όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι.
Πρώτον, υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια για τους οικονοµικά
ασθενέστερους: Τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και άτοµα µε αναπηρία
80% και άνω απαλλάσσονται 100% του φόρου. Αλλά εµείς οι ίδιοι
είπαµε ότι επιθυµούµε για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης και
αυξηµένης ευαισθησίας να αυξήσουµε αυτά τα κριτήρια και να
διευρύνουµε το βασικό φορολογικό όριο. Δεύτερον, θελήσαµε
να εξετάσουµε και να αποσαφηνίσουµε τι εννοούµε ληξιπρόθεσµες οφειλές. Αυτά όµως δεν αφορούν την αντισυνταγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά αφορούν ζητήµατα που
ο νοµοθέτης οφείλει να ρυθµίσει για λόγους, όπως προείπα, κοινωνικής ευαισθησίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σαφές: Οι ΑΝΕΛ, µετά από
τον χθεσινό τους εναγκαλισµό µε τη Χρυσή Αυγή, προφανώς για
να επανασυνδεθούν µε τον αδελφό ΣΥΡΙΖΑ, είναι υποχρεωµένοι
σήµερα να παίξουν τον ρόλο του καλού µαθητή στις ασκήσεις
επαναστατικής γυµναστικής.
Λυπούµαστε, αλλά σ’ αυτό το παιχνίδι δεν θα µπούµε. Η σοβαρότητα όλων µας εδώ µέσα κρίνεται από την ίδια την κοινωνία.
Όλοι κρινόµαστε και στο τέλος εκεί θα απολογηθούµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει για
πέντε λεπτά ο κ. Κοντονής.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρούµε ότι η ένσταση η
οποία έχει κατατεθεί είναι νόµω βάσιµη. Στηρίζεται στο άρθρο 4
παράγραφος 5 του Συντάγµατος και είναι και ουσία βάσιµη. Θα
σας αναφέρω, λοιπόν, τρία παραδείγµατα, σχετικά µε το πώς µεταχειρίζεστε τους φτωχούς και τους ανήµπορους µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Πρώτον, θέλω να τονίσω ότι όσοι έχουν ακίνητη περιουσία
κάτω από 200.000 ευρώ πλήρωναν µέχρι πρότινος το χαράτσι
της ΔΕΗ, το οποίο το Συµβούλιο της Επικρατείας είχε κρίνει ως
συνταγµατικό υπό την προϋπόθεση ότι είναι προσωρινό µέτρο.
Εσείς σήµερα το κάνετε µόνιµο.
Δεύτερο παράδειγµα είναι ότι όσοι είχαν ιδιοκτησία, ακίνητα
τα οποία δεν είχαν συνδεθεί µε την ηλεκτροδότηση, αυτοί δεν
πλήρωναν καθόλου χαράτσι. Τώρα βάζετε και σ’ αυτούς. Πρόκειται για κουφάρια άδεια, των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν είχαν τη
δυνατότητα ούτε να τα ηλεκτροδοτήσουν, αλλά ούτε να πληρώσουν το ελάχιστο πάγιο και εσείς τους βάζετε αυτά τα απαράδεκτα χαράτσια.
Το τρίτο παράδειγµα είναι ότι για πρώτη φορά στα χρονικά της
ελληνικής Βουλής περνάει νοµοσχέδιο µε το οποίο φορολογούνται τα αγροτικά ακίνητα. Και στον αντίποδα αυτών των επαχθών
µέτρων για τους φτωχούς και ανήµπορους, κάνετε την αντίστροφη πορεία γι’ αυτούς οι οποίοι «έχουν και κατέχουν».
Κοιτάξτε, κύριοι συνάδελφοι. Σας λέµε και σας τονίζουµε ότι
ο συντελεστής του φόρου µειώνεται ανάλογα µε την αύξηση της
τιµής ζώνης. Και σας φέρνω ένα παράδειγµα. Σε τιµή ζώνης έως
500 ευρώ ανά τετραγωνικό, ο συντελεστής είναι 0,80%, ενώ µειώνεται και φτάνει µέχρι το 0,2% για τιµή ζώνης πάνω από 5.000
ευρώ. Αυτός δεν είναι προκλητικός τρόπος µε τον οποίο ευνοείτε
αυτούς που έχουν µεγάλη ακίνητη περιουσία, αντίθετα µε αυτά
που σας είπα προηγουµένως;
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Και ακόµα χειρότερα, έχουµε φοροελαφρύνσεις για τη µεγάλη
ακίνητη περιουσία, αφού καταργήσατε το 2%. Προσέξτε τώρα!
Σ’ αυτή την περίπτωση, ο κάτοχος ακίνητης περιουσίας
10.000.000 ευρώ θα πληρώσει συµπληρωµατικό φόρο 93.600
ευρώ, ενώ θα πλήρωνε 144.000 ευρώ. Θα πληρώσει, δηλαδή,
50.800 ευρώ λιγότερα.
Ας δούµε, λοιπόν, τι κάνετε. Τους µεν αδύναµους τους χαρατσώνετε, µε αποτέλεσµα να πληρώνουν µέχρι και οι αγρότες,
αλλά και τα ακίνητα που δεν έχουν ρεύµα, ενώ στους άλλους βάζετε φοροαπαλλαγή. Όµως, εδώ ξεπερνάτε κάθε όριο αντισυνταγµατικότητας.
Η κ. Πατριανάκου µίλησε για την Επιστηµονική Επιτροπή της
Βουλής. Θα ήθελα, λοιπόν, κυρία Πατριανάκου, να διαβάσετε τι
λέει η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής, την οποία και επικαλείστε, στη σελίδα 15. Διότι στο νοµοσχέδιο, για παράδειγµα, για
τα αυθαίρετα που ήταν κόλαφος για την Κυβέρνηση, αυτά που
έλεγε η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής, δεν τα πήρατε καθόλου υπ’ όψιν σας και τα παρακάµψατε.
Όσον αφορά, λοιπόν, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, θα ήθελα
να διαβάσετε τι λέει στη σελίδα 15, για να δείτε τι λέει για τη φωτογραφική διάταξη του άρθρου 38 παράγραφος 3 που αφορά
τον κ. Γκίκα Μάναλη. Έτσι νοµοθετείτε!
Στη σελίδα 15, λοιπόν, η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής
σας λέει ότι είναι απαράδεκτη η φωτογραφική διάταξη που θέλετε να περάσετε και µε την οποία απαλλάσσετε τον κ. Γκίκα Μάναλη από ποινικές και αστικές ευθύνες και µάλιστα εκ των
προτέρων. Σας το λέει επί λέξει, κυρία Πατριανάκου. Και αναφέροµαι σε εσάς, γιατί εσείς είχατε το κουράγιο να επικαλεστείτε
την Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής.
Η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής, λοιπόν, σας λέει τα
εξής: «Σηµειώνεται ότι αν µεν η απαλλαγή του ειδικού διαχειριστή από ποινική ευθύνη αφορά ήδη τελεσθείσες αξιόποινες πράξεις, µπορεί να διατυπωθεί προβληµατισµός αν η προτεινόµενη
ρύθµιση συνιστά αµνηστία, η οποία όµως παρέχεται µόνο υπό
τους όρους των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 47 του Συντάγµατος. Εάν, δε αφορά την απαλλαγή του για µελλοντικές
πράξεις, δεν συνάδει προς την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών».
Τα διαβάζετε αυτά που σας λέει η Επιστηµονική Επιτροπή της
Βουλής; Τα λαµβάνετε υπόψη σας; Είναι συνταγµατικά αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας;
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Αυτό είναι άλλο θέµα!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σας λέµε λοιπόν, όσον αφορά το πρώτο σκέλος, να ακούσετε
και να διαβάσετε τι είπε σήµερα στη Βουλή ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος και θα δείτε αν αυτά τα οποία επικαλούµεθα είναι βάσιµα και εύλογα στο σύνολό τους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν διαβάζουν, αλλά δεν ακούνε
κιόλας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε δεκαπέντε δευτερόλεπτα.
Εµείς, κύριε Πρόεδρε, ξέρουµε πολύ καλά και ποιους εκφράζει
και τι εκφράζει το Σύνταγµα. Εκφράζει τις κυρίαρχες πολιτικές
και κοινωνικές δυνάµεις, αυτές που το κατήρτισαν. Όµως, το
Σύνταγµα εγγράφει στα άρθρα του πολιτικούς και κοινωνικούς
αγώνες, τους κοινωνικούς αγώνες των εργαζοµένων και πολιτικούς αγώνες της Αριστεράς. Και θέλουµε να καταδείξουµε σήµερα στον ελληνικό λαό ότι η αντισυνταγµατική τακτική της
Κυβέρνησης να νοµοθετεί κατ’ αυτό τον τρόπο, ο κρατικός αυταρχισµός και η καταστολή, πάνε χέρι-χέρι µε τη νεοφιλελεύθερη
πολιτική των µνηµονίων και µε τη φτωχοποίηση της κοινωνίας.
Κρατικός αυταρχισµός, αντισυνταγµατικότητα, µείωση και εξαφάνιση των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωµάτων έρχονται και
δένουν µε την πολιτική της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας. Αυτά καταδεικνύουµε στη σηµερινή συζήτηση αντισυνταγµατικότητας και γι’ αυτό υπερασπιζόµαστε τέτοιες διατάξεις ενός Συντάγµατος, στο οποίο έχουν εγγραφεί µε βάση
τους αγώνες των εργαζοµένων, της νεολαίας και όλου του ελληνικού λαού. Αυτά υπερασπιζόµαστε και αυτά θα υπερασπιζόµα-
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στε µέχρι τέλους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού συµµετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής,
πενήντα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το Β’
Τµήµα του 1ου Γυµνασίου Αιγίου.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Κουκουλόπουλος για πέντε λεπτά.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κρίνοντας από τους τόνους αγόρευσης εκ µέρους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αναρωτιέµαι ποιος έκανε
την ένσταση. Όµως, η απάντηση έχει δοθεί νωρίτερα από τον
ίδιο τον αγορητή. Και δεν το λέω απαξιωτικά και ειρωνικά, όχι
γιατί δεν το συνηθίζω, αλλά γιατί δεν το επιτρέπω σε κανέναν και
πολύ περισσότερο στον εαυτό µου.
Λυπάµαι, κύριε συνάδελφε, αλλά δεν έχετε διαβάσει το νόµο.
Διότι το παράδειγµα που επικαλεστήκατε µε την απαλλαγή του
πλουσίου µε τη µεγάλη περιουσία δεν υφίσταται. Ξεχάσατε να
λάβετε υπόψη σας το φόρο ακίνητης περιουσίας, που µέχρι
τώρα πλήρωνε και είπατε ένα εντελώς πλασµατικό παράδειγµα.
Φαίνεται ότι γι’ αυτό το λόγο δεν κάνετε και ένσταση αντισυνταγµατικότητας. Γιατί δεν είχατε προλάβει να διαβάσετε το νόµο.
Και ήρθατε εδώ να συζητήσετε –τι ανάγκη έχετε!- βγάζοντας ένα
λογύδριο, το οποίο είναι µνηµείο συντηρητισµού παλαιάς κοπής
του προηγούµενου ή µάλλον του προ-προηγούµενου αιώνα,
αφού πια µπήκαµε στον 21ο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Στην εποχή των σπηλαίων φαίνεται ότι είχε πάει!
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτά που λέτε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ
αυτές τις µέρες για την ιδιοκτησία και τη φορολόγησή της, δεν
υπάρχουν πουθενά στον κόσµο. Είναι µνηµειώδη αυτά που λέγονται από τον εισηγητή σας µέχρι τους οµιλητές σας. Ήρθατε
εδώ, λοιπόν, να πείτε τι;
Κύριε Πρόεδρε, εγώ που δεν είµαι νοµικός –και είναι ευχής
έργον- ζήτησα τη συνδροµή συναδέλφου νοµικού για δύο-τρία
θέµατα και γνωρίζοντας τα στοιχειώδη, έχω να πω τρία απλά
πράγµατα. Το πρώτο είναι ότι η Ελλάδα ανήκει σε ένα συγκεκριµένο κόσµο που λέγεται Ευρώπη και αποτελεί βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των συµπολιτών µας. Υπάρχει ευρωπαϊκό
κεκτηµένο, υπάρχει ευρωπαϊκός νοµικός πολιτισµός.
Πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχει συντεταγµένη πολιτεία
που δεν υπάρχει αντίστοιχη φορολόγηση, πουθενά. Αυτό είναι
το πρώτο.
Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να είναι κανείς νοµικός ή πολύ περισσότερο συνταγµατολόγος, για να καταλάβει κατά πόσο έχουν
βάση όλοι αυτοί οι ισχυρισµοί, που διατυπώνονται εδώ, δίκην
γνωρίζοντος νοµικά για εµάς που γνωρίζουµε λιγότερο ή καθόλου.
Και βέβαια, είναι γνωστό το ζήτηµα της υπερίσχυσης των ευρωπαϊκών προβλέψεων, κανονισµών και διατάξεων κάθε φορά
που µπαίνει ζήτηµα. Έχει κριθεί τετελεσµένο αυτό εκατοντάδες
φορές από τότε που είµαστε µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και το γνωρίζουν και όσοι άσκησαν διοίκηση. Και αν δεν το γνωρίζαµε, το µάθαµε καλά αυτό. Το ξέρουν –νοµίζω- όλοι οι πολίτες.
Δεύτερον, όχι ως νοµικοί, αλλά ως ενήµεροι πολίτες -δεν θα
πω καν ως Βουλευτές και πολιτικοί- έχουµε υποχρέωση να γνωρίζουµε τι ακριβώς συνέβη µε το ΕΕTHΔΕ -το αποκαλούµενο χαράτσι- και το Συµβούλιο της Επικρατείας. Το ζήτηµα του τρόπου
είσπραξης κρίθηκε αµετάκλητα στο Συµβούλιο της Επικρατείας
και όχι βέβαια η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, που ήταν
τµήµα των προσφυγών και απερρίφθη, πολύ απλά.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θέλω σ’ αυτό το σηµείο να πω ότι καλά
θα κάνουν οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, οι οποίοι δεν χάνουν ευκαιρία να απευθύνουν ειρωνικά σχόλια στους Βουλευτές
της Συµπολίτευσης για ό,τι κάνουν µαζί µε τον Υπουργό Οικονοµικών και το επιτελείο του για να έχουµε το τελικό σχέδιο νόµου,
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να είναι πιο προσεκτικοί, γιατί εκπροσωπούµε πολίτες και αυτή
είναι η αποστολή µας. Αυτή είναι η αποστολή µας! Ποια είναι η
αποστολή µας; Να προσφεύγουµε στους ειδικούς;
Δεν µπορούµε να καταλάβουµε εµείς µε βάση τη σχέση που
έχουµε µε τους πολίτες και τη µέση κοινωνική αντίληψη αν ένας
φόρος ακινήτων είναι δίκαιος περισσότερο ή λιγότερο; Τι έπρεπε
να κάνουµε; Να µείνουµε µε σταυρωµένα χέρια; Δεν έχουµε
άποψη εµείς για την αγροτιά; Δεν έχουµε άποψη για τα πόσα βασίζει η Ελλάδα στην αγροτιά; Πόσο δοκιµάζεται ο κάτοικος του
αστικού χώρου µε την ανεργία; Είµαστε από άλλη χώρα εµείς;
Αυτός δεν είναι ο ρόλος µας;
Ε, λοιπόν, εµείς οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης -και ειδικότερα εµείς του ΠΑΣΟΚ, µιας και µιλώ ως Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ- θα ήθελα να πω ότι αυτό για το οποίο µας λοιδορούν
είναι ότι έχουµε ένα τεκµήριο γνώσης πολύ προωθηµένης για το
νόµο και ότι ο νόµος, κύριε Πρόεδρε, ναι, είναι αναλογικός και
προοδευτικός. Γι’ αυτό δεν έχουν καµµία βάση όλοι οι υπόλοιποι
ισχυρισµοί περί ανισοτήτων και όλα τα υπόλοιπα. Διορθώσεις
πολλές µπορούµε να κάνουµε. Όποιος παρακολουθεί από το
Βήµα τι λένε οι Βουλευτές και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας που συµµετείχαν στη διαµόρφωση, θα δει ότι η προσπάθειά µας θα συνεχίζεται µέχρι αύριο το βράδυ. Και όταν αύριοµεθαύριο αυτός ο φόρος πάει όπως πρέπει στην αυτοδιοίκηση,
εκεί, στο εγγύτερο στον πολίτη επίπεδο θα γίνει και η τελική
διόρθωση αυτού του φόρου, όπως γίνεται σε όλο το σύγχρονο
και πολιτισµένο κόσµο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον
κ. Κουκουλόπουλο.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Βασίλειος Καπερνάρος για πέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε κάλυψε προηγουµένως η κ. Γιαταγάνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο κ.
Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύµφωνα µε την παράγραφο 4
του άρθρου 5 του Συντάγµατος, οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δηµόσια βάρη ανάλογα µε τις δυνάµεις τους. Τι σηµαίνει το «πώς ερµηνεύεται η συγκεκριµένη διάταξη για τους µη νοµικούς»; Ότι η φοροδοτική ικανότητα δεν κρίνεται από το αντικείµενο του φόρου, αλλά κρίνεται από το υποκείµενο του φόρου, από το πρόσωπο του φόρου. Επειδή, λοιπόν,
εδώ χρειάζεται και η ιδιότητα του νοµικού, σηµαίνει ότι δεν µπορείς να κρίνεις τη φορολογητέα ύλη ή τη φοροδοτική ικανότητα
από ένα ακίνητο µόνο του, αλλά από ένα ακίνητο το οποίο ανήκει
σε έναν φορέα.
Παρακολούθησα µε πολύ µεγάλη προσοχή την αντίκρουση
της κ. Πατριανάκου και του κ. Κουκουλόπουλου, οι οποίοι δεν
είναι νοµικοί, γι’ αυτό χρησιµοποίησαν µε πάρα πολύ µεγάλη
προσοχή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον όρο «ακίνητη περιουσία». Δεν είπαν «φόρο ακινήτων», χρησιµοποίησαν τον όρο
«ακίνητη περιουσία».
Κυρία Πατριανάκου, η νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας και η απόφαση που επικαλεστήκατε αναφέρεται, βεβαίως,
σε µη προσοδοφόρο ακίνητη περιουσία και όχι σε ακίνητη. Που
σηµαίνει τι; Ότι µπορεί να φορολογήσεις µη προσοδοφόρο ακίνητο µε την έννοια ότι εντάσσεται στη συνολική περιουσία ενός
προσώπου και µέσα απ’ αυτήν την περιουσία το φορολογείς.
Αυτή είναι πάγια αρχή του φορολογικού δικαίου, πάγια διεθνής
αρχή του φορολογικού δικαίου και πάγια είναι η νοµολογία όλων
των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων σε σχέση µε αυτήν την αντιµετώπιση. Που σηµαίνει τι; Ότι η φοροδοτική ικανότητα κάθε πολίτη
αξιολογείται και κρίνεται από το σύνολο της περιουσίας.
Στο σηµείο αυτό, να γίνω πιο συγκεκριµένος. Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ας υποθέσουµε ότι έχουµε δύο ίδια ακίνητα στον
ίδιο δρόµο, µε ίδια επιφάνεια και µε ίδιους συντελεστές. Το ένα
είναι το µοναδικό περιουσιακό στοιχείο ενός πολίτη και το διπλανό ανήκει σε κάποιον που έχει µία κινητή περιουσία –για να
είναι πιο παραστατικό το παράδειγµα- αξίας 500 χιλιάδων ευρώ.
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Φορολογείται το ίδιο. Σας πληροφορώ ότι η συγκεκριµένη διάκριση είναι σαφέστατα αντισυνταγµατική.
Και επειδή έγινε αναφορά στην Έκθεση του Επιστηµονικού
Συµβουλίου της Βουλής, θα ήθελα να σας πω και εγώ από τη
δική µου την πλευρά -γιατί το διάβασα- ότι υπάρχει µία ευθεία
αναφορά σε αντισυνταγµατικότητα και µία έµµεση, η οποία όµως
είναι χαρακτηριστική της αντισυνταγµατικότητας.
Η µία αναφέρεται στις εξαιρέσεις, δηλαδή στο άρθρο 7. Περιλαµβάνεται στη σελίδα 7 και 8 της έκθεσης, στο τέλος της σελίδας 7 και στην αρχή της σελίδας 8. «Η σύνδεση τυχόν απαλλαγών ή µειώσεων από το φόρο µε κριτήρια µη συνδεδεµένα µε το
είδος και την αξία του αντικειµένου ή του φόρου -παραδείγµατος
χάρη ακίνητη περιουσία- ή µε την προσωπική φοροδοτική ικανότητα του υποκειµένου στο φόρο, δηλαδή µε το ατοµικό ή µε το
οικογενειακό του εισόδηµα ή µε την συνολική αξία της περιουσίας του, δεν φαίνεται να βρίσκεται σε αρµονία ούτε µε το άρθρο
4 παράγραφος 5 του Συντάγµατος». Αυτή είναι η ευθεία αναφορά. Υπάρχει και η έµµεση αναφορά, πλην όµως -πιστέψτε µεµπορεί να οδηγήσει σε αντίστοιχη κρίση δικαστική.
Είναι προφανές ότι η επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας µε
κριτήριο τη συνολική αξία της περιουσίας του υποκειµένου στο
φόρο αντί της αυτοτελούς επιβολής φόρου επί ακινήτου βρίσκεται εγγύτερα στο πνεύµα του άρθρου 4 παράγραφος 5 του Συντάγµατος, λαµβανοµένου υπ’ όψιν ότι η φοροδοτική ικανότητα
κρίνεται εν τέλει στο επίπεδο του υποκειµένου στο φόρο και δεν
εξαντλείται στο επίπεδο του αντικειµένου του φόρου. Είναι αυτό
το οποίο σας ανέφερα προηγουµένως. Αυτές είναι οι αναφορές
του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής.
Η φιλοσοφία της πρότασης της Δηµοκρατικής Αριστεράς –
τότε είχαµε κάνει µε τη συµµετοχή µας στην Κυβέρνηση- ακριβώς αυτό περιλάµβανε. Αυτό είναι αναφορά σ’ αυτό που
ανέφερε ο κ. Κουκουλόπουλος περί της άποψης που µπορεί να
έχει ο καθένας επί της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας.
Βεβαίως, φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, όπως γίνεται σε
όλες τις χώρες του κόσµου, αλλά επί της περιουσίας και όχι επί
του ακινήτου. Αυτό, λοιπόν, το οποίο προκύπτει από τις συγκεκριµένες διατάξεις και τις οποίες εµείς επικροτούµε είναι ότι
πραγµατικά οι συγκεκριµένες –τουλάχιστον- διατάξεις αντίκεινται στο Σύνταγµα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο κ.
Παφίλης για πέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Για άλλη µία φορά γίνεται συζήτηση
για το θέµα συνταγµατικότητας και αντισυνταγµατικότητας ενός
ακόµα νόµου. Εγώ θα έλεγα να αφήσουµε τα νοµικά και τις διάφορες ερµηνείες των νοµικών και να µιλήσουµε µε την απλή λογική για το Σύνταγµά σας, διότι εµείς δεν το ψηφίσαµε. Τι λέει,
λοιπόν, το Σύνταγµα;
Λέει ότι κάθε Έλληνας πολίτης εισφέρει ανάλογα µε τις δυνατότητές του. Έτσι δεν λέει; Συµφωνείτε;
Πείτε µου λοιπόν όλοι εσείς, ποιο φορολογικό σύστηµα στον
καπιταλισµό, αλλά κυρίως στη χώρα µας, το εφαρµόζει αυτό;
Ποιο απ’ όλα απ’ όσα γνωρίσαµε από υπάρξεως συντάγµατος;
Κανένα! Είναι υποκρισία ή δεν είναι;
Πού εφαρµόζεται αυτό, όταν ο µισθωτός φορολογείται από το
ένα ευρώ και όταν οι επιχειρήσεις και οι µονοπωλιακοί όµιλοι συνεχώς φορολογούνται όλο και λιγότερο; Ποιος δηλαδή καθορίζει
τελικά αυτό το θέµα των δυνατοτήτων; Πόσα θέλει για να ζήσει
ένας µισθωτός, ένας εργαζόµενος, που δουλεύει µια ζωή και
πόσα ένας άλλος, ο οποίος κερδίζει µια ζωή από τον µισθωτό;
Άρα, οι διακηρύξεις του αστικού συντάγµατος είναι υποκριτικές.
Καθαρά υποκριτικές!
Δεύτερον, ποιος ερµηνεύει αυτό το άρθρο; Αυτή είναι µια γενική διατύπωση, που καθένας µπορεί να την ακούει κι αν είναι
αφελής να την πιστεύει κιόλας. Ποιος ερµηνεύει, λοιπόν, το
άρθρο αυτό ως προς τις δυνατότητες του καθενός; Η εκάστοτε
κυβέρνηση. Η κυβερνητική πλειοψηφία. Ναι ή όχι;
Έτσι δεν είναι, κύριε Κεφαλογιάννη;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Πώς την ερµηνεύει, λοιπόν; Την ερ-
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µηνεύει κατά το ότι τα νοµικά πρόσωπα παραδείγµατος χάριν
στους άµεσους φόρους συνεισφέρουν το 25%, ενώ έχουν πάνω
από 70%-75% του πλούτου που παράγεται στη χώρα, ενώ τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή οι µισθωτοί, συνεισφέρουν το 75%.
Να πώς το ερµηνεύουν οι κυβερνήσεις που υπηρετούν αυτό
το σύστηµα, δηλαδή ο καθένας συνεισφέρει έτσι ακριβώς. Δηλαδή, οι πλούσιοι, οι κεφαλαιοκράτες, συνεισφέρουν µε 25%,
παρ’ ότι κατέχουν το 80% του πλούτου, ενώ οι µισθωτοί, που κατέχουν το 20%, συνεισφέρουν το 75%. Ναι ή όχι; Όποιος έχει αντίρρηση, να το πει.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα σας πω µετά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Επιτρέπω διακοπές. Δεν υπάρχουν.
Τρίτον, πώς ερµηνεύεται, λοιπόν, το ότι ο καθένας συνεισφέρει ανάλογα µε τις δυνατότητες του, αφού οι άµεσοι φόροι αποτελούν το 45% της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης, ενώ οι
έµµεσοι φόροι το 55%;
Τι σηµαίνει πρακτικά αυτό; Ο φόρος στη ζάχαρη, στο τσιγάρο
κ.λπ. που πληρώνουν τα λαϊκά στρώµατα είναι ίδιο ποσοστό του
µισθού τους µε αυτό που πληρώνουν εκείνοι που βγάζουν εκατοµµύρια και δισεκατοµµύρια; Όχι, βέβαια. Ποιος το ερµηνεύει
αυτό λοιπόν κάθε φορά; Η κυβέρνηση, που υπάρχει και που υπηρετεί αυτό το σύστηµα.
Άρα, είναι κοροϊδία και το λέµε ωµά. Άλλο αν ορισµένοι προσπαθούν να δηµιουργήσουν κάποιες αυταπάτες.
Είναι, λοιπόν, έτσι διατυπωµένα αυτά τα υποτίθεται δίκαια και
µεγάλα και ποµπώδη άρθρα του Συντάγµατος για την ισότητα
των πολιτών κ.λπ., ώστε να µπορεί να τα κάνει «λάστιχο» η κάθε
κυβέρνηση και να τα ερµηνεύει όπως θέλει, ανάλογα µε τη φάση
που βρίσκεται το ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα -αν είναι σε ανάπτυξη ή σε κρίση- και να ψηφίζει τους ανάλογους νόµους, που
τους θεωρεί πάντα συνταγµατικούς, γιατί το επιτρέπει το Σύνταγµα.
Λένε, λοιπόν, κάποιοι ότι εγγράφει και τους κοινωνικούς αγώνες. Συµφωνούµε! Όµως, στο Σύνταγµα καταγράφεται η κυρίαρχη ιδεολογία, που είναι η αστική. Είναι αστικό το Σύνταγµα.
Τα υπόλοιπα είναι συµπληρωµατικά και µπορούν να υπάρχουν
σαν γενικές διακηρύξεις, αλλά στην πράξη δεν εφαρµόζονται.
Εµείς τι λέµε λοιπόν συνολικά; Ότι φυσικά, αν πάρει κανείς στα
σοβαρά υπόψη του αυτές τις διακηρύξεις, µπορεί να πει ότι είναι
αντισυνταγµατικοί οι νόµοι. Εµείς, όµως, δεν θέλουµε να δηµιουργήσουµε την αυταπάτη ότι το Σύνταγµα είναι δίκαιο.
Το Σύνταγµα -και θα τα πούµε και µετά- είναι αστικό Σύνταγµα.
Κατοχυρώνει την ατοµική ιδιοκτησία, όχι όµως στους εργαζόµενους και στα σπίτια τους, αλλά στα µέσα παραγωγής. Αυτό δεν
επιτρέπει να αλλάξει και αυτό κατοχυρώνει.
Αυτή είναι η δική µας τοποθέτηση και αφορά κυρίως το λαό
να κρίνει πόση αξία έχουν αυτές οι περιβόητες διακηρύξεις περί
ισοτιµίας, ισονοµίας και δίκαιης φορολόγησης και να το κρίνει
όχι µε βάση αυτά που λέµε εµείς, αλλά µε βάση την ίδια την
πραγµατικότητα που διαµορφώνεται και που είναι βάρβαρη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Ανδρέας Λοβέρδος για πέντε
λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ως προς την ουσία του θέµατος, είναι απολύτως δεδοµένο ότι
άλλα λέγονταν τότε που συζητούσαν οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί,
πηγαίνοντας προς το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα του Νοεµβρίου
2012 και στον προϋπολογισµό του 2013, δηλαδή πέρσι τους
µήνες Οκτώβριο, Νοέµβριο και Δεκέµβριο. Άλλα συζητούσαν
τότε και για το ύψος της φορολογίας της ακίνητης περιουσίας
και ως προς τη µέθοδο κατάστρωσης της σχετικής νοµοθεσίας.
Άλλα έλεγαν και απολύτως άλλα έγιναν. Αυτά τα οποία έγιναν
και τα οποία σχηµατοποιούνται σήµερα σε αυτό το σχέδιο νόµου
και εγώ πιστεύω πως πρέπει να καταψηφιστούν.
Εγείρεται, όµως, ένα θέµα αντισυνταγµατικότητας διατάξεων
του παρόντος σχεδίου νόµου. Έχω ακούσει από το πρωί σχεδόν
όλους όσοι πήραν τον λόγο.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να διατυπώσω και εγώ τη γνώµη µου,
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που εµπεριέχει αµφιβολίες ως προς τη συνταγµατικότητα των
συγκεκριµένων διατάξεων. Δεν έχω χρόνο για να είµαι πολύ αναλυτικός. Θα είµαι σύντοµος και ελπίζω επιγραµµατικός.
Πρώτον, έχουµε υπόψη µας σε σχέση µε το ΕΕΤΗΔΕ την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Οφείλω να πω, για να
είµαι σοβαρός, ότι η απόφαση εκείνη αντιµετώπιζε µια έκτακτη
εισφορά, ένα έκτακτο τέλος, όχι έναν φόρο.
Συνεπώς, η κατάδειξη τότε της αντισυνταγµατικότητας ως
προς την ουσία της ρύθµισης, που το Συµβούλιο έκρινε πως πρέπει να αρθεί επειδή πρόκειται περί έκτακτης εισφοράς, µας δηµιουργεί προβληµατισµό, αλλά όχι και βεβαιότητα ότι αυτό το
θέµα, αν κριθεί από το Συµβούλιο της Επικρατείας για το λόγο
αυτό, δηλαδή για την παγιοποίηση του συγκεκριµένου φόρου,
θα έχει προβλήµατα συνταγµατικότητας. Ωστόσο, µια πρώτη αµφιβολία το Σώµα, ενόψει της απόφασης αυτής, πρέπει να την
κρατήσει.
Δεύτερον, θέλω να αναφερθώ σ’ ένα σηµείο που ανέφερε από
την έκθεση της Διεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών της Βουλής
ο κ. Τσούκαλης. Η Διεύθυνση Επιστηµονικών Μελετών αναφέρει
ότι πλησιέστερη στο πνεύµα του Συντάγµατος είναι η φορολόγηση συνολικά της ακίνητης περιουσίας.
Άρα, εξ’ αντιδιαστολής προκύπτει ότι η φορολόγηση για ένα
προς ένα τα ακίνητα που συγκροτούν την ακίνητη περιουσία είναι
πιο µακριά από το πνεύµα του Συντάγµατος. Το επιχείρηµα αυτό
δεν ανατρέπεται από το γεγονός ότι άνω των 300.000 ευρώ επιβάλλεται µια φορολογική επιβάρυνση επί της περιουσίας, γιατί
αυτή επιβάλλεται αθροιστικά. Είναι επιπλέον προσθήκη επιβάρυνσης.
Τρίτον, δεν µπορεί να µην δηµιουργεί αµφιβολίες, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, το γεγονός ότι εδώ έχουµε έναν προσδιορισµό φορολογικής οφειλής, µε κριτήριο όχι την εµπορική, αλλά
την αντικειµενική αξία ενός εκάστου ακινήτου, που απέχει 30%
περίπου από την εµπορική. Λέω 30% για να είµαι µετριοπαθής.
Άρα, εδώ έχεις επίσης ένα επιχείρηµα που οδηγεί σε αµφιβολίες.
Τέλος, θέλω να πω κάτι που το είπε ο συνάδελφος κ. Αναγνωστάκης και µάλιστα, είναι ο µόνος που το ανέφερε σήµερα. Θα
το αναπτύξω πολύ αναλυτικά και θα καταθέσω και σχετικούς πίνακες.
Έχουµε προοδευτικότητα, αλλά αντίστροφη. Πιο ακριβά πληρώνει ένας κάτοικος µιας περιοχής, ας πούµε, που δεν θεωρείται
από τις ακριβές και λιγότερο πληρώνει ένας, ο οποίος έχει το
ακίνητό του σε ακριβότερη περιοχή.
Έχω την υποχρέωση να προσθέσω στον προβληµατισµό µου
και τις δύο αποφάσεις που για συγκριτικούς λόγους καταγράφει
η Επιστηµονική Διεύθυνση της Βουλής. Η πρώτη αφορά το Οµοσπονδιακό Συνταγµατικό Δικαστήριο της Γερµανίας και η δεύτερη το Συνταγµατικό Συµβούλιο, το Συµβούλιο Επικρατείας της
Γαλλίας. Στις δύο αυτές περιπτώσεις που συγκριτικά αναφέρονται έχουµε την απόφανση περί συνταγµατικότητας να εξαρτάται
από το αν το ακίνητο παράγει εισοδήµατα και δεύτερον από το
αν τα εισοδήµατα που παράγει το ακίνητο είναι µικρότερα ή µεγαλύτερα από το φόρο που ζητάµε από τον ιδιοκτήτη.
Με αυτές τις δύο συγκριτικές αναφορές, νοµίζω ότι διαµορφώνουµε µία σειρά επιχειρηµάτων, που δεν µας επιτρέπουν να
κρίνουµε συνταγµατικό το νόµο αυτό και συνεπώς, καταθέτοντας
αυτές τις αµφιβολίες, να πάρουµε θέση στη συγκεκριµένη ψηφοφορία, αφού κάποιοι άλλοι συνάδελφοι το θέτουν, περί της
µη της συνταγµατικότητας των συγκεκριµένων διατάξεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία φράση.
Στα όσα χρόνια είµαι εδώ, είναι ελάχιστες οι φορές που χρησιµοποίησα τέτοιο επιχείρηµα για θέµατα νόµων, δηλαδή επιχείρηµα αντισυνταγµατικότητας, γιατί πάρα πολύ εύκολα µιλάµε
περί αντισυνταγµατικότητας, πολύ δύσκολα τεκµηριώνουµε.
Είναι το πιο εύκολο επιχείρηµα, να λες πως κάτι δεν συνάδει µε
το Σύνταγµα. Άλλο να λες καταψηφίζω γιατί δεν είναι καλό, άλλο
να λες καταψηφίζω γιατί είναι άδικο, άλλο να λες καταψηφίζω
γιατί νοµοτεχνικά δεν είναι σωστό κι άλλο να λες ότι είναι αντισυνταγµατικό.
Έτσι κινήθηκα επί δεκατέσσερα χρόνια. Σας διαβεβαιώνω ότι
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η κατάθεση της γνώµης µου και σε λίγο της ψήφου µου προέκυψε από προβληµατισµό κι όχι από τη διάθεση να χρησιµοποιήσω κάποιο εύκολο επιχείρηµα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης έχει τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατανοώ τον λόγο για τον οποίο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κοντονής ανέβασε τους τόνους. Είναι γιατί
οι Ανεξάρτητοι Έλληνες πρόλαβαν κι έκαναν την αίτηση αντισυνταγµατικότητας πριν από το ΣΥΡΙΖΑ.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Κατανοώ, επίσης, το λόγο για τον οποίο έµεινε άφωνος ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κ. Καπερνάρος, διακεκριµένος νοµικός, και άφησε εµάς τους
οικονοµολόγους και τους µηχανικούς να µιλούµε επί συνταγµατικών θεµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υπερβολική χρήση του δικαιώµατος που δίνει ο Κανονισµός για την αντισυνταγµατικότητα ουσιαστικά οδεύει στο να χάνει την ουσία της αυτή, αν θέλετε, η
διαδικαστική προσέγγιση και όχι προσέγγιση ουσίας κατά κανόνα, από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης.
Άκουσα µε ιδιαίτερη προσοχή όλους τους εισηγητές για το
συγκεκριµένο θέµα. Για τη Νέα Δηµοκρατία θέµα αντισυνταγµατικότητας δεν υπάρχει και δεν υπάρχει διότι το Συµβούλιο της
Επικρατείας µε την απόφαση 1972/2012 έχει ουσιαστικά αποφασίσει για το συγκεκριµένο θέµα. Ουσιαστικά, δηλαδή, δίνει τη
διακριτική ευχέρεια στο νοµοθέτη να νοµοθετήσει για το συγκεκριµένο θέµα. Διότι όσον αφορά το ΕΕΤΗΔΕ, για το οποίο έγινε
αυτή η συζήτηση στο Συµβούλιο της Επικρατείας, ουσιαστικά µιλούσε για τις αντικειµενικές αξίες που ήταν το µοναδικό κριτήριο
στη συγκεκριµένη απόφαση την οποία πήρε. Σήµερα µε το νόµο,
δεν είναι το µοναδικό κριτήριο οι αντικειµενικές αξίες, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι.
Αν υπάρχει, λοιπόν, ένα θέµα, το θέµα αυτό –και πρέπει να το
δούµε, κύριε Υπουργέ- είναι το θέµα που αφορά τα µη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα. Εκεί, βεβαίως, όταν πάµε στα συγκεκριµένα
άρθρα, να το συζητήσουµε. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα βιώνει
έκτακτες ανάγκες. Αυτά τα θέµατα πρέπει να προχωρήσουν,
είναι θέµα επιβίωσης.
Επειδή κάποιοι συνάδελφοι µίλησαν επί της ουσίας, θέλω να
σας πω το εξής, ότι έτσι κι αλλιώς, αφού διευρύνθηκε η φορολογική βάση, το 75% των συµπολιτών µας θα πληρώσει λιγότερο,
το 25% θα πληρώσει το ίδιο και το 5% θα πληρώσει παραπάνω.
Επειδή αρέσκεστε και στα παραδείγµατα, αν δείτε τους φορολογικούς συντελεστές, αν πάρετε ένα οικόπεδο µε 20.000 αντικειµενική αξία σε µία επαρχιακή πόλη της Ελλάδας, αυτό που θα
πληρώσει το ένα στρέµµα είναι 30 ευρώ, γιατί ο συντελεστής
είναι 3‰. Αν πάρετε όµως ένα µεγάλο αστικό ακίνητο στην
Αθήνα στα Βόρεια Προάστια ή στη Θεσσαλονίκη, που ο
συντελεστής είναι 13%, για το ένα στρέµµα θα πληρώσει 9.000
ευρώ.
Όλα αυτά, λοιπόν, που λέτε είναι περί διαγραµµάτων, εκτός
αν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, της Αντιπολίτευσης, έχουν
προλάβει να διαβάσουν µόνο το πρώτο κοµµάτι του νοµοσχεδίου
και δεν έχουν διαβάσει το δεύτερο που αφορά τον επιπρόσθετο
φόρο στο Φόρο Ακίνητης Περιουσίας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν έχετε τον λόγο,
κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Αναφέρθηκε στο πρόσωπό µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν θέλατε να
µιλήσετε όµως.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δεν θα µιλήσω. Ένα λεπτό µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Καπερνάρο,
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δεν µπορείτε εκ του Κανονισµού.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δεν θέλετε να ακούσετε το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν µπορείτε, κύριε
Καπερνάρο, µε συγχωρείτε πάρα πολύ. Ολοκληρώθηκε η
συζήτηση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Το λέει ο Κανονισµός, δεν µπορείτε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση
κατά το άρθρο 100 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής
για την ένσταση αντισυνταγµατικότητας του νοµοσχεδίου.
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 ολιγότεροι.
Συνεπώς, η ένσταση αντισυνταγµατικότητας απορρίπτεται.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πώς το είδατε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν το βλέπετε;
Έχετε καµµία αντίρρηση, κύριε Λαφαζάνη; Έχετε αντίρρηση γι’
αυτήν τη διαδικασία;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αντιπαράθεση!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Πώς το ξέρετε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Φωτίου,
αφήστε να ξέρουµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πρέπει να το δούµε! Μπορεί να
µην σηκωθούν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας είπα τι λέει ο
Κανονισµός και το άρθρο 100 παράγραφος 2.
Η ένσταση αντισυνταγµατικότητας, όπως είπα, απορρίπτεται.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαρίνος Ουζουνίδης για επτά λεπτά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ ησυχία. Όσοι θέλουν
να αποσυρθούν, παρακαλώ να αποσυρθούν χωρίς κουβέντες.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν από λίγο ο κ. Κουκουλόπουλος αναφέρθηκε ότι εκπροσωπούµε τους πολίτες. Ακριβώς εγώ…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεχίστε, κύριε
συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν από λίγο, κύριε Κουκουλόπουλε, είπατε ότι εκπροσωπούµε τους πολίτες και ακριβώς εγώ θα µεταφέρω, ως εκπρόσωπος
του Έβρου και της Βορείου Ελλάδος, τα ακριβή θέµατα-προβλήµατα που αφορούν τους ανθρώπους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αν µου επιτρέπετε,
µην κάνετε προσωπικές αναφορές.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Δεν είναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ακούστε γιατί. Διότι
θα επικαλεστούν µετά προσωπικό ζήτηµα και θα έχουµε µία
διελκυστίνδα συζήτησης. Πείτε αυτό που θέλετε, χωρίς να
κάνετε ονοµαστική αναφορά. Συνεχίστε.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Πριν από λίγες ηµέρες συζητήσαµε
τον προϋπολογισµό και σήµερα συζητάµε τι θα πληρώσουν οι
συµπολίτες µας για τα ακίνητα.
Το πρωί ο συνάδελφός µου κ. Γιοβανόπουλος αναφέρθηκε στα
αναδροµικά του κράτους, το τι περιµένουν οι πολίτες από τη
φορολογία που πληρώνουν.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ,
κύριοι συνάδελφοι, η κουβέντα στα υπουργικά έδρανα να
σταµατήσει.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Θα καταθέσω το εξής στα Πρακτικά: Πληµµύρισε το Ορµένιο και τα Δίκαια.
Σε λίγο θα κάνω και µία δωρεά του χάρτη του Έβρου, για να
τον δει ο Υπουργός Οικονοµικών και ο συνεργάτης του, που
φορολογούν όλους αυτούς τους ανθρώπους, ενώ από το 2012
από το Φεβρουάριο δεν τους αποζηµιώνουµε από τεράστιες
πληµµύρες που είχαν γίνει από τον Ποταµό Έβρο.
Το άλλο, το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι; Ότι οι άνθρωποι
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αυτοί, που στην πλειοψηφία τους έχουν πάει στο εξωτερικό,
έχουν φέρει συνάλλαγµα και κρατάνε τα σπιτάκια τους ως ενθύµιο, σαν δεύτερη κατοικία, δεν δικαιούνται αποζηµίωσης! Το
ωραίο αυτό κράτος, όµως, έρχεται και τους χρεώνει τα χαράτσια
και δεν µπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο ο κάτοικος του Ορµενίου να πληρώσει το χαράτσι, τη στιγµή που δεν τον αποζηµιώνει το επίσηµο κράτος.
Καταθέτω το έγγραφο στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μαρίνος Ουζουνίδης καταθέτει για τα Πρακτικά της Βουλής το προαναφερθέν έγγραφο το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θέλω να πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό που διάβασα σήµερα
για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ: «Αναστολή του δροµολογίου Αλεξανδρούπολη-Δίκαια για τις γιορτές». Είναι δυνατόν; Εκατόν ογδόντα χιλιόµετρα από την Αλεξανδρούπολη, τόσα χιλιόµετρα για να
φτάσουν οι άνθρωποι στην Θεσσαλονίκη, που χρειάζονται µία
περιουσία για τα διόδια, και θα σταµατήσει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ το δροµολόγιό της;
Το καταθέτω και αυτό στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μαρίνος Ουζουνίδης καταθέτει για τα Πρακτικά της Βουλής το προαναφερθέν έγγραφο το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εάν το κάνει αυτό, θα πρέπει όλοι αυτοί που είναι στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, να πάνε στα σπιτάκια τους και να δώσουµε στους ανθρώπους που µένουν στις ακριτικές περιοχές τη δυνατότητα να
µετακινηθούν, όπως µετακινούµαστε όλοι εµείς που ζούµε στις
πόλεις όπου υπάρχει συγκοινωνία.
Να πληρώσουν οι κάτοικοι της Σαµοθράκης φόρους για τα ακίνητα; Πληρώνουν οι άνθρωποι. Θα σας αφήσω ένα έγγραφο από
το Δήµο της Σαµοθράκης. Δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν. Βέβαια, θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να
ζητήσουν να πάρουν τα χρήµατα από τον επίτιµό τους Πρόεδρο
και τότε Πρωθυπουργό, τον κ. Παπανδρέου και να πληρώσουν
τους εργαζόµενούς τους.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μαρίνος Ουζουνίδης καταθέτει για τα Πρακτικά της Βουλής το προαναφερθέν έγγραφο το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Να πληρώσουν οι άνθρωποι του Έβρου φόρους, για ποιο
λόγο; Τρεις µήνες µετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν λειτουργεί νηπιαγωγείο, δεν έχουν τακτοποιηθεί νήπια στο χωριό
Δαδιά Έβρου και το έχω ξανααναφέρει πριν από σαράντα µέρες.
«Δεν ιδρώνει το αυτί» του κ. Κεδίκογλου, του Υφυπουργού Παιδείας. Και είναι απαράδεκτο εµείς όλοι, η πλειοψηφία, να έχουµε
τη δυνατότητα να πηγαίνουµε τα παιδιά στα σχολεία και -επαναλαµβάνω- στο χωριό Δαδιά Σουφλίου Έβρου να µην υπάρχει
ακόµα και σήµερα νηπιαγωγός.
Επίσης, είναι και κάποια άλλα θέµατα παιδείας στον Έβρο.
Στις τοπικές εφηµερίδες, στην «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ», υπάρχουν
ερωτήσεις που έχει καταθέσει και ο συνάδελφός µου κ. Γιώργος
Ντόλιος και «δεν ιδρώνει το αυτί» κανενός.
Καταθέτω κι αυτά τα έγγραφα στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μαρίνος Ουζουνίδης καταθέτει για τα Πρακτικά της Βουλής τα προαναφερθέντα έγγραφα
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θέλω επίσης να αναφερθώ σε κάποια άλλα θέµατα, όπως είναι
ο Σύλλογος Νεφροπαθών κ.λπ.. Για ποιο λόγο να πληρώνουν
όλοι αυτοί οι άνθρωποι φόρους;
Επίσης, θα ξέρετε, κύριε Υπουργέ –σας είχα ενηµερώσει και
σας είχα πει την προηγούµενη φορά- ότι υπάρχει µεγάλο παραεµπόριο στην περιοχή του Έβρου πάνω στα σύνορα ΕλλάδαςΒουλγαρίας-Τουρκίας.
Προχθές είδαµε κάτι πολύ λυπηρό στις τηλεοράσεις. Ο πρώην
Υπουργός δυστυχώς κυκλοφορούσε µε πλαστές πινακίδες. Εγώ
έχω δει ένα σωρό «Cayenne», «Lexus» και ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην αγορά του αυτοκινήτου εδώ στην Αθήνα µε βουλγάρικες πινακίδες. Κοιτάξτε να µαζέψετε από αυτούς και να
µπορέσουν οι απλοί πολίτες να φοροελαφρυνθούν.
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Επίσης, θα ξέρετε ότι η πλειοψηφία των κατοίκων και του
Έβρου και της Βορείου Ελλάδος είχαν πάει στο εξωτερικό. Έφεραν χρήµατα. Υπήρχε νόµος που τους απάλλασσε από οποιαδήποτε φορολογία. Σήµερα οι άνθρωποι είναι διατεθειµένοι να
πληρώσουν, αλλά δεν µπορούν αυτά εδώ τα δυσβάστακτα.
Αναφέρθηκε κάποιος συνάδελφος για τα 30 ευρώ. Εδώ έχουµε
τριάντα φορές 30 ευρώ. Δεν είναι µία φορά τα 30 ευρώ. Εποµένως, οι άνθρωποι έχουν φτάσει στα όριά τους.
Και να διευκρινίσω και να ενηµερώσω τον κ. Καραβίτη, ο
οποίος ήθελε να φορολογήσει σε τηλεοπτική εκποµπή τις αποθήκες. Τις αποθήκες στα χωριουδάκια στη δεκαετία του ’70 και
του ’80 τις χρησιµοποιούσαν οι αγρότες για να αποθηκεύουν τα
σιτηρά τους. Σήµερα οι άνθρωποι έχουν βγει στις συντάξεις. Διατηρούν απλώς τις αποθήκες τους. Τι να πούµε σήµερα στον παππού; Κατεδάφισε την αποθήκη; Εποµένως, καλά θα κάνετε να
είστε ενήµεροι γι’ αυτά που θέλετε να φορολογήσετε.
Και βέβαια, ο κόσµος δεν έχει αντίρρηση για τη φορολογία,
αλλά για το τι και πώς φορολογείτε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για δώδεκα λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νωρίτερα ζήτησα το λόγο για
ένα λεπτό επί προσωπικού από θετικής πλευράς, γι’ αυτά που
είπε ο κ. Κεφαλογιάννης. Δεν µου δόθηκε ο λόγος. Εν πάση περιπτώσει είµαι υποχρεωµένος εις βάρος του χρόνου µου να αναφέρω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κατ’ εφαρµογή του
Κανονισµού.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Καλά, και σε άλλες περιπτώσεις,
κύριε Πρόεδρε, έχετε διαλύσει τον Κανονισµό, όταν δώσατε χθες
είκοσι λεπτά στον κ. Βενιζέλο και ο κ. Βενιζέλος µίλησε εβδοµήντα δύο λεπτά. Εκεί εποιούσατε την νήσσαν. Στους Βουλευτές
και ιδιαίτερα στους Βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων εσείς
προσωπικά εφαρµόζετε απολύτως τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σε ό,τι µε αφορά, δεν
το έχω κάνει ποτέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Καλώς. Η Προεδρία της Βουλής
είναι ενιαία. Ό,τι µε αφορά και ό,τι αφορά τους άλλους, δεν
ισχύει. Ή εφαρµόζετε ως Προεδρία της Βουλής τον Κανονισµό
επ’ ακριβώς ή όχι. Εδώ αλλιώς το διαχωρίζετε και είναι ο καθένας
µε ό,τι θέλει.
Ούτως ή άλλως, κάνω αποδεκτά αυτά που λέτε. Γι’ αυτό και
θεωρώ τον Κανονισµό της Βουλής γελοίο. Το έχω ξαναπεί κατ’
επανάληψη.
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Κεφαλογιάννη, να ξέρετε ότι από
τακτ δεν το κάναµε, γιατί εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, όταν ο
συνάδελφός µας…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Για καλό το είπα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Βεβαίως. Οφείλω όµως µία εξήγηση, ότι όταν ο συνάδελφός µας -και µάλιστα, όταν είναι συνάδελφος Βουλευτής και δικηγόρος- ανέπτυξε τόσο εµπεριστατωµένα και ενδελεχέστατα, όπως η κ. Γιαταγάνα, προσέφυγα και
είπα ότι αναφερόµαστε σε αυτά.
Υπουργέ, κύριε Στουρνάρα, χαίροµαι που είναι εδώ και ο συνεργάτης σας ο κ. Καραβίτης, για το νοµοθετικό αυτό έκτρωµα
που κάνατε. Και το λέω αυτό γιατί είναι ένα νόθο έκτρωµα το
οποίο προήλθε από διασταύρωση του χαρατσιού, του Έκτακτου
Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων Επιφανειών και του Φόρου
Ακίνητης Περιουσίας. Τέλος το ένα, φόρος το άλλο, τα διασταυρώσατε, πάρτε το έκτρωµα που µας φέρατε να ψηφίσουµε.
Το θέµα είναι ότι αυτό είναι απότοκο µιας προπαρασκευαστικής προσπάθειας που κάνατε, όπως λέµε στα ποινικά, όταν κάνουµε προπαρασκευαστικές ενέργειες για να επιτελέσουµε ένα
ποινικό αδίκηµα. Εσείς βεβαίως, έχετε κάνει ένα άλλο ποινικό
αδίκηµα πολλαπλής χρήσεως και πολλαπλού ενδιαφέροντος.
Έτσι σας είπαν, έτσι κάνετε. Το τελευταίο χρονικό διάστηµα δώσατε στον Τύπο και έχουν αναπτύξει ότι τα εµπράγµατα δικαιώµατα είναι ακίνητα. Έτσι λένε οι Ευρωπαίοι: «Οι Έλληνες είναι
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µεγαλοϊδιοκτήτες. Τσακίστε τους. Οι Έλληνες έχουν τεράστια
ακίνητη περιουσία. Βαράτε τους. Οι Έλληνες είναι µεγαλοϊδιοκτήτες. Ταράξτε τους στους φόρους.»
Και τι έγινε; Βγήκαν τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης που είναι
ένα άλλο µέρος των συνεργατών σας –έτσι τους είπατε- και
όποιος έχει ένα σπίτι, ένα διαµέρισµα και είναι τετραµελής οικογένεια, τα δύο παιδιά έχουν την ψιλή κυριότητα και οι δύο γονείς
εξ ηµισείας την επικαρπία, δηλαδή τέσσερα εµπράγµατα δικαιώµατα, δώσατε το δικαίωµα εσείς µε τέτοια νοµοθετήµατα ή µε
τέτοιες εγκυκλίους που βγάζετε, να τα λένε ακίνητα. Αυτοί, λοιπόν, έχουν ακίνητο, όταν έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα. Το εµπράγµατο δικαίωµα το λέτε ακίνητο. Τα ίδια εµπράγµατα δικαιώµατα του ιδίου διαµερίσµατος, όταν είναι στο γκαράζ ή σε µία αποθήκη για να βάζουν τα ξύλα, είναι άλλα τέσσερα
ακίνητα.
Στο γκαράζ είναι άλλα τέσσερα ακίνητα. Δώδεκα ακίνητα για
ένα διαµέρισµα. Αυτό είναι το νοµοθέτηµά σας και αυτό είναι
απότοκον αυτής της γκεµπελικής επινοήσεως και µακιαβελικής
εµπνεύσεως δικής σας ή αυτών που σας είπαν να ενεργήσετε
έτσι.
Σας ερωτώ: Όταν βγάζετε -όχι µόνο τους Βουλευτές- όλους
τους Έλληνες πολίτες και λέτε ότι ο τάδε Έλλην πολίτης, που
συµβαίνει να είναι και Βουλευτής, έχει σαράντα πέντε ακίνητα,
δεν ντρέπεστε να το δέχεστε και να µην το διαψεύδετε;
Βεβαίως, και επιτελείτε αυτό που σας ανέθεσαν, για να λέτε
σε όλον τον πλανήτη ότι από τους Έλληνες, κοιτάξτε να δείτε,
δεν πέφτει κανένας κάτω από είκοσι ακίνητα µέσον όρο. Και εννοείτε εµπράγµατα δικαιώµατα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν φταίει ο Υπουργός σε
αυτό. Ο Κανονισµός πρέπει να τα δει διαφορετικά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε
Κεφαλογιάννη, επεµβαίνει ο αρµόδιος Υπουργός, ή αν δεν είναι
της αυστηρής αρµοδιότητάς του, ως µέλος του Υπουργικού Συµβουλίου -το οποίο δεν συγκαλείται ποτέ, άλλο παγκόσµιο ρεκόρ,
δεν υπάρχει Υπουργικό Συµβούλιο διότι έχετε εξευτελίσει το
άρθρο 82 του Συντάγµατος- θα µπορούσε στο Υπουργικό Συµβούλιο να πει στον Πρωθυπουργό: «Βάλε το αρµόδιο όργανο να
διαψεύσει αυτήν την ηλιθιότητα». Διότι περί ηλιθιότητος µεγίστης
πρόκειται -για να µάθει ο ελληνικός λαός πώς ηλιθιωδώς τον κοροϊδεύουν και τον παραπλανούν- το εµπράγµατο δικαίωµα να θεωρείται ακίνητο, η επικαρπία να θεωρείται ακίνητο, η υψηλή
κυριότητα να θεωρείται ακίνητο. Αρκετά επ’ αυτού.
Πάµε τώρα στο νόµο. Ο νόµος αυτός, λοιπόν, είναι έκτρωµα.
Διότι όσον αφορά την ασυνταγµατικότητα, που είπατε, κύριε
Υπουργέ, γνωρίζετε -εγώ λέω ότι γνωρίζετε- διασταυρώσατε το
τέλος µε το φόρο και βγάλατε αυτό. Το έκτακτο τέλος, το χαράτς
–το τούρκικο χαράτς, το εξελληνίσαµε ως χαράτσι- το αφήνετε
πάλι. Μειωµένο ή µη µειωµένο, το αφήνετε. Επαναλαµβάνω,
τέλος και φόρος.
Είναι δυνατόν ποτέ να έχετε φέρει αυτό το νοµοθέτηµα, που
προβλέπει ότι για βεβαιωµένα αλλά µη ληξιπρόθεσµα χρέη και
χωρίς δικαστική απόφαση µπορεί η εφορία να προβαίνει σε συντηρητικές κατασχέσεις κάθε περιουσιακού στοιχείου οφειλετών
του δηµοσίου; Να µάνι-µάνι µια αντισυνταγµατικότητα που βγάζει µάτια.
Είναι δυνατόν να καταργήσετε τη δικαστική εξουσία; Είναι δυνατόν να επεµβαίνετε στις αρµοδιότητες της δικαστικής εξουσίας; Είναι δυνατόν, να χρησιµοποιείτε αντίθετη ερµηνεία καταστρατηγώντας το άρθρο 4, παράγραφος 5, του Συντάγµατος,
όπου εκεί νοούνται προφανώς τα βάρη στο χρόνο κατά τον οποίο
προκύπτουν σύµφωνα µε το νόµο; Είναι δυνατόν ποτέ να καταστρατηγείτε µε προκαταβολική κατάσχεση, χωρίς καµµία εγγύηση υπέρ του φορολογουµένου και χωρίς κανένα περιορισµό
για την κρίση της αρµόδια φορολογικής αρχής;
Κύριε Υπουργέ -δεν είστε δικηγόρος και δεν γνωρίζετε βασικές
έννοιες- είναι δυνατόν ποτέ να κρίνει ο έφορος την επείγουσα
περίπτωση της συντηρητικής κατάσχεσης; Είναι δυνατόν ο έφορος να κρίνει το επικείµενο κίνδυνο; Δηλαδή, καταργείτε τη δικαστική απόφαση µε την απόφαση του εφόρου; Αυτό δεν είναι
αντισυνταγµατικό; Αυτό δεν σας προβληµατίζει; Αυτό δεν µπορεί
να σας κάνει να ελέγξετε το νου σας για το αν εκτίθεστε στους
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φοιτητές νοµικής; Είναι δυνατόν την απόφαση του δικαστηρίου
των ασφαλιστικών µέτρων περί συντηρητικής κατασχέσεως να
την υποκαθιστά ο έφορος της περιοχής;
Στο άρθρο 7 λέτε για εκπτώσεις 50% στις προϋποθέσεις εξαιρέσεων σε µία οικογένεια και έχετε σωρευτικά τρείς περιπτώσεις:
Πρώτη περίπτωση: «Το συνολικό οικογενειακό φορολογητέο
εισόδηµα να µην ξεπερνά τα 9.000 ευρώ, µε 1.000 ευρώ προσαύξηση για τον ή την σύζυγο και 1.000 ευρώ για κάθε τέκνο». Δηλαδή, αν πρόκειται για ένα άτοµο άγαµο και χωρίς τέκνα, το
τεκµαρτό του εισόδηµα, δηλαδή µε την φορολογία, δεν πρέπει
να ξεπερνά τα 750 ευρώ το µήνα, επί δώδεκα µήνες, 9.000 ευρώ
το χρόνο. Μόνον έτσι εξαιρείται. Αν λαµβάνει κατ’ έτος, πάντα
µε φορολογία, 9.500 χιλιάδες ευρώ, δηλαδή µηνιαία 791,66
ευρώ, πληρώνει κανονικά ΕΝΦΙΑ.
Δεύτερη περίπτωση: «Όλα τα µέλη της οικογένειας θα πρέπει
να µην έχουν δικαιώµατα σε ακίνητα των οποίων τα τετραγωνικά
ξεπερνούν τα 150τµ». Δηλαδή, ένας άνεργος, ένα άνεργο παντρεµένο ζευγάρι το οποίο κάποτε είχε δουλειά και µε δάνεια απέκτησε ένα σπίτι 140τµ και κληρονόµησε κι ένα σπίτι στο χωριό
από συγγενείς, αν είναι το σπίτι αυτό 50τµ, δεν έχει δικαίωµα να
λάβει έκπτωση 50% του ΕΝΦΙΕ. Δεν αναλύω την τρίτη περίπτωση, για να µην καταναλώνω τον χρόνο γιατί είναι πολύ λίγος.
Θα σας πω άλλη µία αντισυνταγµατικότητα. Στο άρθρο 21, παράγραφος 5 λέει: «Η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη
στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς, αποτελεί αντικείµενο
ειδικής φροντίδας του κράτους». Για εσάς η ειδική φροντίδα
είναι να του πάρετε το σπίτι.
Υπάρχει ένας ο οποίος έχει πάρει δάνειο, είναι πρώτη κατοικία
και την οφείλει και αυτή η αντισυνταγµατικότητα έχει δύο σκέλη:
Το πρώτο σκέλος είναι ότι τον βάζετε να πληρώσει φόρο ως ιδιοκτήτης, ενώ δεν είναι. Με την παρακράτηση, ιδιοκτήτης είναι η
τράπεζα. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι του παίρνετε την πρώτη
κατοικία. Δηλαδή αυτό που λέει το Σύνταγµα, που είναι η δική
σας φροντίδα να του παρέσχετε ένα σπίτι και του το παίρνετε
πίσω, διότι το φορολογείτε και η φορολόγηση είναι σε έναν –επαναλαµβάνω- µη κύριο.
Θα σας διαβάσω –για να µη καταχρώµαι του χρόνου- κάτι που
ενδιαφέρει εσάς, τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας ή αν
θέλετε κι εσάς τους Βουλευτές της πασοκονεοδηµοκρατίας.
Έχει σηµασία ποιος τα λέει αυτά. Έχει ιδιαίτερη σηµασία, είναι
εξάρσιµα, προσέξτε σας παρακαλώ.
Είναι ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα του
2011, για το έκτακτο τέλος, που είχε πει το Συµβούλιο της Επικρατείας ότι είναι µέχρι τέλος του 2012. Εξευτελίσατε και το Συµβούλιο της Επικρατείας. Εν πάση περιπτώσει ας µπούµε στο
ζουµί.
Το λέει σηµαίνον στέλεχος: «Ας πούµε τι χρειάζεται, λοιπόν,
για να είναι ηθικός ένας φορολογικός νόµος. Εδώ, όµως, θα θέσουµε αυτό το παλιό ερώτηµα: Μπορεί ένας νόµος να είναι ανήθικος; Υπάρχουν ανήθικοι νόµοι;
Θα πάω και σε κάτι περισσότερο. Μπορεί να γεννιέται µια
ηθική υποχρέωση να παραβαίνεις το νόµο; Να ένα παλιό ερώτηµα.
Εάν αυτός ο νόµος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φτάνει να
απειλεί την επιβίωση κάποιου, πρέπει να εφαρµόζεται; Για να
πληρώσουµε το χαράτσι της Κυβέρνησης, άραγε πρέπει να αφήσουµε τα παιδιά µας να πεινάσουν; Τότε η ηθική µας υποχρέωση
πού βρίσκεται; Στο να ταΐσουµε τα παιδιά µας ή στο να εκπληρώσουµε την υποχρέωσή µας από το νόµο; Γιατί αυτός ο φόρος
δεν έχει λογική και δεν έχει και ηθική.» Βέβαια, αυτός ο άνθρωπος, ο οµιλητής, το τέλος το ονοµάζει φόρο. Δεν έχει σηµασία.
Πρώτον, δεν συνδέεται µε τη φοροδοτική ικανότητα. Δεν θέτει
το ζήτηµα του εισοδήµατος. Και λέει: «Πόσα έχω; Έχεις ένα
σπίτι. Μα το σπίτι αυτό µου δίνει εισόδηµα; Για το εισόδηµα µε
το οποίο απέκτησα το σπίτι δεν φορολογήθηκα; Αν το σπίτι δεν
µου δίνει εισόδηµα; Δεν τον νοιάζει τον κύριο Υπουργό.»
Παρεµβαίνει ο κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης και λέει: «Αν το
χρωστάω;». Συνεχίζει ο οµιλητής: «Δεν τον νοιάζει τον κύριο
Υπουργό. Δεν την νοιάζει ενδεχοµένως, την κοινοβουλευτική
Πλειοψηφία, η οποία έρχεται να ψηφίσει και να στηρίξει αυτό.
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Δεν τους νοιάζει και λένε, να το πουλήσετε για να πληρώσετε
αυτό το φόρο».
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εµείς το λέµε αυτό;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Μισό λεπτό, έχει ενδιαφέρον.
«Εδώ πια έχουµε την κατάργηση των επιχειρηµάτων. Δεν
υπάρχει καµµία λογική. Και όχι µόνο δεν υπάρχει λογική, αλλά
υπάρχει και αναλγησία.
Τι θα κάνουν οι άνθρωποι που δεν µπορούν να πληρώσουν;
Ξαναθέτω αυτό το ερώτηµα. Θα µου πει κάποιος;»
Και τελειώνει ο οµιλητής: «Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της
κυβερνητικής Πλειοψηφίας, σας έρχεται να ψηφίσετε το αφορολόγητο στα 5.000 ευρώ; Θα παίρνετε φόρους από ανθρώπους
µε εισόδηµα 420 ευρώ το µήνα; Έλεος! Τις δικές σας αστοχίες,
τα δικά σας λάθη, τις καθυστερήσεις σας, την αδυναµία σας να
συµµαζέψετε το δηµόσιο, θα το πληρώσει η κοινωνία; Να φύγετε
τώρα από την Κυβέρνηση. Σας έχει ανεχτεί ο τόπος πάρα πολύ.
Εννοείται ότι δεν έχει νόηµα να ψηφιστεί οτιδήποτε.». Και ακολουθούν χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ και της
Νέας Δηµοκρατίας.
Και λέει η Προεδρεύουσα, κ. Ροδούλα Ζήση: «Ευχαριστούµε
τον κ. Μαυρουδή Βορίδη».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα χρειαστείτε και
άλλο χρόνο;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Τώρα σας ρωτώ: Ποιον χειροκροτούσατε προηγουµένως; Τον κ. Παυλόπουλο για τους όρους της
αντισυνταγµατικότητας που επικαλέστηκε στο άρθρο του στην
«Real News» της Κυριακής ή την κ. Πατριανάκου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα χρειαστείτε και
άλλο χρόνο;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δώστε µου δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Είναι πολλά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ένα λεπτό από τα εβδοµήντα δύο
που δώσατε στον προηγούµενο…
Ρωτώ ευθέως -δεν είναι ρητορικό το ερώτηµα- εάν χειροκροτούσατε οι ίδιοι τότε τον κ. Βορίδη, τώρα τον κ. Βορίδη, τώρα
τον κ. Παυλόπουλο, τώρα και την κ. Πατριανάκου;
Επιτέλους διαλέξτε. Ακολουθείτε αυτό που είπε ο κ. Παυλόπουλος ή είστε «πρόβατα στο µαντρί», που σας είπε ο βοσκός
ότι, ξέρετε πήρα εντολή από τον αρχιβοσκό να ψηφίσετε αυτό
το εκτόπλασµα, αυτό το έκτρωµα, που προσβάλλει την προσωπικότητα, προσβάλλει όλους τους Έλληνες και όχι µόνο οικονοµικά, όχι µόνο υλικά, αλλά τους προσβάλλει ηθικά και συναισθηµατικά, γιατί χτυπάει καίρια στην καρδιά της περηφάνειας του.
Δεν έχετε επιτέλους κανένα δικαίωµα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Υπάρχουν και άλλες
εκφράσεις κ. Καπερνάρο, από τα πρόβατα που είπατε. Και θα
ήθελα τη συναίνεσή σας να διαγραφούν αυτές οι φράσεις.
Δεν µε ακούτε, κύριε Καπερνάρο. Εγώ το ζητάω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Καµία διαγραφή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εγώ πάντως, επισηµαίνω ότι υπάρχουν καλύτερες εκφράσεις, όταν αναφέρεστε σε
συναδέλφους.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τι είπατε, κύριε
Κουίκ;
(Θόρυβος από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Να µας παραπέµψετε στον Πάχτα και να µας παραπέµψετε
όλους!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σε µένα το λέτε,
κύριε Πρόεδρε;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Σε εσάς το λέµε, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ξέρετε καλά τι συµβαίνει. Ξέρετε πολύ καλά την πορεία µου, τουλάχιστον εσείς, όχι
οι διπλανοί σας. Εσείς τη δική µου πορεία την ξέρετε.
Η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, τον Σεπτέµβριο του 2011 οι δηµοσιογράφοι σχολία-
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ζαν µια ασυνήθιστη δήλωση του Υπουργού της τότε κυβέρνησης
Παπανδρέου, κ. Βενιζέλου. Παρατηρούσαν, λοιπόν, οι δηµοσιογράφοι πως ο κ. Βενιζέλος διακατέχεται από µία ανεξήγητη επιµονή µε την ακίνητη περιουσία των Ελλήνων πολιτών. Αιτία, η
δήλωσή του στις 27 Σεπτεµβρίου 2011, πως η ιδιωτική ακίνητη
περιουσία στην Ελλάδα ανέρχεται σε 1 τρισεκατοµµύριο ευρώ
και ότι εάν την φορολογήσει µε 10%, το κράτος θα έχει έσοδα
100 δισεκατοµµύρια.
Εκείνη την εποχή η δήλωση αυτή ακούστηκε πράγµατι σε
όλους σαν µια ακατανόητη παραδοξολογία. Σήµερα, µε όλα όσα
βλέπουµε να συµβαίνουν γύρω µας, η δήλωση αυτή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να ήταν τίποτα άλλο παρά µια
προειδοποίηση για το τι επρόκειτο να συµβεί στην Ελλάδα του
µνηµονίου. Δυστυχώς, όµως, πριν δύο χρόνια κανείς δεν πήρε
αυτό το µήνυµα στα σοβαρά.
Σήµερα, όµως, συνειδητοποιούµε «τι ήθελε να πει ο ποιητής».
Η τερατώδης συνολική αξία που επικαλέστηκε ο κ. Βενιζέλος
ήταν βέβαια λανθασµένη. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις τραπεζών, η
ιδιωτική ακίνητη περιουσία στη χώρα µας δεν είναι 1 τρισεκατοµµύριο, αλλά περίπου 300 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Όλα αυτά είναι, βέβαια, λεπτοµέρειες για τον κ. Βενιζέλο και
το ΠΑΣΟΚ. Εκείνο που µετράει τελικά, είναι η πρόθεση. Και η
πρόθεση, σωστότερα να το πούµε ο σχεδιασµός της σηµερινής
φορολεηλασίας αποδεικνύεται ότι προϋπήρχε εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια στο µυαλό των εραστών του µνηµονίου.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Ελλάδα
της τρόικας και των ξένων δανειστών τίποτα πλέον δεν πρέπει
να µας εκπλήσσει. Είµαστε µία χώρα που διολισθαίνει πολύ γρήγορα σε ένα καθεστώς σοβιετικού τύπου. Ζούµε σε µια κοινωνία
όπου ο πολίτης µετατρέπεται µέσω ενός συνεχούς καταιγισµού
φόρων από ιδιοκτήτης του σπιτιού του σε ενοικιαστή, ο οποίος
πληρώνει νοίκι στο κράτος. Και τελικά, η παραπάνω διαδικασία
υπερφορολόγησης θα οδηγήσει τους παλιούς ιδιοκτήτες και νυν
ενοικιαστές στην ολοκληρωτική απώλεια της ακίνητης περιουσίας τους.
Ιστορικά, το ίδιο πράγµα συνέβη σε κοµµουνιστικά καθεστώτα,
που εξαφάνισαν κατ’ αυτόν τον µεθοδικό τρόπο, θα έλεγα, κάθε
µικροϊδιοκτησία. Η µεγάλη διαφορά µε όσα συµβαίνουν σήµερα
στη χώρα µας είναι ότι ο νέος µεγαλοιδιοκτήτης των κατασχόµενων περιουσιών δεν θα είναι αποκλειστικά το κράτος. Μπαίνουν από 1-1-2014 και οι τράπεζες στο παιχνίδι µε τους πλειστηριασµούς που θέλετε να ξεκινήσετε.
Αυτά, όµως, θα τα πούµε το Σάββατο. Οπότε θα δεήσει –πιστεύω- η συγκυβέρνηση να φέρει στην ολοµέλεια την πρότασή
της για την πρώτη κατοικία και τους δανειολήπτες.
Επιστρέφοντας, κύριε Πρόεδρε, στην υπερφορολόγηση των
ακινήτων, το Υπουργείο Οικονοµικών µάς έφερε εδώ, στη Βουλή,
ένα νοµοσχέδιο, µε στόχο να εισπράξει µόνο για το 2014 το ιλιγγιώδες ποσό των 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Υπογραµµίζω τον µοναδικό στόχο που είναι –ξαναλέω- η είσπραξη. Τίποτε άλλο. Οτιδήποτε ακούτε για δικαιοσύνη, αναλογικότητα και όλα τα υπόλοιπα, είναι όλα µνηµονιακά ψέµατα.
Τίποτα από αυτά δεν ισχύει, καθώς µιλούµε για ένα νοµοσχέδιο
που φορολογεί τους πάντες και τα πάντα. Φορολογείτε ακόµα
και τους άνεργους, χωρίς να προνοείτε ούτε καν για τη στοιχειώδη προστασία των πραγµατικά αδύναµων συµπολιτών µας.
Το µόνο σκεπτικό σας πίσω από το νέο φόρο είναι, πόσα λείπουν στην Κυβέρνηση και στην τρόικα; Πάµε, λοιπόν, να τα εισπράξουµε από την κοινωνία. Άρα, η συγκυβέρνηση πρώτα
υπολόγισε πόσα ήθελε να βγάλει από τον φόρο αυτό και µετά
κατασκεύασε τις δικαιολογίες της. Πρόκειται πολύ απλά για την
εκ των υστέρων δικαιολόγηση ενός οικονοµικού εγκλήµατος.
Και όντως µιλάµε για οικονοµικό έγκληµα, αφού τελικά ο νέος
φόρος ακινήτων θα οδηγήσει χωρίς καµµία αµφιβολία στη δήµευση της ιδιωτικής περιουσίας των µικροϊδιοκτητών, που δεν
θα αντέξουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα να πληρώνουν κάθε
έτος τέτοιους φόρους.
Σε αυτό το σηµείο θέλω πραγµατικά να σας ρωτήσω, κύριε
Υπουργέ, γιατί άραγε τόση ευαισθησία από την Κυβέρνησή σας
για τους ιδιοκτήτες offshore, για τους εφοπλιστές, για τους µεγαλοκαναλάρχες, όπως λέτε, που δεν έχουν να πληρώσουν τον
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φόρο επί των τηλεοπτικών διαφηµίσεων; Γιατί εδώ έχετε καταθέσει και µία τροπολογία για την αναβολή του φόρου 20% στο
ίδιο ακριβώς νοµοσχέδιο, που προβλέπετε τις τερατώδεις επιβαρύνσεις πάνω στα ακίνητα των πολιτών.
Βλέπουµε τη συγκυβέρνηση να µην προστατεύει καθόλου
τους ανέργους, να µην προστατεύει τους αγρότες φορολογώντας από το πρώτο ευρώ για πρώτη φορά την αγροτική γη, να µην
προστατεύει τον µεροκαµατιάρη που έχει ένα διαµέρισµα κι ένα
οικόπεδο. Γιατί; Γιατί πάρα πολύ απλά δεν την ενδιαφέρει καθόλου το πρόβληµά του. «Ας κόψει το κεφάλι του» να βρει λεφτά ο
κόσµος να πληρώσει τον φόρο ακινήτων. Ενώ οι µεγαλοκαναλάρχες της διαπλοκής, εκείνοι για τους οποίους δείχνετε ζωηρό ενδιαφέρον, θα συνεχίσουν να έχουν αφορολόγητα έσοδα από
διαφηµίσεις για έναν ακόµη χρόνο, επειδή ο κ. Σαµαράς τους λυπήθηκε.
Φτάνετε µάλιστα στο εξευτελιστικό σηµείο να προβάλετε τη
δικαιολογία πως δεν έχουν λεφτά οι άνθρωποι λόγω της κρίσης.
Προφανώς, για εσάς όλοι οι άλλοι φορολογούµενοι έχουν λεφτά
για να τους τα παίρνετε, οι µεγαλοκαναλάρχες δεν έχουν Τέτοια
υποκρισία και τόση διαπλοκή, ειλικρινά, δεν έχει ξαναγίνει.
Σήµερα, φτάνουµε στο τέρµα της διαδροµής των κυβερνήσεων του µνηµονίου. Μετά από τριάµισι χρόνια λεηλασίας κάθε
λογής εισοδηµάτων, µισθών και συντάξεων, οι Έλληνες πολίτες
έχουν αποδυναµωθεί οικονοµικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ταυτόχρονα η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ εξάντλησαν τις
φοροδοτική ικανότητα της κοινωνίας µας µέσα από έναν καταιγισµό αυξήσεων στους άµεσους, έµµεσους φόρους, πάνω στο
εισόδηµα, στα καύσιµα και σε άλλα. Ήταν εποµένως αναπόφευκτη η τωρινή κατάληξη µε τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας στα ακίνητα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)
Μετά τα διαδοχικά ΕΤΑΚ του 2009, 2010, 2011 κ.λπ., τον ΦΑΠ,
το χαράτσι της ΔΕΗ που µονιµοποιήθηκε, έρχεται σήµερα ο νέος
φόρος ακίνητης περιουσίας, για να δώσει τη χαριστική βολή
στους Έλληνες πολίτες.
Στο χέρι, όµως, των Ελλήνων είναι να µην παραµείνουν παθητικά θύµατα αυτής της προσπάθειας εξανδραποδισµού της κοινωνίας. Στο χέρι όλων µας είναι να αντιδράσουµε, να ανατρέψουµε ένα καθεστώς που οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια στην οικονοµική µας υποδούλωση και στην εξαφάνιση της ατοµικής µας
περιουσίας.
Για όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίζω το παρόν νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία τριάντα
εννιά µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους
από το 1ο Γυµνάσιο Άνω Τούµπας Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Κοντός, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, έχει τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών
που αφορά την επιβολή φόρου στα ακίνητα και εµπεριέχει πρόσθετες διατάξεις φορολογικού χαρακτήρα.
Ο πρόσθετος φόρος στα ακίνητα, δηλαδή το χαράτσι της ΔΕΗ,
αποκτά πλέον µόνιµο χαρακτήρα, έστω και αν οι περισσότεροι
από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων θα πληρώσουν λιγότερα το
2014 σε σύγκριση µε αυτά που πλήρωσαν το 2013. Και αυτό
αναµφίβολα οφείλεται στο ότι αργά, αλλά σταθερά βελτιώνονται
τα οικονοµικά της χώρας µας.
Κύριε Υπουργέ, για λόγους ιδεολογικούς και ουσιαστικούς
θεωρώ ότι αποτελεί λάθος το θέµα της φορολόγησης των αγροτεµαχίων των κατά κύριο επάγγελµα αγροτών, έστω και αν αυτοί,
µετά από πιέσεις των «προβάτων» -όπως µας αποκάλεσαν προηγουµένως- της Αίθουσας αυτής, µειώνεται σηµαντικά σε σχέση
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µε την αρχική πρόταση του Υπουργείου.
Είναι λάθος, κύριε Υπουργέ, διότι, πρώτον, µε την πρακτική
αυτή φορολογούνται µέσα παραγωγής. Είναι σαν να φορολογούµε τα µηχανήµατα ενός εργοστασίου, κάτι που πουθενά στον
κόσµο δεν γίνεται. Και δεύτερον, τους ίδιους ανθρώπους, τους
Έλληνες αγρότες, τους φορολογούµε για τα σπίτια τους, για τα
χωράφια τους και για τα κτίσµατα που χρησιµοποιούν για να αποθηκεύουν τον εξοπλισµό και τα προϊόντα τους είτε δίπλα στα σπίτια είτε µέσα στα χωράφια τους.
Η φορολογία αυτή είναι βέβαιο ότι µετά την αύξηση των εισφορών στον ΕΛΓΑ, την αύξηση των εισφορών στον ΟΓΑ, τη µείωση της επιστροφής ΦΠΑ και την αύξηση του κόστους των
εισροών στην αγροτική δραστηριότητα, δηλαδή την αύξηση στα
φάρµακα και στα λιπάσµατα, µειώνει την ανταγωνιστικότητα των
αγροτικών προϊόντων της χώρας µας, µειώνει σηµαντικά το εισόδηµα των αγροτών και δηµιουργεί συνθήκες ασφυξίας στην
ελληνική περιφέρεια.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, µια που µιλάµε για τους αγρότες, θα
πρέπει να ξεκαθαρίσετε ποια θα είναι τα όρια τελικά των αγροτών όσον αφορά την υποβολή, την τήρηση βιβλίων. Είναι κάτι
που πρέπει να γίνει, εκπνέει η προθεσµία και θέλω να σας πω ότι
υπάρχει πολύ µεγάλη ανησυχία στην ελληνική περιφέρεια.
Επίσης, θέλω να σας ρωτήσω εάν πραγµατικά πιστεύετε ότι
αυτά τα οποία αναµένονται να εισπραχθούν µε τη φορολογία που
επιβάλλουµε, τελικά θα µπορέσουν να εισπραχθούν. Διότι, είναι
βέβαιο ότι αρκετοί πολίτες, παρ’ ότι θέλουν να στηρίξουν την
προσπάθεια για την ανόρθωση της χώρας, δεν έχουν πλέον τη
δυνατότητα αυτή.
Το ερώτηµα, λοιπόν, που τίθεται, είναι µήπως θα έπρεπε, πριν
αποφασίσουµε να επιβάλουµε όλες αυτές τις πραγµατικά άδικες
φορολογίες, να καταβάλουµε µια σοβαρή προσπάθεια για την
περιστολή της φοροδιαφυγής είτε από άµεσους είτε από έµµεσους φόρους.
Για παράδειγµα, κύριε Υπουργέ, ο κ. Θεοχάρης πρόσφατα δήλωσε –και το δήλωσε δηµόσια- ότι η φοροδιαφυγή από τα παράνοµα τσιγάρα στη χώρα µας ανέρχεται περίπου σε 500
εκατοµµύρια ευρώ. Πρόσφατες µελέτες έδειξαν ότι το ποσό
αυτό ξεπερνά τα 700 εκατοµµύρια ευρώ. Η φοροδιαφυγή από το
πετρέλαιο ανέρχεται σε εξίσου αστρονοµικά ποσά, όπως και η
φοροδιαφυγή από τη διακίνηση παράνοµων αλκοολούχων ποτών. Εάν, λοιπόν, εισπραχθούν αυτά τα ποσά, τότε είναι βέβαιο
ότι υπερκαλύπτονται αυτά που ζητούµε και µε το σηµερινό νοµοσχέδιο να πληρώσουν οι ήδη υπερφορολογηµένοι Έλληνες
πολίτες.
Για να γίνουν, όµως, αυτά, απαιτούνται γενναίες αποφάσεις,
απαιτείται καλύτερη στελέχωση των υπηρεσιών και κυρίως απαιτείται πιο ισχυρή και δυναµική πολιτική βούληση.
Γιατί θα πρέπει, για παράδειγµα, να φοβηθούµε -ανεξάρτητα
αν συµφωνεί ή δεν συµφωνεί η τρόικα- να προχωρήσουµε στη
µείωση του φόρου στα πετρελαιοειδή, στη µείωση του φόρου
στα τσιγάρα και στα αλκοολούχα ποτά, όπως µε επιτυχία έγινε η
µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, ένα σωστό µέτρο που πέτυχε,
κύριε Υπουργέ;
Γιατί να µην δηµιουργήσουµε κατάλληλους και εξειδικευµένους, ανά κατηγορία φοροδιαφυγής και αποκλειστικής αρµοδιότητας, µεικτούς µηχανισµούς από την Ελληνική Αστυνοµία, το
ΣΔΟΕ και άλλες αρµόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να µπορέσουµε
να αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά τη φοροδιαφυγή;
Το 2005, κύριε Υπουργέ, είχαµε ένα µεγάλο πρόβληµα µε τις
ελληνοποιήσεις των αµνοεριφίων. Οι κατά τόπους υπηρεσίες δεν
µπορούσαν να κάνουν τη δουλειά και δηµιουργήσαµε µεικτά συνεργία από εκπροσώπους του ΣΔΟΕ, της Ελληνικής Αστυνοµίας
και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Γεωργίας. Και είχαµε εξαιρετικά αποτελέσµατα από τον Έβρο µέχρι τα νησιά,
πραγµατικά εξαιρετικά αποτελέσµατα. Δηµιουργήστε, λοιπόν,
µεικτές οµάδες ανά κατηγορία φοροδιαφυγής και πιστέψτε µε,
θα έχετε πολύ καλά αποτελέσµατα.
Επίσης, εκείνο που θέλω να σας πω και να κάνω έκκληση,
κύριε Υπουργέ, είναι κάτι πολύ πρακτικό και συµβαίνει στην πατρίδα µου, την Ξάνθη. Πρόσφατα, ιδιωτικοποιήθηκε µια κρατικοσυνεταιριστική επιχείρηση, η ΣΕΚΑΠ, και ήρθαν κεφάλαια από
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το εξωτερικό. Κι ενώ δεν δούλευε ούτε µία βάρδια στην εταιρεία,
γίνεται προσπάθεια να δουλέψουν τρεις βάρδιες, να γίνουν εξαγωγές και να έρθει συνάλλαγµα στη χώρα και να πληρώσουν και
φόρο αυτοί που την πήραν την εταιρεία. Σας λέω ότι επί ένα
µήνα, όλον το Δεκέµβριο, γίνεται προσπάθεια να εξασφαλιστεί
ένας τελωνειακός υπάλληλος για να δουλέψει τρίτη βάρδια η
εταιρεία και δυστυχώς δεν µπορεί να βρεθεί ένας υπάλληλος.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι χρειάζεται καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών, για να αυξηθούν τα κρατικά έσοδα;
Κάνω έκκληση, λοιπόν, να επιληφθείτε εσείς προσωπικά, έτσι
ώστε να επιλυθεί ένα πρόβληµα που δεν είναι µείζον για την ελληνική οικονοµία είναι, όµως, σηµαντικό για µια περιοχή και µάλιστα, για µια παραµεθόριο περιοχή.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε, ότι µε αίσθηµα ευθύνης, εµείς οι
Βουλευτές που στηρίζουµε την Κυβέρνηση λέµε την αλήθεια
στους Έλληνες πολίτες για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν.
Και στηρίζουµε πραγµατικά, την πολύ µεγάλη προσπάθεια της
Κυβέρνησης για την ανόρθωση της οικονοµίας. Το προσωπικό
και πολιτικό κόστος που σηκώνουµε όλοι εµείς είναι δυσβάσταχτο, όπως και δυσβάσταχτα είναι τα βάρη που σηκώνει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικογένεια.
Ζητούµε, λοιπόν, µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στις ενέργειές σας. Ζητούµε περισσότερες στρατηγικές αποφάσεις στήριξης αυτών που σήµερα υποφέρουν. Και ελπίζουµε, διότι
πιστεύουµε αυτά που λέτε -διότι έτσι µας διαβεβαιώνετε και
εµείς τα πιστεύουµε αυτά- ότι το 2014 θα είναι µια χρονιά που
θα ξεκινήσει η ανόρθωση της οικονοµίας, µια χρονιά που θα
υπάρξει µια ουσιαστικότερη κοινωνική πολιτική.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει η κ.
Φωτίου και µετά ο κ. Βλάχος.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, αν επιχειρήσετε να διαβάσετε αυτό το νοµοσχέδιο µόνο του, χωρίς αυτό το αναµενόµενο
νοµοσχέδιο για τους πλειστηριασµούς, θα έχετε µία εξαιρετικά
ψευδή και ελλιπή εικόνα, όπως θα προσπαθήσω να σας αποδείξω. Διότι πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο προποµπό και προϋπόθεση του άλλου, του αναµενόµενου, έτσι ώστε να αλλάξει
χέρια η περιουσία του ελληνικού λαού.
Όπως γνωρίζετε όλοι καλά, ο ελληνικός λαός επένδυε τις αποταµιεύσεις του, όχι στις τράπεζες που δεν είχε καµµία εµπιστοσύνη και οι οποίες µέχρι το 1995 είχαν ένα εξαιρετικά ακριβό
χρήµα, δηλαδή επιτόκιο 18% ως 30%, αλλά στην ακίνητη περιουσία, δηλαδή κυρίως στην κατοικία, εξ ου και η οικοδοµή ήταν
ο µοχλός, ήταν η ατµοµηχανή της οικονοµίας της χώρας.
Έτσι µε έναν µοναδικής εµπνεύσεως ελληνικό θεσµό –εννοώ
βεβαίως την αντιπαροχή- και µε µια άλλη ιδιαιτερότητα της ελληνικής κοινωνίας –εννοώ βεβαίως την οικογένεια- απέκτησε το
µεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης στον ευρωπαϊκό χώρο. Η
ιδιοκατοίκηση είναι το 80%των ακινήτων.
Οι αποταµιεύσεις του Έλληνα είναι το σπίτι του και τα σπίτια
των παιδιών του και λέει ότι «όσο άσχηµα και αν πάνε τα πράγµατα, εγώ θα έχω ένα σπίτι να πουλήσω για να µην πεινάσω».
Αυτού του τεράστιου ποσοστού την αξία ακόµη δεν ακούσαµε
από τον Υπουργό. Πόσο εκτιµάται; Διακόσια δισεκατοµµύρια,
πού είπε η κ. Χρυσοβελώνη, όπως λένε οι τράπεζες; Ένα τρισεκατοµµύριο, που λέει ο κ. Βενιζέλος; Πόσο, λοιπόν, αποτιµάται
αυτό το κτηριακό απόθεµα της χώρας;
Αυτό, λοιπόν, λέω ότι οι δανειστές ξέρουν πολύ καλά πως «η
κότα µε τα χρυσά αυγά» είναι η µεγάλη ελληνική ιδιωτική ακίνητη
περιουσία και σε αυτή βάζετε χέρι µε αυτό το σηµερινό νοµοσχέδιο, γιατί µας λέτε ότι οι περισσότεροι θα πληρώσουν λιγότερο
και ότι δεν κινδυνεύει η περιουσία τους. Ουδέν ψευδέστερον.
Ακούστε, η έκθεση του Λογιστηρίου του Κράτους προϋπολογίζει 3,8 δισεκατοµµύρια είσπραξη και εσείς αποτιµάτε ότι στο
τέλος θα εισπράξετε 2,6 δισεκατοµµύρια. Δεν µου λέτε, τι σηµαίνει το ελλείπον 1,2 δισεκατοµµύριο; Ποιος θα το πληρώσει; Γιατί
θα λείπει το 1,2 δισεκατοµµύριο; Δεν σηµαίνει ότι κάποιοι δεν θα
το πληρώσουν; Άρα, µπαίνει υπό δήµευση η περιουσία τους,
αφού δεν θα έχουν να το πληρώσουν, εφόσον οι όροι που λέτε
είναι εντελώς αδύνατο να ικανοποιηθούν και οι τρεις µαζί.
Δεύτερον, φορολογείτε µε πλασµατικές αξίες. Αυτό το ξέ-
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ρουµε, αλλά σας λέω ότι αν σήµερα οι πλασµατικές αξίες υπερβάλλουν κατά το 30% έως 50% της πραγµατικής αξίας, σε ένα
χρόνο –που ελπίζω να µην είσαστε, βέβαια, ακόµη στα πράγµατα- ο ελληνικός λαός θα θρηνήσει άλλο ένα 50% µείωση της
περιουσίας του, αν αρχίσουν οι πλειστηριασµοί. Και οι πλειστηριασµοί θα αρχίσουν, όπως θα δείτε, µέχρι το Σάββατο.
Ποιο είναι, λοιπόν, το κρυµµένο χαρτί που παραλείπετε στις
πράξεις σας και βγαίνει ο κ. Λαζαρίδης και µας λέει ότι το 75%
θα πληρώνουν λιγότερα; Να σας πω εγώ ποιο είναι το κρυµµένο
χαρτί. Το κρυµµένο χαρτί είναι ότι πέρα από το φόρο για τα κτήρια, θα πληρώσει στο κάθε κτήριο και το υπόλοιπο του συντελεστού δόµησης που µένει από το οικόπεδό του.
Τι σηµαίνει αυτό, κύριε Υπουργέ, το οποίο δεν το λέτε τόση
ώρα, γιατί συγκρίνετε πόσο πλήρωσε πέρυσι σε ακίνητο και πόσο
θα πληρώσει φέτος; Θα σας πω εγώ τι σηµαίνει. Σηµαίνει ότι
κάθε σπίτι στο χωριό –όχι στις πόλεις, δεν πρόκειται για τους
πλούσιους µε τις βίλες- έχει υπόλοιπο συντελεστού δόµησης,
κάθε σπίτι σε παραδοσιακό διατηρητέο οικισµό, έχει υπόλοιπο
συντελεστού δόµησης. Δηλαδή, θα υπάρχει επιπλέον φόρος.
Καταλάβατε από πού θα βγει αυτό που παριστάνουν ότι δεν
καταλαβαίνουν; Ο κ. Λαζαρίδης βρήκε το νέο success story: το
75% του λαού θα πληρώσει λιγότερους φόρους. Αστειεύεστε;
Λέτε και δεν ξέρουµε αριθµητική τόση ώρα;
Στις µικρές πολυκατοικίες, που λόγω του ότι δεν µπορούσαν
να πάνε ψηλότερα δεν εξάντλησαν το συντελεστή δόµησης, το
κάθε διαµέρισµα θα πληρώσει παραπάνω φόρο, λόγω υπερβάλλοντος µέλλοντος ποσοστού δόµησης. Καταλάβατε; Μην κοροϊδεύετε κανέναν. Αυτό θα αποκαλυφθεί εξαιρετικά γρήγορα. Αυτή
είναι η απάτη του νοµοσχεδίου σας.
Μιλάτε για φορολόγηση ακινήτων που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Είναι γνωστό ότι υπάρχει 1,5% φορολόγηση. Τι πληρώνει
ο Έλληνας κάθε φορά που κάνει µεταβίβαση ιδιωτικής περιουσίας, το παιδί που πήρε από τον πατέρα του κ.ο.κ.; Πληρώνει
27%. Για υπολογίστε για πόσα χρόνια πληρώνει. Για δεκαπέντε!
Να µας τα αφαιρέσετε, λοιπόν.
Πέµπτον, θέλω να πω το σηµαντικό θέµα για το οποίο πήρα
κυρίως το λόγο. Γιατί σας πιέζει η τρόικα ανυποχώρητα για όλες
αυτές τις ακροβασίες και απάτες; Διότι η τρόικα, που καθορίζει
την πολιτική της µε βάση τα συµφέροντα του µεγάλου κεφαλαίου, επιθυµεί να µπει το µεγάλο ξένο κεφάλαιο στην ελληνική
κτηµαταγορά και δεν µπορεί να γίνει αυτό όσο οι τιµές παραµένουν στα σηµερινά επίπεδα από τη µια και δεν συµµαζευτεί στα
χέρια των distress funds, δηλαδή λίγων τραπεζών, µεγάλη ακίνητη περιουσία. Δεν γίνεται αλλιώς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Τα τελευταία είκοσι χρόνια το µεγάλο κεφάλαιο επενδύει στην
κτηµαταγορά κυρίως, διότι εκεί µπορεί να υπεραξιώνεται. Το
40% του ΑΕΠ στις αναπτυγµένες χώρες έχει επενδυθεί στην κτηµαταγορά και το ξέρει ο κ. Στουρνάρας. Εξάλλου το σπάσιµο της
φούσκας των ακινήτων στην Αµερική από εκεί ξεκίνησε.
Όπως, ρητά δηλώνεται από επίσηµους οικονοµικούς κύκλους,
στόχος της τρόικας είναι να µειωθεί δραστικά το ποσοστό ιδιοκατοίκησης, το οποίο στην Ελλάδα υπερβαίνει το 80% και είναι
απαγορευτικό για την είσοδο ξένων παιχτών στην αγορά του real
estate για την αναδόµηση των πόλεων.
Θα µας βρείτε απέναντι. Ήδη οργανώνεται και οργανώνουµε
κι εµείς µαζί τον ελληνικό λαό σε µεγάλες επιτροπές κατά της
δήµευσης της περιουσίας του και των πλειστηριασµών. Είµαστε
όλοι υποψήφιοι άστεγοι και αυτό ο ελληνικός λαός θα το καταλάβει πολύ γρήγορα. Δεν πρέπει να µείνει κανείς µόνος του σε
αυτή τη νέα τραγωδία που ξεκινάτε. Θα µας βρείτε απέναντι και
οι µέρες σας είναι λίγες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ε, όχι και λίγες, κυρία Φωτίου!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Σαν Κυβέρνηση εννοώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Γελάτε, κύριοι συνάδελφοι, όπως γέλαγε και ο κ. Στουρ-
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νάρας, όταν µίλαγε ο κ. Καπερνάρος. Ξέρετε, αυτό µου θυµίζει
το Μαρκήσιο Ντε Σαντ ο οποίος έλεγε: «Ας τους αφήσουµε να
µηρυκάζουν την αθλιότητά τους. Δεν είναι άξιοι να τους κηρύξουµε την αλήθεια».
Αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι την ώρα που νοµοθετούµε για να καταργήσουµε την ιδιωτική περιουσία, το κεραµίδι
του Έλληνα, νοµοθετείτε και αντί να κλαίτε, γελάτε. Γελάτε γιατί
εφαρµόζετε σχέδιο, γελάτε γιατί ξέρετε τι κάνετε. Εκτελείτε το
σχέδιο της παράδοσης του κράτους.
Κράτος είναι τρία πράγµατα. Είναι η δηµόσια περιουσία που
ξεπουλιέται και παραδίδεται. Κράτος είναι η ιδιωτική περιουσία,
που σήµερα καταργείται, γιατί µε τους βαρείς φόρους δεν µπορεί κανείς να την κρατήσει. Και τη δηµόσια και την ιδιωτική περιουσία στο κράτος την εγγυάται µόνο ένας: οι Ένοπλες Δυνάµεις
της χώρας, που τις διαλύετε παραδίδοντας την αµυντική βιοµηχανία και εξαθλιώνοντας το ηθικό των Ενόπλων Δυνάµεων, των
εν στολή και των αποστράτων. Αυτή είναι η κατάλυση του κράτους. Το σχέδιο της κατάλυσης του κράτους προχωρά. Προχωρά
το σχέδιο της παράδοσης της εθνικής κυριαρχίας.
Και θα έρθετε στις ευρωεκλογές να υπηρετήσετε το σχέδιο
Μέρκελ, τη νέα τάξη πραγµάτων, η οποία λέει να υποστείλουµε
τις σηµαίες των κρατών-εθνών και να προχωρήσουµε στο νέο
δόγµα της Ευρώπης, στο φεντεραλισµό, τον οποίο ξεστόµισε ο
κ. Πάγκαλος σε µία πρωινή εκποµπή του «MEGA», λέγοντας ουσιαστικά αυτό που πάει να κάνει σήµερα το εναποµείναν ΠΑΣΟΚ
–ή µάλλον η Κοινοβουλευτική Οµάδα µε την ταµπέλα «ΠΑΣΟΚ»και η εναποµείνασα Νέα Δηµοκρατία –ή µάλλον η οµάδα της Πολιτικής Άνοιξης µε την ταµπέλα «Νέα Δηµοκρατία»- συνεπικουρούµενη από τους επαγγελµατίες του είδους: τους σηµιτικούς,
τον κ. Στουρνάρα, τον άνθρωπο που συµµετείχε στο επιτελείο
εκείνων που έκαναν το swap του 2000 µε τη «GOLDMAN
SACHS», εκείνους που υπέταξαν τη χώρα στη λογική των hedge
funds και των αγορών, εκείνους οι οποίοι έβαλαν την Ελλάδα στο
bubble economy, στην οικονοµία της φούσκας, που θα σπάσει είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει- και στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη και στις Ηνωµένες Πολιτείες και στον κόσµο. Και τότε
θα έρθετε γυµνοί απέναντι στους λαούς, που οι λαοί έχουν τη
δύναµη της δηµοκρατίας κι όχι οι τραπεζίτες και τα hedge funds,
τα οποία αυτή τη στιγµή καθορίζουν την πολιτική!
Ο παριστάµενος Υπουργός των Οικονοµικών δεν είναι Βουλευτής εκλεγµένος µε τη Νέα Δηµοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι καν
Βουλευτής εκλεγµένος από το λαό. Είναι από τους στενούς συνεργάτες του συστήµατος Σηµίτη, το οποίο κυβερνά τη χώρα µε
την ψήφο Ελλήνων Βουλευτών.
Ψήφισαν οι Έλληνες τον Γιώργο Παπανδρέου κι εκείνος τοποθέτησε Υπουργό επί των Οικονοµικών τον κ. Παπακωνσταντίνου,
δεξί χέρι του Σηµίτη. Στη φωτογραφία, µετά το Καστελόριζο, κάλεσε τον Πρόεδρο του ΙΟΒΕ τον κ. Στουρνάρα δίπλα του. Και εν
συνεχεία ο λαός, δια των εκπροσώπων του, αποφάσισε την κυβέρνηση Παπαδήµου. Τοποθέτησε τον έτερο άνθρωπο του συστήµατος Σηµίτη, των Γερµανών, τον κ. Παπαδήµο. Και τον
ψήφισαν µέσα από τη Βουλή οι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού.
Εν συνεχεία, στις επαναληπτικές εκλογές του Ιουνίου, µε φόβο
και τροµοκρατία, ψήφισαν οι Έλληνες πρώτο κόµµα τη Νέα Δηµοκρατία, την τέως Νέα Δηµοκρατία, του Αντώνη Σαµαρά µε δεκαοκτώ σηµεία και το ΠΑΣΟΚ του Βαγγέλη Βενιζέλου, που
χειροκροτεί τον Πρόεδρο της ΕΠΕΝ. Τότε, Υπουργός επί της Οικονοµίας ποιος τοποθετήθηκε; Ο έτερος συνέταιρος του συστήµατος Σηµίτη ο κ. Στουρνάρας, ο οποίος ξεκάθαρα λέει: «Εγώ
είµαι άνθρωπος των αγορών. Με τις αγορές έχουµε να κάνουµε
και σήµερα».
Σήµερα στη Βουλή των τριακοσίων Ελλήνων Βουλευτών, παρουσία δέκα Βουλευτών της συµπολιτεύσεως ψηφίζεται η κατάργηση της ιδιωτικής περιουσίας, η δήµευση της περιουσίας
των Ελλήνων.
Και βέβαια, στη σηµερινή συνεδρίαση θα αποφασίσουµε να
βάλουµε βαρείς φόρους, κεφαλικούς φόρους, φόρους που δεν
υπήρχαν παρά µόνο στην Αγγλία του 14ου αιώνα, όπου τότε θεσπίστηκαν οι φόροι της κατηγορίας poor taxes, φόροι που πρέπει
να πληρώσουν όλοι οι ενήλικες, ανεξαρτήτως εισοδήµατος, µε
κορυφαίο το φόρο εκείνον, που έπρεπε να πληρώσει κάποιος,
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επειδή απλά και µόνο ζούσε! Κάποιες διαµαρτυρίες ξέσπασαν
τότε, κάποιοι χωρικοί επαναστάτησαν και ξεκίνησε η ιδιαιτέρως
καταστροφική εξέγερση των χωρικών.
Από αυτό εδώ το Βήµα ως Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων καλώ τους Έλληνες να ξεκινήσουµε την εξέγερση των Ελλήνων, την εξέγερση των πολιτών!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Μπορείτε να µε µηνύσετε ξανά, µπορείτε να µου άρετε πάλι
την ασυλία, γιατί καλώ σε στάση. Όµως, καλώ σε επανάσταση,
βάσει του άρθρου 120 του Συντάγµατος, όπου οι Έλληνες πολίτες υποχρεούνται να προασπίζουν το Σύνταγµα! Και συνταγµατική επιταγή είναι και η απαγόρευση της δήµευσης της περιουσίας!
Αν δεν ξεσηκωθούµε, δεν θα µπορέσουµε ποτέ να διεκδικήσουµε αυτό για το οποίο οι Έλληνες πολίτες µας έστειλαν σε
αυτήν εδώ την Αίθουσα. Και επειδή αυτός ο ξεσηκωµός δεν είναι
ξεσηκωµός απέναντι σε ελληνικά εκλεγµένη κυβέρνηση, αλλά
απέναντι σε ξένα συµφέροντα, τα οποία επιβάλλουν αυτήν την
πολιτική, είναι µία εθνική υποχρέωση.
Την Κυριακή γύριζα από τη Ρόδο µαζί µε τον συνάδελφο κ. Μαρίνο Ουζουνίδη. Επιστρέφαµε από ένα χαρούµενο γεγονός, από
µία βάφτιση. Στην αίθουσα αναµονής, πριν µπούµε στην πύλη 4
του Αεροδροµίου, είχε ένα τραπεζάκι έξω που έπιναν τον καφέ
τους κάποιοι επιβάτες. Ένας εξ αυτών ήταν ο Γιώργος –θα τον
αποκαλέσω έτσι, γιατί δεν θέλω να πω το όνοµά του- ένα παλικάρι σαράντα χρονών, ένας Έλληνας πατέρας δύο παιδιών, εργάτης οικοδοµής, που πράγµατι, όπως µας είπε στα δέκα λεπτά
που µιλήσαµε, είχε αποκτήσει άνεση τα τελευταία χρόνια εργαζόµενος στην οικοδοµή στην Κάλυµνο και στη Ρόδο. Κατάφερε
το ένα του παιδί να το στείλει στη Ρουµανία να σπουδάσει. Μου
είπε ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχει κάνει δεκαπέντε µέρες µεροκάµατο, γιατί η οικοδοµή πέθανε. Οικοδοµή σηµαίνει ανάπτυξη στην περιφέρεια της χώρας, στο χτίσιµο σπιτιών. Τον
ρώτησα πού πάει και µου είπε: Πάω στην Ντάµπα. Φεύγω από
εδώ, πάω στο Παρίσι, από το Παρίσι στην Ουάσιγκτον και από
την Ουάσιγκτον στην Ντάµπα. Του λέω: «Έχεις κάποιον εκεί;»
Μου λέει: «Έχω µια φίλη από παλιά.» Του είπα: «Τα έχεις κανονίσει τα πράγµατα;» Μου λέει: «Πενήντα ευρώ έχω στην τσέπη
µου.»
Διώχνουµε τους Έλληνες µε 50 ευρώ στην τσέπη, να φύγουν
στην ξενιτιά, όπως φεύγουν οι επιστήµονες, όπως φεύγουν οι
γιατροί τους οποίους σπουδάσαµε µε κόστος 80.000 ευρώ οι Έλληνες πολίτες, ενώ ο γιατρός της ειδικότητας στη Γερµανία κοστίζει 1 εκατοµµύριο ευρώ στο κράτος.
Φεύγει και ρέει το αίµα της πατρίδας µας έξω, γιατί κάποιοι –
που γελάτε εδώ- µεγαλοεκδότες και καναλάρχες πρέπει να µην
πληρώνουν φόρους! Να σωθεί το «MEGA» και ο «ANT1» και τα
υπόλοιπα κανάλια! Να τους απαλλάξουµε µε την ψήφο µας από
το νοµοσχέδιο των φόρων και να φορολογήσουµε τον πολίτη,
την κατοικία –που όπως έλεγε ο Λε Κορµπιζιέ, η κατοικία είναι ο
ναός της οικογένειας- και να διαλύσουµε την οικογένεια!
Δεν νοµοθετούµε εδώ φορολογικά µέτρα για απαλλαγή των
πολυτέκνων, όπως λέει το Σύνταγµα, αλλά νοµοθετείτε για την
απαλλαγή των µεγαλοκαναλαρχών! Περνάτε ειδικό κεκρυµµένο
άρθρο για την απαλλαγή της φορολογίας από τις offshore εταιρείες των ναυτιλιακών εταιρειών, δηλαδή όχι γι’ αυτούς που
πράγµατι υπηρετούν την εµπορική ναυτιλία και πράγµατι, πρέπει
να έχουν ειδικές ελαφρύνσεις φόρων, αλλά γι’ αυτούς τους εφοπλιστές οι οποίοι αγοράζουν σπίτια και τα νοικιάζουν. Την ίδια
στιγµή, λέτε στον Έλληνα: Έλα εδώ, να σε κάτσω κάτω, να σε
φορολογήσω».
Κύριε Υπουργέ, στις 7 Δεκεµβρίου στη συνεδρίαση για τον
κρατικό προϋπολογισµό του 2014 είπατε –διαβάζω από την οµιλία σας από το Βήµα της Βουλής- ότι η αύξηση της φορολογίας
της ακίνητης περιουσίας στο νέο έτος είναι δίκαιη, διότι η φορολογία στην Ελλάδα είναι χαµηλότερη κατά 2 ποσοστιαίες µονάδες από την αντίστοιχη φορολόγηση που ισχύει στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σας άκουσα µε προσοχή. Διάβασα, όµως, την έκθεση του 2013
µε τίτλο «Φορολογικές τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία γνωρίζετε. Ο ισχυρισµός σας
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είναι ατεκµηρίωτος. Η έκθεση αυτή βασίζεται στη στατιστική και
οικονοµική ανάλυση της Eurostat της περιόδου 2000-2011. Ειδικά
αναφέρει ότι αν δεν έχουν εναρµονιστεί ακόµη τα φορολογικά
συστήµατα των κρατών-µελών, η ανάλυση των στοιχείων παρουσιάζει ένα ενοποιηµένο στατιστικό πλαίσιο, που καθιστά εφικτό
να εκτιµήσουµε δευτερογενή εθνικά φορολογικά συστήµατα σε
µία συγκριτική βάση.
Τι λέει, λοιπόν, αυτή η µελέτη; Έχοντας ως βάση τη λεπτοµερή
στατιστική ανάλυση φαίνεται ότι οι φόροι της ακίνητης περιουσίας ανέρχονται στο 1,6% του ΑΕΠ. Κατατάσσει την Ελλάδα στην
έβδοµη θέση, µε την υψηλότερη φορολογία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Την πρώτη θέση µε υψηλότερη φορολογία την έχει η Αγγλία µε ποσοστό 4,2% του ΑΕΠ, µετά το Βέλγιο µε 3,2% επί του
ΑΕΠ της χώρας.
Οι φόροι της ακίνητης περιουσίας στην περιβόητη Γερµανία
είναι στο 0,9% του ΑΕΠ, στη δέκατη όγδοη θέση. Πιθανώς αυτό
να είναι αποµεινάρι των φέουδων και των πριγκιπάτων πριν την
ενοποίησή τους από τον Βίσµαρκ, στο δεύτερο ήµισυ του 19ου
αιώνα. Αντίθετα, η Γαλλία έχει υψηλότερες φορολογίες, στο
3,2% του ΑΕΠ. Η Ιταλία είναι στην πέµπτη θέση µε 2,1% του ΑΕΠ,
η Ισπανία στην έκτη και η Αυστρία, η Κύπρος κι η Ολλανδία έχουν
από τους χαµηλότερους συντελεστές.
Το θέµα, λοιπόν, είναι ότι εδώ µε τη νέα φορολογία που εισάγετε, αντί να επιβεβαιώνετε αυτό που µας είπατε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισµού, από επίσηµα στοιχεία
της Eurostat και µε στοιχεία του 2011 –και όχι του 2012, 2013 και
2014- η Ελλάδα θα αποτελέσει την πρωταγωνίστρια στην επιβολή των φόρων της κατοικίας.
Επειδή είστε από εκείνους που πιστεύουν στις αγορές, θα σας
πω ότι ακόµα και οι πιο σκληροί φιλελεύθεροι, ακόµα και οι µονεταριστές, στο θέµα της φορολογίας έχουν συγκεκριµένες απόψεις. Ο Ρόναλντ Ρέιγκαν έλεγε ότι η οικονοµική πολιτική σηµαίνει
«ό,τι κινείται να το φορολογήσετε, αν συνεχίζει να κινείται, θα
πρέπει να το ρυθµίσετε και αν σταµατήσει να κινείται, να το επιδοτήσετε».
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Να το πυροβολήσετε!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εδώ λοιπόν, το πυροβολείτε. Εδώ εκτελείτε τον ελληνικό
λαό. Λέτε ότι θα πληρώσουµε λιγότερα την επόµενη χρονιά και
θα σας πω ότι αν αυτή τη χρονιά κάποιος Έλληνας πολίτης φορολογούµενος πληρώσει το ΦΑΠ που του καταλογίζετε -των
τριών ετών- συν το φόρο εισοδήµατος, θα πρέπει να συλληφθεί,
διότι ουσιαστικά τα εισοδήµατά του είναι µικρότερα από το φόρο
τον οποίο του επιβάλλετε. Προσθέστε του τα τρία ΦΑΠ που του
ήρθαν, βάλτε και το φόρο εισοδήµατος και θα δείτε ότι ουσιαστικά ο φόρος ξεπερνάει το συνολικό εισόδηµα του Έλληνα.
Αυτή είναι η αλήθεια και τώρα έρχεστε να προσθέσετε σε
αυτό. Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό το οποίο κάνετε –µε τη βαριά
φορολόγηση ακόµα και των χωραφιών- είναι να ερηµώσετε τη
χώρα; Δεν καταλαβαίνετε ότι θα φθάσετε στο σηµείο να κατάσχει
πλέον το κράτος τα ακίνητα των Ελλήνων, επειδή αδυνατούν να
πληρώσουν το φόρο τους; Δεν αντιλαµβάνεστε ότι αυτό σηµαίνει
ξεσηκωµό του ελληνικού λαού, διάλυση της οικονοµίας, διάλυση
της οικοδοµής; Τι θέλετε; Θέλετε να τα παραδώσετε όλα; Θέλετε
να παραδώσετε την ιδιωτική περιουσία; Θέλετε να διαλύσετε το
κράτος και την εθνική κυριαρχία της χώρας; Αυτό καταφέρνετε.
Όµως, το σηµαντικό είναι τι κάνουν οι Έλληνες Βουλευτές.
Είδα στα πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων –µας φιλοξένησαν και
εµάς τους Ανεξάρτητους Έλληνες, γιατί συνήθως µας έχουν
κοµµένους- να γράφεται «τριχοτοµήθηκε η Κοινοβουλευτική
Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων στη χθεσινή ψηφοφορία». Τριχοτοµήθηκε η Κοινοβουλευτική Οµάδα, επειδή αποφασίσαµε να
ψηφίσουµε κατά τη συνείδησή µας, κατά το άρθρο 60 του Συντάγµατος!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Σας καλώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ψηφίσετε κατά τη
συνείδησή σας. Σας καλώ να επαναφέρουµε τη δηµοκρατία σε
αυτήν εδώ την Αίθουσα.
Κύριε Κουκουλόπουλε, τελικά θα πτωχεύσουµε, όπως είχατε
πει στο «MEGA» και είχατε συµφωνήσει στην Επιτροπή του
ΠΑΣΟΚ, σε δύο χρόνια;
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ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ούτε να διαβάζετε δεν ξέρετε;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Δεν είναι θέµα αν διαβάζω! Στο βίντεο του «MEGA», που
µιλάγατε, είπατε ότι κάνατε τοµέα του ΠΑΣΟΚ και η χώρα θα
πτώχευε σε δύο χρόνια, όπως συµφωνήσατε µε τον Παπακωνσταντίνου.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σας τα βάζουν στο twitter, αλλά
δεν τα διαβάζετε. Είπα «αν δεν γίνει αναδιάρθρωση, θα πτωχεύσουµε».
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Δεν είπατε «αν δεν γίνει αναδιάρθρωση, θα πτωχεύσουµε».
Είπατε ότι στον τοµέα, σας είπε ο Παπακωνσταντίνου.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τότε που λέγαµε για την αναδιάρθρωση, δεν λέγατε τίποτα. Τα λέγαµε µόνο εµείς.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Τα έχετε συµφωνηµένα. Ξεχνάτε, όµως, κύριε Κουκουλόπουλε ότι, εκτός από τους µεγάλους οικονοµολόγους, εκτός από
τη λογική των αγορών, αυτός εδώ ο τόπος έβγαλε τον Κοσµά Αιτωλό, που ο Κοσµάς ο Αιτωλός –και µε αυτό κλείνω- είπε «θα σας
επιβάλουν µεγάλο και δυσβάστακτο φόρο, αλλά δεν θα προφτάσουν».
Δεν θα προκάµετε, κύριοι της Κυβέρνησης.
(Όρθιοι οι Βουλευτές των ΑΝΕΛ χειροκροτούν ζωηρά)
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ θα
ήθελα τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Κουκουλόπουλος έχει τον λόγο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω τριάντα δευτερόλεπτα,
κύριε Πρόεδρε, ούτε καν το δίλεπτο που δικαιούµαι επί προσωπικού.
Επειδή ο αγαπητός Πρόεδρος έκανε προσωπική αναφορά,
θέλω να επαναλάβω αυτό που είχα πει απαντώντας σε αυτά που
είχαν ακουστεί προ ενός, δύο µηνών περί εγκληµατικής οργάνωσης ότι τάχα είναι το ΠΑΣΟΚ. Είχε απαντήσει µε τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης µε ένα βίντεο. Επαναλαµβάνω, λοιπόν, αυτό που
είχα προ δυόµισι ετών, ότι αν δεν υπάρξει αναδιάρθρωση χρέους
η χώρα προφανώς θα οδηγηθεί σε πτώχευση και χρεωκοπία.
Είχα µιλήσει ήδη νωρίτερα για την ανάγκη αναδιάρθρωσης του
χρέους, που ήδη έχει συντελεστεί, όπως γνωρίζουµε πάρα πολύ
καλά.
Θα παρακαλούσα, λοιπόν, τον αγαπητό Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων να ψέξει και να ψάξει αυτούς που του έδωσαν
αυτό το βίντεο και να το ακούσουν ολόκληρο.
Ευχαριστώ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Το βίντεο το έχω κατεβάσει ολόκληρο από την οµιλία σας
στο «MEGA». Το βίντεο είναι ξεκάθαρο και είπατε: «Συµφωνήσαµε να µην πτωχεύσουµε τώρα, αλλά να πτωχεύσουµε σε δύο
χρόνια». Οι πολίτες µπορούν να το κρίνουν, δεν έχω περικόψει
τίποτα. Εγώ µονταζιέρα δεν είµαι, δεν είµαι δηµόσια τηλεόραση.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί, είµαι εγώ µονταζιέρα;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Υπάρχει ολόκληρο το βίντεο αναρτηµένο στο διαδίκτυο,
στο δικό µου facebook. Μπορούν οι πολίτες που µας βλέπουν να
το κατεβάζουν και από το «MEGA» κατευθείαν. Είπατε συγκεκριµένα: «Συµφωνήσαµε να µην πτωχεύσουµε τώρα, αλλά σε δύο
χρόνια». Αυτή είναι η αλήθεια.
Θα πρέπει να καταλάβετε ότι αυτά που σας ξεφεύγουν, δεν
ξεφεύγουν από τον ελληνικό λαό και εµείς θα σας σταµατήσουµε. Διότι αυτήν τη στιγµή αυτό που κάνετε είναι να οδηγείτε
στην πτώχευση την ελληνική οικογένεια, τον πολύτεκνο που σήµερα καταδικάζετε. Αυτόν καταδικάζετε σήµερα. Τον οικογενειάρχη, τον Έλληνα πολίτη.
Χαίροµαι που γελάει ο κ. Κεφαλογιάννης. Είναι από αυτούς
που τόλµησαν να ψηφίσουν «όχι» στο δεύτερο µνηµόνιο, αλλά
εν συνεχεία ζήτησαν συγνώµη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να µην δώσουµε συνέχεια, κύριε Κουκουλόπουλε. Αφορούσαν σε περιστατικά εκτός
Βουλής και κατατέθηκαν οι διευκρινήσεις.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να πω κάτι.
Προφανώς, εγώ δεν προσπαθώ να ενθυµηθώ. Εγώ µπήκα στον
κόπο να ξανακούσω –την ηµέρα που έγινε ανάρτηση από τον κ.
Καµµένο- τι είπα. Ξαναθυµήθηκα τι είπα. Είπα αν δεν γίνει αναδιάρθρωση, είναι σαν να µας λένε αυτό. Τι άλλο να πω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Κουκουλόπουλε, δεν µπορούµε να παρακολουθήσουµε τη συζήτηση.
Θέλω να δώσω τον λόγο στον κ. Βλάχο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον
λόγο για µία φράση. Εµένα µου αρέσει ο διάλογος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Με ποια ιδιότητα,
κύριε Κεφαλογιάννη;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Παραποίησε µια φράση
µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ζητάτε, λοιπόν, τον
λόγο επί προσωπικού.
Ορίστε, κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ χαίροµαι το διάλογο
µε τον κ. Καµµένο, πραγµατικά, γιατί έχει νεύρο και τσαγανό.
Θέλω, όµως, να του πω κάτι. Εγώ τον συµπαθώ πολύ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κι εγώ το ίδιο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τον αγκαλιάζω, όµως, σε
προσωπική αντιπαράθεση µέχρι πνιγµού και αν προσπαθήσει
ποτέ να µε δαγκώσει, θα πρηστούν τα χείλη του.
Καλό, λοιπόν, είναι όταν αναφέρεται σε µένα, να αναφέρεται
καλά. Εγώ ξέρω γιατί ψηφίζω και γιατί δεν ψηφίζω πράγµατα.
Καλό θα ήταν σε αυτήν την Αίθουσα να ήξεραν γιατί ψηφίζουν
και γιατί δεν ψηφίζουν αυτά που ψηφίζουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σε αυτό το θέµα δεν
υπήρξε προσωπικό.
Ενηµερώνω το Σώµα ότι υπάρχει µακρύς κατάλογος οµιλητών.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Να το σεβαστείτε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κάνω ό,τι µπορώ,
κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Πάντως, εγκληµατική οργάνωση µε 14 εκατοµµύρια στη
Σιγκαπούρη είναι από τις µεγαλύτερες! Εξάλλου, είπε ο Μανωλιός: «Πονούν τα παλικάρια;»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Βλάχος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι ο διάλογος
καµµία φορά αποκτά και οξύτητα. Το θέµα είναι να κρατείται
πάντα στα πλαίσια της ευπρέπειας.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση γι’
αυτό το κρίσιµο και πολύ σηµαντικό θέµα εισέρχεται στην τελική,
στην πιο κρίσιµη φάση, αφού, µετά τα επιχειρήµατα που ακούστηκαν απ’ όλες τις πλευρές και κυρίως από την πλευρά των συναδέλφων που στηρίζουµε την Κυβέρνηση, είναι η στιγµή που
περιµένουµε τις τελικές απαντήσεις, τις τελικές ρυθµίσεις του κ.
Υπουργού. Έγινε κουβέντα στην επιτροπή και τέθηκαν επιµέρους θέµατα, τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν.
Κύριε Υπουργέ, δεν είναι αρκετό να αναµασάµε ότι πληρώνουµε λιγότερα από πέρσι. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν ξέρω αν τα
ποσοστά είναι ακριβή, αλλά σε γενικές γραµµές είναι αλήθεια,
όµως η σύγκριση –το είπα και προχθές στην επιτροπή- δεν µπορεί να γίνεται µε πέρσι. Πρέπει να γίνει µε προηγούµενα χρόνια.
Η σύγκριση δεν µπορεί να γίνει µ’ έναν φόρο που όλοι είχαµε συνοµολογήσει, είχαµε παραδεχτεί ότι µπήκε για τη σωτηρία της
χώρας -έτσι είχε πει ο κ. Βενιζέλος- και που είναι έκτακτος. Μ’
αυτό το φόρο, λοιπόν, δεν µπορούµε να κάνουµε σύγκριση. Θα
ήταν πιο αληθές, πιο καθαρό να εξηγήσουµε στους συµπολίτες
µας ότι και αυτή τη χρονιά θα συνεχίσουµε να ζητάµε όσα περίπου ζητήσαµε µ’ αυτό τον έκτακτο φόρο, µ’ αυτό που ονοµάστηκε «χαράτσι», γιατί το απαιτεί η οικονοµία της χώρας, γιατί
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ναι µεν ο φόρος αυτός έγινε ενιαίος, αλλά δεν πείθεται κανείς
ότι είναι δίκαιος. Βεβαίως, είχαµε συµφωνήσει γι’ αυτό το φόρο
να µελετηθεί, να γίνει επεξεργασία ένα χρόνο πριν, να έλθει και
να αφορά το σύνολο της ιδιοκτησίας.
Σήµερα, λοιπόν, ξεκινήσαµε µε φορολογία ακινήτων. Υπήρξαν
αντιδράσεις, υπάρχουν τροποποιήσεις. Είπα και προχθές ότι
πολλές είναι προς το καλύτερο, όµως παραµένουν κραυγαλέες
παραφωνίες.
Κύριε Υπουργέ, επέµεινα και επιµένω: Όσον αφορά στα ξενοίκιαστα διαµερίσµατα, σπίτια και κτίσµατα, σας θυµίζω ότι ακόµα
και αυτός ο έκτακτος φόρος δύο χρόνια πριν δεν τα άγγιξε, τα
σεβάστηκε. Δύο χρόνια µετά, όπου αυτά είναι πολύ περισσότερα, όπου το πρόβληµα έχει διογκωθεί στα ξενοίκιαστα, στα
κενά, εµείς δεν πρέπει να το δούµε αυτό; Θα µπορούσα να έλθω
σήµερα εδώ και να επιµείνω και να σας πω «µηδενική φορολόγηση». Σας είπα και προχτές ότι πρέπει να κάνετε µία κίνηση και
δεν το κάνω για να µοιράσουµε τη διαφορά, αλλά πρέπει στα
πλαίσια κατανόησης αυτού του υπαρκτού προβλήµατος να πάτε
τουλάχιστον στο 50%.
Καταλαβαίνω από την αντίδρασή σας ότι κατανοήσατε αυτό
που είπα προχθές. Μου είπατε: «Πείτε µου ισοδύναµα». Αυτό
µαρτυρά ότι δεχτήκατε το άδικο, αλλά θέλετε χρήµατα. Δεν θα
σας πω σήµερα ότι µπορείτε να βρείτε χρήµατα από τη φορολόγηση των καπνικών προϊόντων. Ξαναεισάγονται ελληνικά τσιγάρα
λαθραία, επειδή δεν έχουν ετικέτα, επειδή δεν έχουν επάνω την
ταινία κι εµείς το αφήνουµε και κάνουµε πως δεν καταλαβαίνουµε. Δεν ξέρω ποιοι εξυπηρετούνται απ’ αυτό, αλλά εν πάση
περιπτώσει δεν µπορούµε να γυρνάµε γύρω-γύρω, ιδιαίτερα
στους ιδιοκτήτες, και να ζητάµε από τους ίδιους ανθρώπους χρήµατα που δεν µπορούν να µας δώσουν πια.
Επίσης, είστε τόσο σίγουρος ότι αυτά που έχετε προβλέψει,
που έχετε προϋπολογίσει, θα τα εισπράξουµε; Εγώ αµφιβάλλω.
Μακάρι να δικαιωθείτε, αλλά αν είστε τόσο σίγουρος γι’ αυτό το
ποσό, για τα δύο εξακόσια πενήντα, δεν νοµίζω ότι είναι σηµαντικό αυτό που προκύπτει από τα κενά διαµερίσµατα. Μπορεί να
καλυφθεί µ’ άλλους τρόπους.
Επειδή, βεβαίως, εγώ δεν έχω ούτε την αρµοδιότητα, ούτε και
τη δυνατότητα να σας προτείνω ισοδύναµα, θα πρέπει εσείς µε
τους συνεργάτες σας αυτές τις τελευταίες ώρες να βρείτε ισοδύναµα για ό,τι περικοπές γίνουν.
Είπατε επίσης ότι δεν µπορούµε να καταγράψουµε τα κενά.
Σας είπα ότι µπορούµε να τα καταγράψουµε από το Ε2. Σας είπα
ότι µπορούµε ως κενά να νοήσουµε αυτά που δεν έχουν ρεύµα,
που έχουν κάνει διακοπή ρεύµατος. Θέλετε να βάλουµε και ένα
όριο έξι µήνες πριν; Να το βάλουµε. Θέλετε να βάλουµε και το
να έχουν καταθέσει αίτηση σε µεσιτικό γραφείο για να νοικιαστούν, άρα να αποδεικνύει ο κάτοχός τους ότι θέλει να τα νοικιάσει και δεν µπορεί; Βάλτε ό,τι θέλετε. Μιλάµε για το ίδιο
πράγµα, να συνεννοούµαστε. Μην κρυβόµαστε πίσω από το ότι
υπάρχουν κτίσµατα τα οποία δεν νοικιάζονται, γιατί οι ιδιοκτήτες
τους ζητούν υψηλά µισθώµατα. Μπορεί να υπάρχουν και τέτοιοι,
αλλά δεν είναι ο κανόνας. Μην το λέµε αυτό, γιατί προκαλούµε
το κοινό αίσθηµα. Με συγχωρείτε, αυτή είναι η δική µου εκτίµηση
και λέω τη δική µου γνώµη.
Έρχοµαι, λοιπόν, στο δεύτερο επίµαχο θέµα. Μιλάµε για τα οικόπεδα εντός σχεδίου. Σε κάποιες περιοχές, ιδιαίτερα στην Αττική αλλά και σ’ όλη την Ελλάδα, όπως παρατήρησε προχθές
κάποιος συνάδελφος από το ΠΑΣΟΚ, αγροτεµάχια εντάσσονται
εντός σχεδίου και η τιµή τους ξαφνικά εκτινάσσεται, αλλά αυτό
δεν σηµαίνει ότι ο κάτοχός τους έγινε πιο πλούσιος. Δεν τα έχει
αξιοποιήσει. Καταλαβαίνω αν αυτό το ακίνητο, το οικόπεδο κτιστεί, πουληθεί, µεταβιβαστεί, βεβαίως να έλθει το κράτος και να
πάρει ό,τι τού ανήκει, αλλά εδώ δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτε. Υπολογίζετε τι; Θα δεχτώ το συντελεστή. Να µην ανοίξουµε
αυτό το θέµα τώρα, αλλά, κύριε Υπουργέ, δεχθείτε κι εσείς ότι
δεν µπορεί να υπολογίζουµε την αξία µε το συντελεστή εµπορικότητας του 2004. Είναι µακριά από την πραγµατικότητα. Πρέπει
να το δεχθείτε και είπα τουλάχιστον να µην υπολογίζεται συντελεστής εµπορικότητας σ’ αυτά τα οικόπεδα. Για να µετριάσουµε
λίγο το κακό, να καλέσουµε τους συµπολίτες µας κι αυτή τη χρονιά να δώσουν, να σωθεί η χώρα, να περάσουµε τη δυσκολία,
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αλλά µε δικαιοσύνη, µε κατανόηση και να ζητήσουµε χρήµατα
από ανθρώπους από τους οποίους θα µπορέσουµε στο τέλος να
τα εισπράξουµε, γιατί αν αποδειχθεί ότι όλη αυτή η κουβέντα
είναι σε θεωρητική βάση και µετά από µερικούς µήνες ζητήσουµε
αναθεώρηση των στοιχείων, τότε πραγµατικά έχουµε αποτύχει.
Κύριε Πρόεδρε, επιγραµµατικά µόνο θα θυµίσω ότι έθιξα το
θέµα των ηµιτελών κτισµάτων. Ηµιτελές είναι αυτό που δεν έχει
πάρει ποτέ ρεύµα, ηµιτελές είναι αυτό που λειτουργεί µε εργοταξιακό ρεύµα και είναι κενό. Οτιδήποτε άλλο, σ’ όποια φάση των
οικοδοµικών εργασιών και να είναι, είναι ηµιτελές, δεν κατοικείται.
Είπα για τα υποθηκευµένα, δηλαδή γι’ αυτά που τώρα µε τους
πλειστηριασµούς που λέγαµε, οι τράπεζες υποτίθεται ότι θα τα
διεκδικούσαν, αλλά εµείς ζητάµε φόρο από τους ιδιοκτήτες, ενώ
δεν τούς ανήκουν.
Είπα για τις µονοκατοικίες. Σας είπα ότι όλα τα χωριά έχουν
µονοκατοικίες. Η περιφέρεια Αττικής, τα Μεσόγεια, ο Ασπρόπυργος, ο Μαραθώνας, έχουν µονοκατοικίες. Μην µπερδεύουµε τις
µονοκατοικίες µε τις βίλες. Πόσες φορές θα το πούµε αυτό;
Επίσης, υπάρχει το θέµα των κτισµάτων εκατό ετών. Είναι δυνατόν για πλινθόκτιστα σπίτια εµείς να ζητάµε να µας δώσουν τι;
Τι ακριβώς;
Κύριε Υπουργέ, εγώ νοµίζω ότι όλα αυτά πρέπει αυτές τις τελευταίες ώρες, όσο δύσκολο κι αν είναι, να τα µαζέψετε και να
µας δώσετε τις τελικές σας προτάσεις, διότι πριν ζητήσετε την
ψήφο µας, θα ήθελα να ακούσετε τις προτάσεις και τις απόψεις
µας. Δεν απαιτώ να τις υιοθετήσετε, όµως απαιτώ να έχω τεκµηριωµένη απάντηση, αρνητική αλλά τεκµηριωµένη. Το «δεν έχω
ισοδύναµα», για µένα δεν είναι τεκµηριωµένη απάντηση. Θα µου
πείτε γιατί πρέπει αυτή την ώρα εµείς να ζητήσουµε φόρο από
τους πολίτες για τα κενά διαµερίσµατα τα οποία σεβάστηκε
ακόµα και το χαράτσι. Καθαρές κουβέντες, για να ξέρουµε τι
λέµε, για να µπορούµε να κοιτάζουµε ξανά την κοινωνία στα
µάτια και να µην κρυβόµαστε πίσω από µισόλογα και από απόψεις που δεν τις πιστεύουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία σαράντα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 1ο Γυµνάσιο Άνω Τούµπας
Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριοι συνάδελφοι, επειδή ρωτήθηκε το Προεδρείο και ξέρω
ότι έχετε κι άλλες υποχρεώσεις, για να γνωρίζετε τη σειρά, αναφέρω ότι τον λόγο έχει ο κ. Λαφαζάνης και µετά θα µιλήσει ο κ.
Σταυρογιάννης από τους Ανεξάρτητους Δηµοκρατικούς Βουλευτές, µετά η Αντιπρόεδρος κ. Κόλλια-Τσαρουχά και µετά είναι ο
κ. Λυκουρέντζος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Να τηρηθεί όµως, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Απολύτως. Μετά τον
κ. Λυκουρέντζο είναι ο κ. Τζαµτζής, µετά η κ. Σκόνδρα και µετά
ο κ. Ντινόπουλος. Βέβαια, ως γνωστόν, αν Αρχηγός κόµµατος ή
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ζητήσει τον λόγο, έχει δικαίωµα
να παρεµβληθεί.
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε τον λόγο. Θέλετε να κάνετε
πρωτολογία µόνο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πού να την κάνουµε τη δευτερολογία; Αύριο είναι η κατ’ άρθρο συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εποµένως έχετε τον
λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δυστυχώς, έχουµε µία Κυβέρνηση η οποία θέλει να εξευτελίσει τη Βουλή.
Δεν εξηγούνται αυτά τα οποία γίνονται στις µέρες µας. Μας
ανακοίνωσαν ότι αύριο το πρωί οι Επιτροπές Παραγωγής και Εµπορίου και Οικονοµικών θα συζητήσουν το νοµοσχέδιο για την
άρση απαγόρευσης των πλειστηριασµών. Το νοµοσχέδιο, όµως,
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δεν υπάρχει. Δεν έχει κατατεθεί. Μας ανακοινώνουν πρώτα ότι
αύριο το πρωί στις 10.00’ θα είναι η Συνεδρίαση και θα έρθει κάποτε το νοµοσχέδιο. Κάποιες πρωινές ώρες θα το πάρουν κάποιοι και υποτίθεται θα κάτσουν µέχρι το πρωί και σε κανα δύο
ώρες θα αποφασίσουν άρον-άρον να εκπλειστηριάσουν τα σπίτια
των Ελλήνων.
Μα είναι δυνατόν να λειτουργείτε έτσι ως Κυβέρνηση; Μπανανία να ήταν αυτή η χώρα, µία αποικία, θα σεβόταν κάποιες αντιπροσωπευτικές διαδικασίες. Γιατί τα κάνετε αυτά; Τι είµαστε εδώ
πέρα; Υπάλληλοι της τρόικας;
Δεν είναι θέµα Αντιπολίτευσης και Συµπολίτευσης, αλλά αυτό
αφορά όλη τη Βουλή. Αφορά όλους τους Βουλευτές. Όλοι θα
θέλουµε να διαβάσουµε –ανεξάρτητα από τι τελικά θα κάνουµε
τελικά- το νοµοσχέδιο, να έχουµε µία σχετική τοποθέτηση, µία
εικόνα βρε αδερφέ. Να δικαιολογούµε στον απλό πολίτη, στον
ελληνικό λαό ότι το διαβάσαµε τουλάχιστον! Πώς θα το δικαιολογήσουµε αυτό; Να έχουµε µία σχετική γνώση: Εισηγητική έκθεση, νοµοσχέδιο, έκθεση λογιστηρίου, τροποποιούµενες διατάξεις.
Είναι απαράδεκτα πράγµατα αυτά τα οποία κάνετε και δυστυχώς επιτείνουν ένα κλίµα το οποίο συντηρούν και πολλά Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης. Είναι ένα κλίµα σε βάρος του ίδιου του
Κοινοβουλευτισµού.
Έτσι υπονοµεύετε τη δηµοκρατία. Έτσι κλονίζετε τα ίδια τα
θεµέλια της δηµοκρατίας, τη στιγµή που για να βγούµε από την
κρίση χρειαζόµαστε ακόµα περισσότερη δηµοκρατία, ακόµα περισσότερη συζήτηση µε τον απλό πολίτη, ακόµα µεγαλύτερο διάλογο και συµµετοχή, εµβάθυνση της δηµοκρατίας. Δεν βγαίνεις
από την κρίση µε αυτές τις µεθόδους και αυτά τα µέσα, τα οποία
είναι στην ουσία αλλεπάλληλα πραξικοπήµατα, πραξικοπηµατικοί
οιωνοί, διαχείριση της Κυβέρνησης. Δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα.
Έχουµε ένα νοµοσχέδιο εδώ το οποίο στην ουσία συνιστά την
µεγάλη αρπαχτή. Ο τίτλος του θα έπρεπε να είναι «µια µεγάλη
αρπαχτή στην ακίνητη περιουσία των µικροµεσαίων Ελλήνων».
Και εννοώ µικροµεσαίους από την οικονοµικοκοινωνική άποψη.
Αυτό είναι. Μια µεγάλη αρπαχτή κάνετε. Είναι µια µεγάλη καταλήστευση!
Πάτε και λέτε: «Ερχόµαστε για δηµοσιονοµικούς λόγους.
Έχεις ένα σπίτι; Κακώς το έχεις. Αφού όµως το έχεις, θα σου το
φορολογήσουµε.»
Γιατί να το µου φορολογήσεις το σπίτι; Επειδή µένω; Επειδή
το αγόρασα; Επειδή ακόµα µπορεί να µην το πληρώνω και έχω
καθυστερηµένες δόσεις; Επειδή µε κυνηγάει η τράπεζα να µου
το πάρει, έρχεσαι εσύ να µου πεις «έλα εδώ να πληρώσεις για
το σπίτι σου»; Και αν είναι µικρό το σπίτι και δεν µας χωράει ως
οικογένεια; Θα πληρώσουµε και γι’ αυτό; Ναι, θα πληρώσεις και
γι’ αυτό. Για τα πάντα θα πληρώσεις. Και µάλιστα τώρα θα πληρώσεις και για τυχόν χώρους που έχεις, οι οποίοι είναι αδόµητοι.
Αν δεν έχεις πλήρως αξιοποιήσει το συντελεστή δόµησης, θα
πληρώσεις και για αυτό που δεν έχεις χτίσει. Έλεος πια!
Το θεωρείτε λογική αυτό; Το θεωρείτε λογική εσείς, κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης; Έτσι θα καλύψετε –υποτίθεται- τα
ελλείµµατα; Έτσι θα επαίρεστε –υποτίθεται- για πρωτογενή πλεονάσµατα;
Βεβαίως, κύριε Υπουργέ, αυτά τα πρωτογενή πλεονάσµατα
είναι φαντάσµατα. Είναι εικονικές πραγµατικότητες. Διότι η Τράπεζα της Ελλάδας στην έκθεσή της τα λέει αυτά. Λέει για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου, οι οποίες ξεπερνάνε τα 6
δισεκατοµµύρια ευρώ. Και µας παρουσιάζετε ένα πρωτογενές
πλεόνασµα 800 εκατοµµύρια ευρώ.
Κύριε Στουρνάρα, ο κ. Παπαντωνίου θυµάστε τι έλεγε. Μας
έλεγε ότι είχε πετύχει, όχι πρωτογενές πλεόνασµα, αλλά πλεονασµατικούς προϋπολογισµούς. Είδατε τη συνέχεια όταν του λέγαµε ότι είναι δηµιουργική λογιστική όλα αυτά τα πράγµατα.
Τώρα και εσείς µιλάτε για πρωτογενή πλεονάσµατα πάνω στην
άµµο. Και για να επιτύχετε πρωτογενή πλεονάσµατα λεηλατείτε
τη µικρή, τη µικροµεσαία και τη µεσαία ιδιοκτησία. Αυτό κάνετε.
Και µη µου πείτε ότι απαλλάσσετε κανέναν, κύριε Στουρνάρα.
Δεν απαλλάσσετε –για να µην είµαι απόλυτος- σχεδόν κανέναν.
Είναι άνεργος ο άλλος και θα πρέπει να πληρώσει για το σπίτι
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που µένει; Θα πρέπει να πληρώσει, κύριε Λοβέρδο, που µε κοιτάτε; Δεν το λέω εναντίον σας ότι δεν το κατανοείτε, απλώς
επειδή µε προσέχετε ιδιαίτερα και το εκτιµώ αυτό. Θα πληρώσει
και αυτός επειδή είναι άνεργος; Αυτό θα είναι το τίµηµα;
Μας λέτε, όµως, ότι υπάρχουν εξαιρέσεις. Ποιες είναι οι εξαιρέσεις; Κάτω από 9.000 ευρώ συν 1.000 ευρώ για σύζυγο και παιδιά, 150 τ.µ. ο σύζυγος ή η σύζυγος, βάζει και το φέσι από πάνω
και λέει να µην έχει καθόλου χρέη στο δηµόσιο και στα ασφαλιστικά ταµεία. Είχα πει στην Επιτροπή ότι ο ευρών αυτόν τον άνθρωπο αµειφθήσεται.
Κυρία Πατριανάκου, εσείς που είστε επιµελέστατη και που
αναφερθήκατε στην έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής, δεν
διαβάζετε το σχετικό της κείµενο όσον αφορά αυτό το σηµείο µε
το χαρακτηριστικότατο παράδειγµά της που αναφέρει, που είναι
καταπέλτης;
Λέει το εξής: Έχουµε έναν άνεργο ο οποίος έχει µηδενικό εισόδηµα, αλλά έχει την ατυχία να έχει ένα σπίτι 120 τ.µ.. Τι γίνεται
σε αυτήν την περίπτωση; Το 120 τ.µ. σηµαίνει τεκµαρτό εισόδηµα
10.500 ευρώ. Είναι µέσα στις προδιαγραφές των 150τ.µ. αλλά
έχει τεκµαρτό εξ’ αυτού του γεγονότος -και µόνο- 10.500 ευρώ.
Αυτός ο άνεργος θα πληρώσει ένα φόρο ακίνητης ιδιωτικής περιουσίας, ο οποίος µπορεί να προσεγγίζει κατ’ έτος και 1.500
ευρώ και βεβαίως ανάλογα την περιοχή, ανάλογα τα κριτήρια,
µε βάση ανύπαρκτες αντικειµενικές αξίες, σε µια κτηµαταγορά
που έχει καταρρεύσει, σε µια οικοδοµική δραστηριότητα που
έχει φτάσει στο ναδίρ και είναι σχεδόν µηδενική.
Αντί να κάνουµε µια προσπάθεια να τονώσουµε την οικοδοµική
δραστηριότητα και την κτηµαταγορά, να ενθαρρύνουµε και να
βελτιώσουµε το κλίµα, να διαµορφώσουµε καινούργιες προϋποθέσεις ώστε να έχουµε µία επανεκκίνηση όλων αυτών των δραστηριοτήτων, ερχόµαστε και λέµε στον άνεργο ότι επειδή έχεις
ένα σπίτι, επειδή έχεις και ένα αυτοκινητάκι, δεν µπορείς παρά
να εµπίπτεις στο φόρο ακίνητης περιουσίας και θα πληρώσεις.
Δηλαδή, δεν εξαιρούµε σχεδόν κανέναν.
Και αυτό δεν είναι ένα παράδειγµα µόνο. Μπορώ να σας πω
χιλιάδες καθηµερινά παραδείγµατα: Κλείνουν εµπορικά µαγαζιά.
Κλείνουν, κύριοι. Υπάρχει περίπτωση να κλείσει ο άλλος την επιχείρησή του, το µαγαζί του, το εµπορικό του κατάστηµα, χωρίς
να έχει οφειλές στο ΟΑΕΕ; Μπορεί να γίνει αυτό; Δεν µπορεί να
γίνει. Μπορεί να πληρώνει κανονικά τον ΟΑΕΕ και να κλείνει το
µαγαζί του; Μέχρι να κλείσει το µαγαζί του, ασφαλώς θα έχει
οφειλές στον ΟΑΕΕ. Θα έχει οφειλές. Έκλεισε το µαγαζί του,
είναι στο δρόµο άνεργος επειδή έχει κάποιες οφειλές στον ΟΑΕΕ
και του λέτε ότι θα πληρώσει ακίνητη περιουσία;
Ξέρετε πού οδηγείτε µε µαθητική ακρίβεια -δεν χρειάζεται να
κάνουµε αναλύσεις- τα πράγµατα; Στο να έχει υποθηκευτεί µέσα
στο 2014 όλη σχεδόν η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων. Και ιδιαίτερα, να έχουν υποθηκευτεί οι πρώτες κατοικίες. Από τη µία
θα είναι υποθηκευµένες στην τράπεζα και από την άλλη στο δηµόσιο. Και θα ξεκινήσει το δηµόσιο κατασχέσεις. Θα πάτε σε
προωθηµένο κουµµουνισµό εσείς. Ούτε οι Χµερ δεν έκαναν τέτοιο καθεστώς.
Θα πάτε και θα δηµεύσετε την πρώτη κατοικία όλων των φτωχών ανθρώπων. Έλεος πια, έλεος! Αυτή είναι η λογική της τρόικας.
Θέλω να πω και µερικά πράγµατα εν τάχει, όσον αφορά ορισµένες άλλες διατάξεις που έχετε, οι οποίες είναι τουλάχιστον
σκανδαλώδεις και είναι ντροπή ότι υπάρχουν µες στο νοµοσχέδιο. Έχετε µία φωτογραφική διάταξη στο άρθρο 38 µε την οποία
απαλλάσσετε από κάθε αστική και ποινική ευθύνη, φωτογραφίζοντάς τον προσωπικά, τον διαχειριστή της περιουσίας της ΕΡΤ.
Το όνοµά του είναι Γκίκας Μάναλης. Φωτογραφική διάταξη. Μάλιστα, έρχεστε και λέτε «Όχι µόνο από αστικές ευθύνες, τον
απαλλάσσουµε και από ποινικές ευθύνες». Και του παρελθόντος,
κύριε Κουκουλόπουλε, ό,τι έχει κάνει ως τώρα, αλλά και ό,τι θα
κάνει και στο µέλλον. Δηλαδή µπορεί να κάνει κακούργηµα,
πράξη µε κακουργηµατικές συνέπειες; Εµείς σπεύδουµε και τον
απαλλάσσουµε εκ των προτέρων, χωρίς να δούµε τι έχει κάνει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έρχεται εδώ η Επιστηµονική Επιτροπή και είναι καταπέλτης
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επί του θέµατος. Το σχετικό της κείµενο θα έπρεπε να σας κάνει
να κρυφτείτε, εφόσον επιµένετε, βεβαίως, στη διάταξη. Τι λέει
εδώ; Ότι αν η απαλλαγή του ειδικού διαχειριστή από ποινική ευθύνη αφορά ήδη τελεσθείσες αξιόποινες πράξεις, µπορεί να διατυπωθεί προβληµατισµός εάν η προτεινόµενη ρύθµιση συνιστά
αµνηστία, η οποία όµως, όπως προαναφέρθηκε, παρέχεται
µόνον υπό τους όρους των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 47
του Συντάγµατος. Σας λέει δηλαδή ότι αν θέλετε να κάνετε αµνήστευση ποινικών αδικηµάτων του κυρίου διαχειριστή, πρέπει να
πάτε στις διατάξεις περί αµνηστίας µε βάση τις παραγράφους 3
και 4 του άρθρου 47 του Συντάγµατος και δεν έχετε κανένα δικαίωµα µε µια ρύθµιση, εδώ, να τον απαλλάσσετε από ποινικές
ευθύνες. Διότι τότε, ο καθένας θα µπορούσε να διαπράξει το οτιδήποτε σε αυτή τη χώρα…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και διαπράττει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …και επειδή υπάρχει µία Κυβέρνηση η οποία τον εξυπηρετεί, να φέρνει µία διάταξη και να λέει:
Δεν πειράζει, σβήνουµε όσα έκανες. Αλλά και όταν εκ των προτέρων λέτε στον άλλον: Σε έχω απαλλάξει για τις ποινικές σου
πράξεις, τις µελλούµενες του δίνετε πράσινο φως: Κάνε ό,τι θέλεις, είσαι καλυµµένος. Πού ακούστηκαν αυτά τα πράγµατα;
Παρακαλούµε να αποσύρετε αυτή τη διάταξη πάραυτα και αν
επιµένει η Κυβέρνηση σε αυτή τη ντροπιαστική διάταξη, θα παρακαλέσω τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης να µην την ψηφίσουν, να µην επωµιστούν αυτή την ευθύνη, που είναι µία ευθύνη
βαρύτατη.
Έχουµε και το άλλο άρθρο, το άρθρο 33, κύριε Υπουργέ. Στο
άρθρο 33 -θα διαβάζετε και τα σχετικά δηµοσιεύµατα- έρχεστε
και τι κάνετε; Εταιρείες offshore, οι οποίες έπρεπε να φορολογηθούν µε 15% -κύριε Υπουργέ, προσέξτε, γιατί είναι σοβαρό το
θέµα, µιλάµε για δεκάδες εκατοµµύρια- επειδή µισθώνουν τα ακίνητά τους σε ναυτιλιακές εταιρείες του νόµου 87 τάδε, αυτές δεν
υπόκεινται στον φόρο 15%. Με ποιο δικαίωµα τις απαλλάσσετε;
Και ανοίγετε και ένα τεράστιο παράθυρο: Όσοι θέλουν τώρα να
κάνουν µεγάλες µεταβιβάσεις, τι θα κάνουν; Πολύ απλό. Κάνουµε την offshore εταιρεία, µεταβιβάζουµε τα ακίνητα, συστήνουµε και µία ναυτιλιακή επιχείρηση, λέµε ότι έχει ένα γραφειάκι
-και µπορεί να το κάνει το γραφειάκι- µέσα στην ακίνητή µας περιουσία και τη µεταβιβάζουµε αφορολόγητα µέσω της offshore
εταιρείας. Το παράθυρο αυτό είναι ορθάνοιχτη πόρτα.
Τι λένε τα δηµοσιεύµατα, κύριε Υπουργέ; Τα δηµοσιεύµατα
λένε ότι έχουν καταλογισθεί ήδη φόροι, µε την απαγόρευση
αυτής της εξαίρεσης που έγινε επί κ. Παπακωνσταντίνου, πάνω
από 90 εκατοµµύρια ευρώ και οι οποίοι δεν θα πληρωθούν. Τα
δηµοσιεύµατα τα λένε. Αν είναι αναληθή, πείτε το.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αναληθή
είναι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αναληθή είναι, ωραία, θα µου το
πείτε.
Τα δηµοσιεύµατα λένε, γιατί κάνετε αναδροµική ισχύ. Με συγχωρείτε. Αυτό το άρθρο έχει αναδροµική ισχύ, δεν είναι ένα
άρθρο το οποίο ισχύει από εδώ και µπρος. Γιατί τη βάζετε την
αναδροµικότητα; Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει από
1ης Ιανουαρίου 2010. Αφού πάµε 1η Ιανουαρίου 2010, από τότε
ξέρετε ότι έχουν υπάρξει παραβιάσεις και έχουν καταλογισθεί
ποσά. Γιατί βάζετε αναδροµικότητα;
Άρα υπάρχουν πολλά, δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ, στο παρελθόν τα οποία πάτε να τα σβήσετε αυτή τη στιγµή µε αυτή τη διάταξη. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να µην επιµείνετε σε αυτή τη
διάταξη. Η εξαίρεση η οποία είχε αρθεί µε βάση τον νόµο τάδε δεν τον θυµάµαι ακριβώς- του 2010 ήταν σωστή. Μην αφήνετε
ανοιχτό το παράθυρο, µέσω των ναυτιλιακών εταιρειών, να παρακάµπτονται αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν τα ακίνητά τους σε offshore ώστε να µην πληρώνουν φόρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω µε την παρατήρηση
για την τροπολογία που αφορά το 20% των τηλεοπτικών διαφηµίσεων. Δίνετε άλλο ένα χρόνο παράταση µε αυτή την τροπολογία, η οποία ενσωµατώθηκε τώρα ως άρθρο, για να µην πληρώνεται ο φόρος των τηλεοπτικών διαφηµίσεων 20%. Κόστος; Πάνω
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από 100 εκατοµµύρια ευρώ. Αν αθροίσουµε τα χρόνια που έχετε
δώσει ήδη αναστολή για την είσπραξη αυτού του φόρου, το
ποσό είναι τεράστιο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Πέντε χρόνια.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και είναι θλιβερό να συνεχίζετε
αυτή την τακτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Λαφαζάνη,
ολοκληρώστε παρακαλώ. Θα δεχθώ κριτική για διακριτική µεταχείριση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα έλεγα, λοιπόν, ότι δεν είναι
δυνατόν η Βουλή να ψηφίζει και να κάνει αυτά τα δώρα. Η φορολογία, την οποία βάζετε σε αυτόν που έχει πενήντα τετραγωνικά
και του λέτε «Θα πληρώσεις», του λέτε ότι αν είναι και άνεργος
πάλι θα πληρώσει γιατί έχει πενήντα τετραγωνικά κι ένα χιλιαράκι, δεν είναι δυνατόν αυτός να την πληρώνει, ενώ αυτοί που
κάνουν τηλεοπτικές διαφηµίσεις και πρέπει να καταβάλουν τον
σχετικό φόρο συνεχώς να παίρνουν αναστολή. Και αυτή τη διάταξη πρέπει να την αποσύρετε. Δεν είναι δυνατόν να την κρατάτε
στη ζωή και να δίνετε συνεχώς αναστολή. Πρέπει να αποσύρετε
την αναστολή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε.
Ο κύριος Υπουργός ζητεί ολιγόλεπτη άδεια. Το Προεδρείο του
επιτρέπει.
Ο κ. Σταυρογιάννης έχει τον λόγο από τους Ανεξάρτητους Δηµοκρατικούς Βουλευτές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών που συζητούµε µονιµοποιείται πλέον ένας έκτακτος φόρος ή καλύτερα
ένα ειδικό τέλος, που είχε επιβληθεί προσωρινά, το 2011, στα
ηλεκτροδοτούµενα κτίσµατα και ακίνητα και µάλιστα αφού αυτός
ο φόρος επεκτείνεται σε όλη την ακίνητη περιουσία, αγροτεµάχια, οικόπεδα εντός και εκτός σχεδίου, ηµιτελή, µη ηλεκτροδοτούµενα, αυξάνοντας -αν θέλετε- δραµατικά τη φορολογική
επιβάρυνση στην ακίνητη περιουσία.
Το χαράτσι, λοιπόν, µονιµοποιείται και γίνεται µεγαλύτερο. Και
όσο κι αν προσπαθούν από την πλευρά της Κυβέρνησης να µας
πείσουν ότι θα υπάρχει ελάφρυνση στο µεγαλύτερο ποσοστό
των φορολογουµένων, αυτό δεν είναι αλήθεια, γιατί οι περισσότεροι Έλληνες συνήθως έχουν και περιουσία στην ελληνική περιφέρεια και στα χωριά. Άρα το όποιο µικρό όφελος, στο τέλος
θα είναι αύξηση αυτής της φορολόγησης.
Ο ΕΝΦΙΑ, ο καινούριος φόρος περιουσίας ακινήτων είναι από
τους επαχθέστερους στην Ευρώπη. Στη Γερµανία ο φόρος περιουσίας ακινήτων δεν ξεπερνά το 0,50% από την πραγµατική
αξία των ακινήτων.
Στη Βρετανία, όπου σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat, οι
φόροι επί της ιδιοκτησίας είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη –επιβάλλονται, βέβαια, ως δηµοτικά τέλη- εξακολουθεί να
επικρατεί η λογική όσον αφορά το συσχετισµό των φόρων, ενώ
η αναλογία του φόρου των ακινήτων προς το φόρο εισοδήµατος
φυσικών και νοµικών προσώπων είναι ένα προς επτά. Αυτή η αναλογία σε εµάς είναι ένα προς δύο το 2013 και όσο και εάν βελτιώνεται το 2014, θα παραµείνει πολύ υψηλή, δηλαδή ένα προς
τρία.
Αυτός ο παραλογισµός υπάρχει εξαιτίας της τερατώδους φοροδιαφυγής. Στην Ελλάδα µόλις το 4% του ΑΕΠ είναι οι άµεσοι
φόροι φυσικών και νοµικών προσώπων, ενώ στη Βρετανία, για
την οποία αναφερθήκαµε, το ποσοστό αυτό είναι 10%, ενώ ανάλογα είναι και τα ποσοστά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
Αυτός, λοιπόν, είναι ο παραλογισµός µε τους φόρους στην πατρίδα µας. Δεν εισπράττονται από εκεί που πρέπει, δηλαδή από
τις πηγές που δηµιουργούν πλούτο και εισοδήµατα και το κράτος
καταφεύγει σε δυσανάλογη φορολόγηση άλλων πηγών, που
µπορεί να µην παράγουν καθόλου εισόδηµα ή να έχουν ήδη
υπερφορολογηθεί, όπως είναι τα ακίνητα, που τα τελευταία τέσσερα χρόνια της κρίσης έχει αυξηθεί η φορολογία τους επτά
φορές.
Το κράτος, λοιπόν, αδυνατεί να πατάξει τη φοροδιαφυγή εκεί
όπου διαπράττεται και υπερφορολογεί τα ακίνητα, λέγοντας µάλιστα –γιατί αυτό ακούστηκε από τα χείλη του κυρίου Υπουργού-
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ότι εκεί κρύβονται τα φοροδιαφεύγοντα εισοδήµατα. Όµως,
αυτή η πολιτική, εκτός από παράλογη είναι και ανήθικη, γιατί ένα
µεγάλο τµήµα των ακινήτων στην Ελλάδα ανήκει στους µικροµεσαίους, ανήκει σε νοικοκυραίους που έχουν φορολογηθεί και
απέκτησαν την ακίνητη περιουσία, γιατί, όπως σωστά αναφέρθηκε από συναδέλφους, ο Έλληνας εκεί επένδυε τα χρήµατά του
και την αποταµίευσή του. Αντί, λοιπόν, η πολιτεία να τους επιβραβεύσει, τους κατατάσσει στους φοροφυγάδες και µε την
υψηλή φορολογία ίσως αύριο να µην µπορούν να ανταποκριθούν
και να χάσουν και αυτή την περιουσία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι φόροι καταστρέφουν ολόκληρες οικονοµίες και µάλιστα, οικονοµίες δυνατές και παραγωγικές και όχι οικονοµίες όπως είναι η δική µας, της οποίας όλοι
γνωρίζουµε τις ενδηµικές αδυναµίες και τα προβλήµατά της.
Κάθε φορά που η επιβολή των φόρων ξεπερνάει τα όρια της
αντοχής των φορολογουµένων οι συνέπειες είναι καταλυτικές.
Αυτό έχει αποδειχθεί µε όλες τις οικονοµίες. Δυστυχώς, η λανθασµένη και αναποτελεσµατική πολιτική που ακολουθείται ως
συνέχεια των πολιτικών των δύο προηγούµενων µνηµονιακών κυβερνήσεων περιλαµβάνει και υπερφορολόγηση, αλλά και απότοµη αύξηση των φόρων.
Αν κοιτάξουµε στο παρελθόν, θα δούµε οικονοµίες πολύ δυνατές και κορυφαίες, όπως είναι αυτή των Ηνωµένων Πολιτειών,
όπου οι φόροι εκεί στις αρχές της δεκαετίας του ’90 δεν άφηναν
την οικονοµία να µπει σε διαδικασία ανάκαµψης και τότε ένας
από τους εκδότες εκείνης της εποχής του περιοδικού «Observer
Reporter» είχε γράψει ένα συγκλονιστικό άρθρο, τονίζοντας ότι
η ύφεση και η συνέχιση της ύφεσης ήταν αποτέλεσµα των
φόρων. Η παρούσα ύφεση, έλεγε, έχει ονοµαστεί και καταναλωτική. Όλοι έχουµε σταµατήσει να ξοδεύουµε, όλοι έχουµε µεγαλύτερους φόρους να πληρώσουµε και άρα, λιγότερα χρήµατα
να ξοδέψουµε. Σκεφτείτε, έλεγε, πώς έχουν επιδράσει οι φόροι
στο πορτοφόλι µας. Και οι φόροι ήταν πολλοί. Υπάρχει αλµατώδης αύξηση του φόρου ακίνητης περιουσίας, αυξήσεις φόρων
που αγγίζουν κάθε δραστηριότητα, περιορισµός στις εκπτώσεις
των φόρων και µείωση των φορολογικών απαλλαγών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας θυµίζουν τίποτα όλα αυτά,
που πριν από είκοσι και περισσότερα χρόνια συνέβαιναν στις
Ηνωµένες Πολιτείες; Αυτά βιώνουµε και σήµερα. Έχουµε υπέρµετρη φορολογία, κατακόρυφη αύξηση των φόρων –κάτι που
έχει άµεση επίπτωση στην οικονοµία- και µείωση της εσωτερικής
ζήτησης. Επίσης, δεν πιάνουµε τους στόχους, µε αποτέλεσµα να
αναγκαζόµαστε να επιβάλλουµε καινούργια φορολογία και να είµαστε στο φαύλο κύκλο που οδηγεί την οικονοµία στην καταστροφή, αλλά και την κοινωνία στην εξουθένωση. Βέβαια, όλα
αυτά λέγονταν από τον Πρωθυπουργό όταν ήταν Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µε τη µόνη διαφορά ότι σήµερα δεν
τηρούνται.
Ο κύριος Υπουργός επιµένει ότι η φορολογική επιβάρυνση
στην Ελλάδα είναι µικρότερη από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Έτσι
είναι. Όµως, δεν λέει ότι η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα συνεχίζει
να είναι σχεδόν το 1/3 του ΑΕΠ, ενώ δεν έχει γίνει τίποτα από την
πλευρά της Κυβέρνησης για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής.
Από όλες τις πλευρές έγιναν αναφορές σε λίστες, σε εµβάσµατα δισεκατοµµυρίων στο εξωτερικό, σε ελάχιστα αποτελέσµατα και στις offshore εταιρείες, όπου και εκεί δεν υπάρχει
κανένας έλεγχος και έχουµε ελάχιστα αποτελέσµατα. Επίσης,
είναι ανεξήγητο το πώς δεν εξαρθρώθηκε ακόµα το λαθρεµπόριο
στα καύσιµα. Μάλλον δεν συµφέρει κάποιους λίγους και επώνυµους. Πρόκειται για κάτι που συνεχίζει να κοστίζει δισεκατοµµύρια στην ελληνική οικονοµία και αυτό είναι κάτι που δεν ακούγεται µόνο από την πλευρά της Αντιπολίτευσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το νοµοσχέδιο είναι η χαριστική βολή στη µεσαία τάξη, στους νοικοκυραίους, στους ιδιοκτήτες µικρής ακίνητης περιουσίας. Όµως, παράλληλα είναι και
η ταφόπλακα για την κτηµαταγορά και για την οικοδοµή, η οποία
είναι η ατµοµηχανή της ανάπτυξης, γιατί εκεί απασχολούνται περισσότερα από εκατόν είκοσι επαγγέλµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
Η εµµονή της Κυβέρνησης να εφαρµόσει ένα πρόγραµµα εξοντωτικής φορολογίας των ακινήτων συνεπάγεται εκ των πραγµάτων την πλήρη διακοπή της λειτουργίας της αγοράς των ακινήτων, γεγονός που θα έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµία.
Δεν θα πω τίποτα για της φοροτροπολογίες και για όλα όσα
περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο. Εξάλλου, η Κυβέρνηση έχει
φέρει πολλά φορολογικά νοµοσχέδια, δείγµα ότι τελείως αποσπασµατικά και χωρίς συγκεκριµένη στρατηγική στόχευση φέρνει κάθε τόσο φορολογικά νοµοσχέδια και άρθρα σε άσχετα
νοµοσχέδια.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, έπρεπε να δηµιουργήσει ένα απλό και
σταθερό φορολογικό σύστηµα, δίκαιο και µε αναπτυξιακή προοπτική. Όµως, δεν έχει κάνει τίποτα απ’ όλα αυτά.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να πω δύο κουβέντες για τη φορολόγηση της αγροτικής παραγωγικής γης και τη φορολόγηση των
βοσκοτόπων, που είναι στην κυριολεξία η χαριστική βολή για τον
πρωτογενή τοµέα.
Ακούστηκε και από συναδέλφους της Συµπολίτευσης πως η
αγροτική παραγωγή βάλλεται µε αύξηση του κόστους παραγωγής, αύξηση των εισφορών και κανένα αποτέλεσµα. Δεν φορολογούµε τα µέσα παραγωγής, αλλά φορολογούµε τον πλούτο
που προέρχεται από την άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και τα µέσα παραγωγής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να έχει προοπτική η πατρίδα
µας, χρειάζεται και σχέδιο και όραµα. Για να ανακάµψει η οικονοµία µας, χρειάζονται επενδύσεις, επενδύσεις από Έλληνες και
επενδύσεις από το εξωτερικό. Επίσης, χρειάζονται κεφάλαια που
θα µπουν στο real estate και στην αγορά. Με αυτούς τους φόρους, όµως, κανένας Έλληνας και κανένας ξένος δεν θα έρθει
να επενδύσει στην αγορά των ακινήτων. Η φορολογία που επιβάλλεται µ’ αυτό το νοµοσχέδιο είναι δηµευτική. Απαιτείται σύνεση και συναίσθηση των ευθυνών σας, κύριοι της Κυβέρνησης.
Οι ευθύνες σας είναι τεράστιες, γιατί ξεχνάτε πως καµµία οικονοµία δεν µπορεί να αναπτυχθεί σε συνθήκες φορολογικής λεηλασίας. Δείχνετε να µην αντιλαµβάνεστε ότι πρώτα εφαρµόζουµε
πολιτική δηµιουργίας πλούτου και µετά φορολογούµε τον
πλούτο.
Όσον αφορά δε τα έσοδα, για τα οποία µιλάτε και τα οποία
όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι είναι αναγκαία, θα πρέπει να τα πάρετε από τη φοροδιαφυγή και όχι από την υπερφορολόγηση,
γιατί έτσι καταστρέφουµε και την οικονοµία και την κοινωνία.
Για όλους αυτούς τους λόγους, καταψηφίζω το παρόν νοµοσχέδιο.
(Χειρoκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να προτείνω στο Σώµα να πάµε σήµερα
µέχρι τις 12.30’, να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής, και
όσοι δεν µιλήσουν, αύριο να έχουν τη δυνατότητα να µιλήσουν
εφ’ όλης της ύλης, δηλαδή και επί της αρχής και επί των άρθρων.
Έτσι, θα φθάσουµε περίπου στο νούµερο 42 µε 44. Απλά, θα
ήθελα να σας παρακαλέσω από εδώ και πέρα να είµαστε λίγο
πιο αυστηροί µε τους χρόνους.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν πηγαίναµε και
µέχρι τη 01.00’ δεν θα πείραζε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ακούω τις προτάσεις
όσων είστε εδώ. Η πρόταση που σας έκανα είναι ενδεικτική. Άλλωστε, είναι εδώ και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα τελειώσουµε
12.30’ ακριβώς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα το δούµε, κύριε
Λοβέρδο. Είπαµε µία ώρα ενδεικτικά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Υπάρχει περίπτωση να τελειώσουµε
νωρίτερα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι νωρίτερα, για να
µιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι.
Τον λόγο έχει η Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Κόλλια-Τσαρουχά για επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναγνωρίζω την
ύπαρξη των προβληµάτων που προκύπτουν από την αναγκαία
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συνύπαρξη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας.
Οι επιλογές σας, κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουν να κάνουν
τόσο µε τη σωτηρία της χώρας, αλλά κύρια µε το συναίσθηµα
της αυτοσυντήρησης, δηλαδή του δικαιώµατος να υπάρχετε κάποιοι από εσάς.
Η Κυβέρνηση εφαρµόζει εδώ και καιρό την αρχή να µπερδεύει
τους πολίτες και να τους φοβίζει, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι
όταν οι πολίτες είναι µπερδεµένοι, τείνουν να γίνουν εύπιστοι.
Αυτό ακριβώς, λοιπόν, θέλει να εκµεταλλευτεί η Κυβέρνηση. Τελικά, αυτό ισχύει και για τους Βουλευτές της.
Σήµερα, νοµοθετούµε επί παντός φορολογικά επιστητού σε
µία σειρά απροσδιόριστων θεµάτων. Το νοµοσχέδιο είναι η απόλυτη δικαίωση της γραφειοκρατίας και της πολυνοµίας στη
χώρα. Περιλαµβάνει πενήντα ένα κεφάλαια, εκατόν έξι σελίδες
και µόνο το Κεφάλαιο Α’ αφορά τον ενιαίο φόρο ακινήτων.
Για τους Ανεξάρτητους Έλληνες, αλλά και για την πλειοψηφία
της κοινωνίας είναι κοινή η πεποίθηση ότι το πρόγραµµα δεν
βγαίνει και σύντοµα θα απαιτηθούν νέα µέτρα λιτότητας για να
συµπληρώσουν την αδυναµία των προηγούµενων.
Ο φαύλος κύκλος στον οποίο εισήλθε η χώρα από τις πολιτικές
των µνηµονίων και της µονόπλευρης εσωτερικής υποτίµησηςπτώχευσης έχει φέρει τους συµπολίτες µας στα όρια της απόγνωσης και της αναξιοπρέπειας, και το χειρότερο είναι ότι αυτό
αφορά και τους µέχρι εχθές νοικοκυραίους. Ενώ η µισή Ελλάδα
είχε, τώρα δεν έχει και χρωστάει και από πάνω. Και τελικά αυτοί
αποτελούν τον σιωπηλό ενεργό πληθυσµό της χώρας µας. Είναι
νωπές οι µνήµες των δηλώσεών σας ότι η κρίση µπορεί να διαβαστεί και ως ευκαιρία, ότι σύντοµα θα στεκόµαστε τόσο καλά
στα πόδια µας που θα ξαναβγούµε στις αγορές. Το άκουσα να
το λέτε και σήµερα. Η ευχή όµως «καλό κουράγιο» έχει εξαντληθεί και τελικά η κρίση µένει και γιγαντώνεται δραµατικά για τους
πολίτες, αλλά όχι και στους ξένους σωτήρες µας και στους ντόπιους κολλητούς τους.
Οι ξένοι που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας αγοράζουν
από τις ελληνικές τράπεζες σε τιµή εξευτελιστική δάνεια που δεν
εξυπηρετούνται ή αγοράζουν απευθείας σπίτια, οικόπεδα, µαγαζιά, επιχειρήσεις που «βγαίνουν στο σφυρί» µισοτιµής και αυτό
λόγω της καλπάζουσας ανεργίας, της παράλογης φορολογίας,
της δραµατικής -πραγµατικής όµως- αδυναµίας της κοινωνίας να
ανταποκριθεί στα µονιµοποιηµένα πια έκτακτα χαράτσια.
Είναι ζήτηµα χρόνου ότι σε λίγο θα υπάρχουν ελάχιστες ιδιοκτησίες µεσαίων κατοικιών, ότι θα καταλήξουν παλιοί νοικοκυραίοι να καταβάλλουν ενοίκιο για να µένουν στα πρώην σπίτια
τους που θα ανήκουν σε µεγάλες εταιρείες. Το ίδιο συµβαίνει και
σε επιχειρήσεις που είναι πνιγµένες από την εξαφανισµένη κίνηση στην αγορά και κυρίως από την παντελή έλλειψη χρηµατοδότησής τους από τις τράπεζες.
Πεντακόσιες χιλιάδες νέοι φορολογούµενοι προστέθηκαν το
2013 στους υπόλοιπους περίπου δύο εκατοµµύρια επτακόσιες
χιλιάδες που οφείλουν συνολικά στο δηµόσιο 63 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Και εσείς προσδοκάτε ότι η πλειοψηφία των πολιτών είναι
σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στην εφορία.
Η µονοµερής, αναίτια, βίαιη υψηλή φορολογία που επιβάλλεται στην ακίνητη περιουσία, πέρα από τα συνταγµατικά δικαιώµατα που προσβάλλει, δηµιουργεί ανισότητα µεταξύ των πολιτών
στις βασικές οικονοµικές επιλογές τους, καταστρατηγώντας την
ελεύθερη βούληση, ένα υπέρτατο αγαθό της δηµοκρατίας.
Το να επιβάλλει το κράτος φόρο σε συσσωρευµένο πλούτο
που έχει ήδη φορολογηθεί είναι ένα θέµα. Το να παραβιάζει το
κανονιστικό µας σύστηµα που ορίζει πως οι Έλληνες συµβάλλουν σύµφωνα µε το εισόδηµά τους και όχι µε την περιουσία
τους, που άλλωστε η ίδια έχει φορολογηθεί ως εισόδηµα, είναι
ένα δεύτερο θέµα.
Αφαιρείτε, δηµεύετε βιαίως περιουσία µε την επιβολή φόρου
στη γη, καταστρατηγώντας το δικαίωµα του κάθε πολίτη να χρησιµοποιεί τη γη ως πόρο, ως µέσο διαβίωσης, για οικονοµική
δραστηριότητα, για προσπορισµό, για την επιβίωσή του στο τέλος. Είναι το ίδιο µε το να επιβάλλετε έναν υπέρογκο φόρο σε
κάποιον που ασκεί οικονοµική δραστηριότητα αξιοποιώντας κεφάλαιο, όπως σε έναν επενδυτή. Ή µε το να φορολογούνται τα
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χέρια του εργάτη ή το µυαλό και οι γνώσεις του επιστήµονα, ακυρώνοντάς τους στην ουσία έτσι τον αντίστοιχο πόρο, αφού αδυνατεί να πληρώσει τον επιβαλλόµενο φόρο, ακρωτηριάζοντάς
του τα χέρια, κατάσχοντάς του όλο το κεφάλαιο, οδηγώντας τον
στην καταστροφή.
Στην περίπτωση της γης ακυρώνεται το δικαίωµα ενός πολίτη
να κατέχει τη γη, προσδοκώντας να αποκτήσει οικονοµικά οφέλη
πουλώντας τη σε χρόνο που ο ίδιος θα έχει επιλέξει και όχι µε τη
βίαιη πώληση, «το σκότωµα» σε καιρό κρίσης ή όπως θα υποχρεωθεί να κάνει τώρα, προκειµένου να µην του κατάσχετε τη γη του
ή άλλα περιουσιακά στοιχεία εν ονόµατι των εξωφρενικών φόρων
που υποχρεούται να καταβάλλει.
Επιπλέον ακυρώνεται το δικαίωµα κάποιος να έχει γη γιατί έτσι
το θέλησε, γιατί δεν θέλησε να ταξιδέψει ή να τζογάρει ή να ξοδέψει τα περιουσιακά του στοιχεία, ούτε θέλησε να επενδύσει µε
κάποιο άλλο τρόπο. Θεσµοθετείτε για πρώτη φορά τη φορολόγηση στα αγροτεµάχια και στα µη ηλεκτροδοτούµενα κτήρια.
Πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν τοποθετηθεί στο θέµα αυτό και
βέβαια ο εισηγητής µας ο κ. Μαριάς και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, ακόµα και από τη συµπολίτευση.
Τα αδύναµα κοινωνικά στρώµατα σε καµµία περίπτωση δεν
προστατεύονται µε το εξαιρετικά χαµηλό φορολογικό όριο που
έχετε πάρει των 9.000 ευρώ που ορίζεται ως οικογενειακό εισόδηµα πραγµατικό ή τεκµαρτό. Ακόµα και αυτοί που έχουν κάτω
από 9.000 ευρώ οικογενειακό εισόδηµα δεν θα πρέπει να έχουν
–όπως τουλάχιστον λέτε- ληξιπρόθεσµες οφειλές σε εφορίες και
ασφαλιστικά ταµεία, εξαιρώντας έτσι από την απαλλαγή τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Από την άλλη, οι αντικειµενικές αξίες που χρησιµοποιούνται
για τον υπολογισµό του φόρου πλέον δεν ισχύουν. Το έχουν πει
όλοι οι συνάδελφοι και στην επιτροπή και στην Ολοµέλεια. Οι εµπορικές αξίες των ακινήτων έχουν πέσει πάνω από το 40%, µε
αποτέλεσµα να είναι πλασµατικές και να επιδεινώνουν την αδικία
του φόρου. Είναι εγκληµατικό να φορολογούνται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες επί ανύπαρκτης
περιουσίας. Είναι παραλογισµός! Και όλα αυτά για να εµφανίσετε έσοδα και πλεόνασµα στη σφαίρα της δηµιουργικής λογιστικής.
Αυτός ο νέος φόρος των ακινήτων που µονιµοποιεί τα έκτακτα
χαράτσια, µε τα κριτήρια και τις προβλέψεις που περιλαµβάνει,
είναι στην πραγµατικότητα φόρος κατοχής και όχι φόρος επί γη
που παράγει εισόδηµα. Στην ουσία, οδηγεί σε δήµευση της ακίνητης περιουσίας. Θέτετε στόχους και ψηφίζετε µέτρα για να
τους πετύχετε που εκ προοιµίου είναι βέβαιο ότι δεν θα επιτευχθούν. Αυτό έχει ξεπεράσει τα όρια της κοινής λογικής.
Επιτέλους, αντιληφθείτε –κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω σε ένα
λεπτό- τις συνέπειες αυτών των επιλογών σας. Η όποια επιχειρηµατολογία αναπτύσσεται τελικά καταλήγει µόνο στο «θα ψηφίσουµε από πατριωτικό καθήκον». Αυτό µας λέτε κάθε φορά όταν
πιέζεστε και όταν ενοχλείστε από τις παρατηρήσεις µας. Δηλαδή,
να ξεχάσουµε ότι δεν υπάρχει ζήτηση στην αγορά, ότι έχουµε
µια κυριολεκτικά νεκρή αγορά ακινήτων, να προσπεράσουµε την
κλοπή που γίνεται µε τις ψευδείς αντικειµενικές αξίες και πάνω
απ’ όλα, για το πατριωτικό καθήκον.
Αφού, λοιπόν, είστε κοινωνικά ευαίσθητοι και µε αίσθηµα ευθύνης στο όνοµα των επόµενων γενιών, τότε πως αποδέχεστε να
µην υπάρχει ούτε µια πρόβλεψη –σας το τόνισαν και άλλοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνω, αυτό- για όλους εκείνους τους συνανθρώπους µας που λόγω της οικονοµικής αδυναµίας δεν είναι σε
θέση να καταβάλλουν τις υποχρεώσεις τους; Οι άνεργοι γνωρίζετε επισήµως ότι είναι πάνω από ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες
χιλιάδες. Ένα εκατοµµύριο µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα πληρώνονται µε καθυστέρηση µηνών. Πώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι,
όλοι αυτοί οι πολίτες να φανούν συνεπείς -και να θέλουν- που
πολλοί από αυτούς θέλουν να καταβάλλουν τους φόρους που
επιβάλλετε; Αυτό, λοιπόν, το πατριωτικό καθήκον σας σηµαίνει
ότι όλοι αυτοί οι συνάνθρωποί µας θα θεωρούνται εγκληµατίες
στο τέλος-τέλος και θα διώκονται ποινικά.
Περιµένει απάντηση το ερώτηµα για το τι θα κάνετε. Θα τρέχετε στα δικαστήρια τους νεόπτωχους, τους παππούδες και τις
γιαγιάδες και τους ανέργους, επειδή δεν µπορούν να πληρώσουν
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τους φόρους των ακινήτων; Σας διαφεύγει ότι χιλιάδες συνάνθρωποι µας και µάλιστα οι πιο αδύναµοι και ευάλωτοι ζουν πλέον
χωρίς ηλεκτρικό στα σπίτια τους; Μήπως δεν ξέρετε πού έχουν
φτάσει οι απλήρωτοι λογαριασµοί; Έπρεπε να συµβούν θάνατοι,
κύριε Υπουργέ, για να ληφθούν µέτρα; Κλείνοντας, σας απευθύνω, λοιπόν, ξανά το ερώτηµα. Όταν σε δύο-τρία χρόνια διαπιστώσετε ότι κανείς δεν θα είναι σε θέση να πληρώνει τους
φόρους που σήµερα ψηφίζετε, από πού θα τους βρείτε τους επόµενους;
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ακολουθεί ο κ. Λυκουρέντζος και µετά έχει ζητήσει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ κ. Τσούκαλης.
Κύριε Λυκουρέντζο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, χαίροµαι σήµερα διότι και από συναδέλφους της Αριστεράς άκουσα ότι το
«ελληνικό όνειρο» συνίσταται στη προσπάθεια την οποία κατέβαλαν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να αποκτήσουν εργασία, να
σπουδάσουν τα παιδιά, να αποκτήσουν ιδιοκτησία, απλά ένα
σπίτι.
Βέβαια, αυτό δηµιουργήθηκε από την πλειοψηφία της κοινωνίας, από τους νοικοκυραίους, τους οποίους πολλές φορές
χλεύασε η Αριστερά στο παρελθόν επειδή τους καταλόγιζε στην
παράταξη τη δική µας, τη συντηρητική παράταξη. Όχι ότι δεν
υπάρχουν άνθρωποι επιτυχηµένοι, δηµιουργικοί στην Αριστερά
που έχουν και αυτοί δηµιουργήσει πλούτο, έχουν αποκτήσει περιουσία.
Αυτή η αντίφαση θα πρέπει να σας προβληµατίσει σοβαρά. Το
λέω αυτό διότι η προοπτική της χώρας να γίνει ισότιµη στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϋποθέτει ότι υπηρετούµε όλοι µαζί αξίες
που οδηγούν στον ευρωπαϊκό εκσυγχρονισµό, στον κεντροευρωπαικό ορθολογισµό, στη φιλελεύθερη οικονοµία και στη δηµιουργία πλούτου. Διότι είναι ανέξοδες εκείνες οι τοποθετήσεις οι
οποίες υπόσχονται στους πάντες τα πάντα. Δείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις τροπολογίες τις οποίες έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για να βγάλετε συµπέρασµα, όταν δεν εξηγούν από πού θα
εξευρεθούν οι πόροι και πώς θα δηµιουργηθεί πλούτος. Διότι
από τις τοποθετήσεις των συναδέλφων της Αντιπολίτευσης που
έχω παρακολουθήσει απουσιάζουν λέξεις όπως νοµιµότητα, πειθαρχία στους νόµους, εκπλήρωση υποχρεώσεων.
Αντίθετα, εδώ τρόµαξα ακούγοντας µία έφοδο λαϊκισµού,
όπου έχουν οι πάντες δίκιο πλην όσων θέλουν να εφαρµόσουν
νόµους στη χώρα. Αυτή η λογική είναι καταστρεπτική, διότι οι
εναλλαγές των κοµµάτων στην εξουσία, η ενδυνάµωση της δηµοκρατίας, που είπε κάποιος συνάδελφος, προϋποθέτει σεβασµό σε κοινές αξίες, προάσπιση των θεσµών, ούτως ώστε να
µπορούµε επιτέλους να συνεννοηθούµε στη χώρα. Διότι, διαφορετικά, θα σπέρνετε ανέµους, θα θερίζουµε θύελλες και κάθε
φορά θα συζητούµε πάνω σε ερείπια.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει ζήτηµα σε σχέση µε τη φορολογική
επιδροµή. Είµαστε µία φιλελεύθερη οικονοµία. Μου κάνει εντύπωση αν εισηγούνται αυτές τις έντονες πολιτικές κρατισµού οι
εκπρόσωποι των εταίρων µας. Σε µία φιλελεύθερη οικονοµία µειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές, απλοποιείται το φορολογικό σύστηµα. Καταλαβαίνω τις δεσµεύσεις µας στο πλαίσιο των
δανειακών συµφωνιών, βεβαίως. Όµως, να αντιπαραθέσετε µία
άλλη πολιτική. Να πούµε ότι πρέπει να τολµήσουµε αυτό που
τόλµησαν άλλες οικονοµίες, οι οποίες ήταν περισσότερο κρατικιστικές από την ελληνική και απέδειξαν στην πραγµατικότητα
ότι µε τη µείωση των φορολογικών συντελεστών είχαν περισσότερα φορολογικά έσοδα. Αυτό πρέπει να γίνει στόχος µας, πρέπει να γίνει επιδίωξή µας.
Πρέπει, επίσης –συµφωνώ µε τους συναδέλφους όλων των
πτερύγων- να γίνει στρατηγικό δόγµα η πάταξη της φοροδιαφυγής µε κάθε τρόπο, µε κάθε µέσο. Είναι ύβρις η φοροδιαφυγή
απέναντι στην κοινωνία, το έχουµε πει πάρα πολλοί Βουλευτές.
Όσον αφορά στην ανάπτυξη, να υπάρξουν επιχειρήµατα υπέρ
της οικοδοµικής δραστηριότητας. Στενάζουν στην περιφέρεια
όλες οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Τι κάνει η Ένωση Τραπεζών;
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Ρώτησα και στην επιτροπή: «Με πόσα δισεκατοµµύρια έχετε επανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες»; Πόσα απ’ αυτά πήγαν στην
αγορά; Μας παρακολουθούν µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες. Τους
έχει απαγορευτεί η πρόσβαση στο τραπεζικό σύστηµα. Στεγαστικά δάνεια δεν δίδονται. Πώς θα λειτουργήσει η οικοδοµή;
Τι κάνουµε µε την πιο χειροπιαστή, την πιο κοντινή δυνατότητα
ανάπτυξης, η οποία είναι η τουριστική οικονοµία; Γίνονται σπουδαίες προσπάθειες από την Υπουργό Τουρισµού, την οποία θέλω
και να επαινέσω. Όµως, κύριε Υπουργέ, δεν είναι µόνο αυτό. Εδώ
πρέπει να υπάρξει ένα διϋπουργικός συντονισµός. Η Ελλάδα
πρέπει ως χώρα, να έχει ISO στην παροχή υψηλού επιπέδου τουριστικών υπηρεσιών. Αναλάβετε την πρωτοβουλία -δεν ξέρω αν
θα το κάνετε εσείς, ο Αντιπρόεδρος- ούτως ώστε να υπάρχει
συντονισµός των Υπουργείων.
Το θέαµα των συγκοινωνιών το καλοκαίρι είναι τραγικό. Τις παρεχόµενες υπηρεσίες στα ξενοδοχεία ποιος τις ελέγχει; Θέλουµε
να ενισχύσουµε αυτό το ρεύµα. Είναι η πιο χειροπιαστή αναπτυξιακή δυνατότητα. Μπορεί να περιµένετε τις µεγάλες επενδύσεις
και καλώς τις περιµένετε, αλλά δεν σας αφήνει η Αριστερά. Αν
θέλετε να δώσετε το «Ελληνικό» να γίνει ιδιωτικό πανεπιστήµιο,
λένε «όχι». Αρκούνται σε αυτά που έχουν σήµερα, στις καταλήψεις, στην απώλεια των εξαµήνων, στην καταστροφή, στην υποβάθµιση του δηµόσιου πανεπιστηµίου. Διότι το δηµόσιο πανεπιστήµιο θα γινόταν καλύτερο µέσα στον ανταγωνισµό.
Άρα, κύριε Υπουργέ, εδώ υπάρχουν τεράστια περιθώρια. Ιδιωτικοποιήσεις-αποκρατικοποιήσεις. Εγγράφετε κάθε φορά στον
προϋπολογισµό στόχους. Το παλεύετε, όµως δεν προχωρούν οι
µηχανισµοί, δεν έχουµε υψηλές επιδόσεις, καθυστερούν.
Το λέω πολλές φορές στη Βουλή, µία ολόκληρη πρώην κοµµουνιστική χώρα, η Ανατολική Γερµανία, ιδιωτικοποιήθηκε σε
δυόµισι χρόνια µε έναν µηχανισµό τον οποίο ίδρυσαν. Πόσο δύσκολο ήταν να συνεννοηθούµε ότι µε απόλυτη διαφάνεια θα επιχειρήσουµε τις ιδιωτικοποιήσεις;
Όµως, εδώ πρέπει να συνεισφέρετε µε τη διαµόρφωση ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος και αυτό δεν επιτυγχάνεται
αν δεν µειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές, αν δεν διαµορφώσουµε εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε να προσελκύσουµε τις
επενδύσεις κι αν βέβαια η Αριστερά δεν σταµατήσει το πεζοδρόµιο, το οποίο επίσης είναι αποτρεπτικό για να έρθει κάποιος επενδυτής εδώ.
Θέλω, συµπληρώνοντας την οµιλία µου, γιατί δεν θέλω να καθυστερήσω, κύριε Πρόεδρε, να σηµειώσω, ότι µε τις παρεµβάσεις των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ βελτιώσατε κατά πολύ τις αρχικές σας προτάσεις. Όλοι διδασκόµαστε απ’ αυτήν την περίοδο της συγκυβέρνησης. Είναι άγνωστες πρακτικές. Πρώτα είχαµε τις µονοκοµµατικές κυβερνήσεις µε τη µία και αποκλειστική αλήθεια. Δεν
ισχύει αυτό. Δηµιουργούµε µία καλή παράδοση για το µέλλον
της χώρας. Ακούστε τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες. Ακούστε
όσους σας υποβάλλουν υποµνήµατα.
Ζήτησα προχθές στην επιτροπή, οι συνεργάτες σας να µελετούν τα υποµνήµατα. Είδε κανείς το υπόµνηµα του Δήµου της
νότιας Κυνουρίας από το Λεωνίδιο της Αρκαδίας, της βόρειας
Κυνουρίας, της Γορτυνίας στις έρηµες περιοχές του Λάδωνα
κάτω; Ποιος θα αντέξει τη φορολογία στην ορεινή Γορτυνία στον
Λάδωνα; Πρέπει να υπάρξει µία ευαισθησία σε αυτά τα θέµατα
και ο καλύτερος τρόπος είναι να µελετούν οι συνεργάτες σας τα
υποµνήµατα, τα οποία σας υποβάλλουν.
Θέλω, κύριε Υπουργέ, να σηµειώσω ότι µπορείτε ακόµα περισσότερο να βελτιώσετε ορισµένα σηµεία του νοµοσχεδίου, διότι
αυτό θα δηµιουργήσει ένα καλύτερο κλίµα και αυτό που χρειαζόµαστε σήµερα ως ελληνική κοινωνία είναι περισσότερη εµπιστοσύνη των πολιτών στην Κυβέρνηση. Αυτό θα το εξασφαλίσουµε,
όσο λέµε ευθέως, ανοιχτά την αλήθεια, µε όποιες αντιστάσεις
και αν έχουµε από την πλευρά της Αντιπολίτευσης. Δεν µπορούµε κι εµείς να προσχωρούµε σε εκείνες τις νοοτροπίες και
πρακτικές που αναπαράγουν ψευδαισθήσεις στην κοινωνία.
Πείτε την αλήθεια, διαµορφώστε ένα καλύτερο κλίµα, θα κερδίσετε εµπιστοσύνη και θα οικοδοµήσουµε µαζί την αισιόδοξη
προοπτική της χώρας. Εννοείται ότι µε όλες αυτές τις απόψεις
και τις επιφυλάξεις, υπερψηφίζω το νοµοσχέδιό σας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΖ’ - 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Ιορδάνης Τζαµτζής.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παράταξή µας βασική αρχή έχει την προστασία της ιδιοκτησίας και
αυτό προσπαθήσαµε να κάνουµε όλο αυτό το διάστηµα που ήταν
στη διαβούλευση αυτό το σχέδιο νόµου. Στο διάστηµα αυτό
υπήρχε δυνατότητα να καταθέσουν όλοι προτάσεις. Στο Υπουργείο ξέρω πολύ καλά ότι κατατέθηκε σωρεία προτάσεων από
όλους τους φορείς.
Αυτό που θέλω να επισηµάνω, είναι ότι άλλαξε άρδην η φιλοσοφία του νοµοσχεδίου. Κατορθώσαµε µε προτάσεις συντονισµένα να αλλάξουµε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου.
Σήµερα, έχουµε ένα σχέδιο νόµου το οποίο πραγµατικά δεν
έχει εκείνες τις ρυθµίσεις οι οποίες θα αδικούσαν κατάφωρα και
τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν αστικά ακίνητα, δηλαδή οικόπεδα και σπίτια αλλά και τον αγροτικό κόσµο.
Αυτό που προσπαθήσαµε και πετύχαµε, είναι ότι άλλαξε και
δεν υπάρχει εκείνη η φορολόγηση µε τους συντελεστές που κανείς δεν τους καταλάβαινε και επιβάρυναν άδικα τον αγρότη για
ένα κτήµα το οποίο δούλευε για να µπορέσει να βγάλει ένα κοµµάτι ψωµί.
Με προτάσεις, λοιπόν, και επιχειρήµατα αλλάξαµε πολύ σηµαντικές διατάξεις τόσο για τους αγρότες, ρυθµίσεις που τους
επιβάρυναν για τα οικόπεδα, τα σπίτια στην περιφέρεια όσο και
για τα χωράφια.
Σήµερα όλοι οι βοηθητικοί χώροι που χρησιµοποιούν οι αγρότες, στάβλοι, θερµοκήπια, αποθήκες κ.λπ., δεν έχουν πλέον καµµία φορολογική επιβάρυνση. Άλλαξαν οι διατάξεις και για τα
αστικά ακίνητα και την αστική περιουσία.
Δίνεται πλέον η δυνατότητα, ώστε να µπορούµε να πούµε ότι
το 75% των πολιτών θα πληρώσουν λιγότερο φόρο από πέρυσι,
το 20% τα ίδια και ένα 5% θα πληρώσει λίγο περισσότερο. Δηλαδή περισσότεροι θα πληρώσουν λιγότερα.
Εδώ, βεβαίως, έρχεται και µπαίνει ένα ερώτηµα: Εσείς, που
δεν θέλετε καµµία φορολογία, από πού θα βρείτε τα λεφτά;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είµαστε ευτυχισµένοι για τη
φορολογία που επιβάλλουµε. Μακάρι να υπήρχε η δυνατότητα
να είναι όλοι ευχαριστηµένοι, να µην υπάρχει καµµία απολύτως
φορολογία.
Δεν απαντάτε, όµως, σε ένα βασικό ερώτηµα: Από πού θα
βρείτε τα λεφτά; Εσείς απλά δεν λέτε ότι θα φορολογήσετε τον
κόσµο, το κρύβετε αυτό το πράγµα. Εµείς φορολογούµε περισσότερο τους έχοντες και κατέχοντες και αυτούς µάλιστα σε σηµείο στις περισσότερες περιπτώσεις να πληρώνουν λιγότερο από
ό,τι προβλεπόταν να πληρώσουν. Κι εσείς πονάτε γιατί πληρώνουν περισσότερα αυτοί που έχουν;
Ακούστε, επειδή έχουν ειπωθεί πάρα πολλά, εγώ καταλαβαίνω
τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεστε, γιατί πατάτε κυριολεκτικά σε δύο βάρκες. Είναι γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια ήσασταν οι βολεµένοι του συστήµατος δίπλα στο ΠΑΣΟΚ.
Βολευόσασταν. Έχετε λεφτά. Έχετε περιουσία. Γιατί να θέλετε φορολόγηση αυτών οι οποίοι έχουν περιουσία;
Και επειδή το τελευταίο διάστηµα µιλάτε συνεχώς για παρακµασµένο πολιτικό προσωπικό, θα σας πω ότι καθηµερινά δίνετε
δείγµα γραφής για το πώς θα ασκήσετε τη διοίκηση αν γίνετε κυβέρνηση. Έχετε έπαρση, αλαζονεία και υποκρισία.
Μιλήσατε και για κοινωνικούς αγώνες. Πριν από λίγο ο συνάδελφος από το ΣΥΡΙΖΑ µίλησε για κοινωνικούς αγώνες της Αριστεράς. Σε αυτούς τους κοινωνικούς αγώνες θα πρέπει να
δώσετε απαντήσεις πλέον.
Έχετε συνοδοιπόρους δύο κόµµατα της κατεχόµενης Βόρειας
Κύπρου. Έτσι χαρακτηρίζονται. Είστε οι µόνοι που ουσιαστικά
έχετε αποδεχθεί την de facto αναγνώριση της βόρειας Κύπρου.
Είστε ταυτόχρονα συνοδοιπόροι µε άλλα κόµµατα τα οποία
έχουν και εκφράζουν αντιδηµοκρατικές θέσεις. Ιδιαίτερα δε
αυτές τις ηµέρες φάνηκε η υποκρισία αυτή.
Κοινωνικοί αγώνες είναι να ξεσηκώνετε τον κόσµο στις Σκουριές της Χαλκιδικής κατά της εταιρείας χρυσού «EL DORADO»,
ενώ ταυτόχρονα τα στελέχη σας επενδύουν σε αυτές τις «αιµο-
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ρουφίχτρες» εταιρείες, όπως τις είπατε, την «GOLDMAN
SACHS» και την «BLACKROCK»; Η «BLACKROCK» κατέχει το
25% της «EL DORADO» και είναι ο βασικός µέτοχος, ο µεγαλοµέτοχος. Κατά τα άλλα, λέτε στον κόσµο ότι αγωνίζεστε για το
καλό των πολιτών στις Σκουριές.
Δικά σας στελέχη είναι αυτά που µένουν στην Κηφισιά και
έχουν πισίνες και αλαζονεία εκατό καρδιναλίων. Δικά σας στελέχη είναι «καθηγητάδες» που έχουν γεµίσει τα πανεπιστήµια
στις καθηγητικές θέσεις µε συγγενείς τους. Παρακµάσατε, κυρίες και κύριοι της Αριστεράς, πριν ακµάσατε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Έλεος! Έλεος!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο
συγκεκριµένο σχέδιο νόµου υπάρχει όντως προοδευτική φορολόγηση. Υπήρξε διαβούλευση και παρεµβάσεις. Ο στόχος µας
ήταν ένας: Να έχουµε έναν δικαιότερο νόµο, έναν φόρο όσο γίνεται πιο δίκαιο. Αυτήν την προσπάθεια την καταβάλαµε όλοι, για
να µπορέσουµε να έχουµε ουσιαστικά αποτελέσµατα αλλά ταυτόχρονα για να υπάρξουν και έσοδα για το κράτος. Διότι ξέρουµε
πολύ καλά ότι χωρίς έσοδα δεν γίνεται.
Τολµήστε, λοιπόν, να πείτε την αλήθεια στον κόσµο, γιατί ο κόσµος ξέρει ότι µε δανεικά ούτε αναπτυξιακή πολιτική πλέον γίνεται ούτε κοινωνική πολιτική γίνεται. Αυτά που λέτε ο κόσµος
τα ακούει βερεσέ. Διότι όλοι πλέον ξέρουν ότι πολιτική µε δανεικά δεν γίνεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, αύριο θα µας
δοθεί η δυνατότητα να πούµε αρκετά πράγµατα επί των άρθρων.
Κυριολεκτικά επιγραµµατικά, επειδή απουσιάζατε στο Eurogroup, θέλω να σταθώ σε έξι σηµεία:
Πρώτον, στα ηµιτελή κτίσµατα, τα µη ηλεκτροδοτούµενα και
τα ανοίκιαστα µακροχρόνια θα πρέπει να έχουµε µείωση του φορολογικού συντελεστή. Υπάρχει θέµα, υπάρχει πρόβληµα.
Δεύτερον, πρέπει να επιβληθεί ακατάσχετο των ενισχύσεων
των αγροτών. Εξήγησα µέσα στην επιτροπή για ποιο λόγο πρέπει
να υπάρχει ακατάσχετο. Δεν είναι δυνατόν να χρειάζεται ο άνθρωπος αυτός να πληρώσει τον ΟΓΑ του, την ασφάλισή του δηλαδή, να πληρώσει τα εφόδιά του κι εµείς να δίνουµε τη δυνατότητα στις τράπεζες ή ακόµα και στην εφορία να µπαίνει και να
κάνει κατάσχεση του λογαριασµού του.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Απαγορεύεται από τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Απαγορεύεται από τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς. Είναι δεδοµένο αυτό.
Τρίτον, τα βιβλία εσόδων-εξόδων για τους αγρότες πρέπει να
επιβάλλονται για τζίρο πάνω από 20.000 ευρώ. Το αιτιολόγησα
και αύριο θα τα ξαναπούµε.
Τέταρτον, πρέπει το αφορολόγητο να εφαρµοστεί, όπως για
όλους τους µισθωτούς, δηλαδή από 9.250 ευρώ.
Πέµπτον, στα διατηρητέα πρέπει να επιβληθεί µειωµένος συντελεστής, κύριε Υπουργέ. Στην περίπτωση των διατηρητέων υποχρεώνουµε τους ανθρώπους να στήσουν ένα σπίτι το οποίο έχει
µεγάλη παλαιότητα και είναι πραγµατικά αξιόλογο κτίσµα και
πρέπει να διατηρηθεί, δηλαδή τους υποχρεώνουµε σε τεράστια
έξοδα. Εδώ πρέπει να υπάρχει πολύ χαµηλός συντελεστής.
Έκτον, στα ενοικιαζόµενα δωµάτια πρέπει να υπάρχει η ίδια
φορολόγηση µε τα ξενοδοχεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αύριο θα µας δοθεί η δυνατότητα να πούµε ακόµη περισσότερα. Ξεκαθαρίζω, όµως, ότι επί
της αρχής και επί των άρθρων στηρίζω το νοµοσχέδιο αυτό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Τσούκαλη, ο κύριος Υπουργός
θέλει να κάνει µια σύντοµη παρέµβαση.
Πόσο χρόνο θέλετε, κύριε Υπουργέ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θέλω
µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ως προς
τις υπεράκτιες ή εξωχώριες εταιρείες, σε αυτά που είπε ο κ. Λα-
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φαζάνης, κατ’ αρχάς αυτά που γράφονται στα δηµοσιεύµατα δεν
έχουν καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα.
Οι ρυθµίσεις του άρθρου 33, παράγραφος 2, αφορούν τη ρύθµιση που ίσχυε από το 2002 ως το 2010. Εκ παραδροµής δεν είχε
συµπεριληφθεί στη διάταξη το 2011, ενώ περιλαµβανόταν στην
αιτιολογική έκθεση. Ουσιαστικά, επαναφέρεται στην προϊσχύουσα µορφή της µετά από εισήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών. Οι υπηρεσιακοί φάκελοι είναι
στη διάθεσή σας για να τους µελετήσετε.
Επειδή, όµως, σήµερα συζητάµε το νοµοσχέδιο για τον ΕΝΦΙΑ,
όλα τα νοµικά πρόσωπα και οι κάθε είδους νοµικές οντότητες θα
τον καταβάλουν. Επίσης, όπως γνωρίζετε, ισχύει ο ιδιαίτερα υψηλός φόρος 15% στα ακίνητα για όλες τις υπεράκτιες εταιρείες
που επιµένουν να µην αποκαλύπτουν το υποκρυπτόµενο φυσικό
πρόσωπο.
Με τις προσθήκες, λοιπόν, που θα κατατεθούν, θα απαλείψουµε αυτήν τη ρύθµιση, για να έχετε το χρόνο να την µελετήσετε, αφού πάρετε τους υπηρεσιακούς φακέλους για να δείτε
για ποιον λόγο µπαίνει και θα επανέλθει σε επόµενο νοµοσχέδιο.
Είναι κρίσιµο να εστιαστεί η προσοχή µας στον ΕΝΦΙΑ σήµερα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μπράβο, µπράβο!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Μπράβο, µπράβο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Δεν είπατε και για το 33 παράγραφος 5.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, άρα
νέο νοµοσχέδιο και όχι νοµοτεχνική βελτίωση του υπάρχοντος.
Ο κ. Τσούκαλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ,
έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στη συζήτηση επί της συνταγµατικότητας του νοµοσχεδίου
που προηγήθηκε µας δόθηκε µια πρώτη ευκαιρία να καταθέσουµε τις απόψεις µας όλες οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες σε
σχέση µε τη φιλοσοφία του νοµοσχεδίου, απόψεις οι οποίες
προσδιόρισαν επακριβώς νοµίζω το κατά πώς εµείς εννοούµε τη
φιλοσοφία του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, αυτό το οποίο
θα επαναλάβω για άλλη µια φορά, είναι ότι πραγµατικά άλλαξε
η φιλοσοφία του νοµοσχεδίου. Δεν άλλαξε όµως η φιλοσοφία
του νοµοσχεδίου σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο ή το προσχέδιο
νόµου που είχε δει το φως της δηµοσιότητας πριν λίγο καιρό,
αλλά σε σχέση µε αυτό που συζητούσαµε εδώ και ένα χρόνο,
όταν η Κυβέρνηση ήταν τρικοµµατική.
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είχε γίνει µια ολοκληρωµένη συζήτηση, που είχε λάβει και διαστάσεις κοινωνικές, είχαν απασχοληθεί και τα µέσα ενηµέρωσης. Εκεί λοιπόν διατύπωσε κάθε
χώρος την άποψή του. Αυτό που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά,
είναι ότι εκείνες οι συζητήσεις ήταν τόσο προχωρηµένες, που είχαµε καταλήξει σε γενικά συµπεράσµατα τα οποία τότε είχαν
γίνει αποδεκτά και από τα τρία κόµµατα που συγκυβερνούσαν
και θεωρούσαµε ως αυτονόητο…
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Όχι ακριβώς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Λαζαρίδη, αυτήν την ενηµέρωση έχω όσο µπόρεσα να το παρακολουθήσω.
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ήταν λάθος…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Αν δεν ήταν έτσι, όπως λέτε, αν δεν
υπήρχε συµφωνία, τότε θα µου επιτρέψετε να πω ότι αυτά που
είχαν κοινοποιηθεί παραπλανούσαν τον ελληνικό λαό. Διότι η εντύπωση που είχε δοθεί και από την τοποθέτηση και τις δηλώσεις
του κυρίου Υπουργού και όχι µόνο αλλά και από τους άλλους πολιτικούς Αρχηγούς, ήταν ότι πάµε να διαµορφώσουµε ένα πλαίσιο φορολόγησης ακίνητης περιουσίας και όχι των ακινήτων -έτσι
ήταν το πλαίσιο, όπως τουλάχιστον το είχαµε δει τότε- που τουλάχιστον να συνάδει µε τη γενική διάταξη της παραγράφου 4 του
άρθρου 5 του Συντάγµατος, έτσι όπως την ανέγνωσα προηγουµένως και η οποία απλά λέει ότι κάθε φορολόγηση πρέπει να
συµβαδίζει µε τη φοροδοτική ικανότητα του υποκειµένου, του
πολίτη.
Αν δεν εννοούσατε αυτό το οποίο συζητούσαµε τότε, λοιπόν
υπάρχει πρόβληµα που αποκαλύπτεται. Εγώ τουλάχιστον τώρα
το πληροφορήθηκα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έτσι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή το πρωί
ακούσαµε και τοποθετήσεις περί δεξιάς και αριστερής αντίληψης
για τη φορολόγηση, τι πιστεύει η Αριστερά, τι πιστεύει η Δεξιά,
εγώ θα ακολουθήσω τη µέση οδό και θα πω τι λέει το Σύνταγµα
και ποιες είναι οι διεθνείς αντιλήψεις και η φιλοσοφία σε σχέση
µε τη φορολόγηση.
Και θα το επαναλάβω για άλλη µια φορά χάριν και των Πρακτικών: Είναι προφανές ότι η επιβολή Φόρου Ακίνητης Περιουσίας µε κριτήριο τη συνολική αξία της περιουσίας του υποκειµένου στο φόρο αντί της αυτοτελούς επιβολής φόρου ανά ακίνητο
βρίσκεται εγγύτερα στο πνεύµα του άρθρου 4 παράγραφος 5
του Συντάγµατος, όπως λέει το Επιστηµονικό Συµβούλιο της
Βουλής. Ας συζητήσουµε λοιπόν γι’ αυτό.
Η πρόταση ήταν σαφής και του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ πλέον,
αφού διά στόµατος του κ. Λαζαρίδη αποκαλύφθηκε σήµερα –ή
τουλάχιστον εγώ το πληροφορήθηκα- ότι δεν ήταν θέση της
Νέας Δηµοκρατίας. Η θέση ήταν, λοιπόν, να κινηθούµε στις διατάξεις αυτές, στην πρόταξη αυτού του Συντάγµατος και να έχουµε ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο το οποίο πραγµατικά να ανταποκρίνεται στην φοροδοτική ικανότητα κάθε πολίτη ξεχωριστά.
Αυτό σήµαινε, δηλαδή, ακίνητη περιουσία στο σύνολο, προσοδοφόρα ή µη, φορολόγηση µε προοδευτικό συντελεστή, µε αφορολόγητο 50 ή και 20 χιλιάδες ακόµα, προκειµένου να ανακουφιστούν τα κατώτερα στρώµατα και βεβαίως, απαλλαγές για
εκείνες τις οµάδες των συµπολιτών µας που βρίσκονται πραγµατικά στο περιθώριο.
Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι αυτό το σχέδιο νόµου συζητείται σε µία περίοδο απίστευτης κρίσης, όπου ενάµισι εκατοµµύριο
συµπολίτες µας είναι άνεργοι, όπου περίπου 1 εκατοµµύριο
επαγγελµατίες είναι εκτός ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης που σηµαίνει ότι δεν έχουν να πληρώσουν ούτε καν τις ασφαλιστικές εισφορές- όπου τετρακόσιες χιλιάδες οικογένειες είναι
χωρίς ούτε έναν εργαζόµενο και µία σειρά άλλων οµάδων συµπολιτών µας θα κληθούν τον επόµενο χρόνο να πληρώσουν.
Γιατί ξέρετε, συζητάµε αυτό το σχέδιο νόµου τώρα και θα αρχίσει ο συµπολίτης µας, ο Έλληνας πολίτης, να κατανοεί τις συνέπειες αυτού του νόµου αργότερα, µετά από κάποιους µήνες.
Πρέπει, λοιπόν, να τον προετοιµάσουµε, να τον προϊδεάσουµε τι
ακριβώς θα υποστεί.
Και θέλω να πάω απευθείας στο άρθρο 7. Δεν θέλω να αναλώσω την τοποθέτησή µου σε άλλα θεωρητικά. Θέλω να πάω,
λοιπόν, στο επίµαχο άρθρο 7, για το οποίο θα προκαλέσουµε
ονοµαστική ψηφοφορία και θα κληθεί ο καθένας να δείξει την
ευαισθησία του.
Το άρθρο 7, ως γνωστόν, είναι το άρθρο που περιγράφει τις
εξαιρέσεις και την αναστολή σε σχέση µε την πληρωµή του συγκεκριµένου φόρου. Επειδή ακούστηκε κατά κόρον, κυρίως από
την πλευρά των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, ότι θα ελαφρυνθούν όσοι πλήρωναν µέχρι τώρα κατά ποσοστό τουλάχιστον 30%, θα πρέπει να θυµίσουµε κάτι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι µια µεγάλη µερίδα συµπολιτών µας, από τους πλέον
αναξιοπαθούντες, δηλαδή από τους ανέργους και όχι µόνο, θα
πληρώσουν για πρώτη φορά. Αυτοί έχουν µία τεράστια αύξηση.
Και αν η µείωση για κάποιον που δεν είχε πρόβληµα µέχρι τώρα,
λίγο-πολύ δεν θα τον επηρεάσει, γι’ αυτόν που δεν έχει να πληρώσει θα είναι τεράστιο βάρος, ασήκωτο βάρος. Μάλιστα, η ρύθµιση αυτή, το άρθρο 7, ουσιαστικά υπονοµεύει και την εισπραξιµότητα του φόρου.
Και θέλω να είµαι κάπως πιο συγκεκριµένος. Υπάρχουν στην
παράγραφο 1 του άρθρου 7 περιπτώσεις πολιτών που θα κληθούν να πληρώσουν µειωµένο φόρο κατά 50%. Και εδώ θα ήθελα
και τον κ. Καραβίτη και τον κύριο Υπουργό να απαντήσει συγκεκριµένα, γιατί ίσως να µην έχω κατανοήσει το παράδειγµα καλά.
Ποιοι απαλλάσσονται κατά 50% του φόρου; Πρώτον, αυτοί οι
οποίοι έχουν φορολογητέο εισόδηµα του αµέσως προηγούµενου
έτους µέχρι 9.000 ευρώ και δεύτερον, σωρευτικά εάν στην οικογένεια το σύνολο των µελών της οικογένειας δεν έχει ακίνητη περιουσία συµπεριλαµβανοµένων και των ποσοστών ιδιοκτησίας
–όσοι είναι νοµικοί και δικηγόροι το καταλαβαίνουν- µέχρι εκατόν
πενήντα τετραγωνικά µέτρα. Αυτοί οι όροι είναι σωρευτικοί.
Υπάρχει ένα παράδειγµα στην έκθεση του Επιστηµονικού Συµ-
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βουλίου της Βουλής, το οποίο εντελώς συµπτωµατικά το είχα σηµειώσει και εγώ για να το αναφέρω, αλλά µου το επιβεβαίωσε το
Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής. Το 9.000 είναι τεκµαρτό εισόδηµα. Ξέρετε πόσο είναι το τεκµαρτό εισόδηµα, κύριε Υπουργέ, των εκατόν είκοσι τετραγωνικών µέτρων κατοικίας; Είναι
9.500 ευρώ. Αυτό σηµαίνει, δηλαδή, ότι µία τετραµελής οικογένεια που έχει ένα ακίνητο εκατόν είκοσι τετραγωνικών µέτρων,
τίθεται εκτός ρύθµισης. Να θυµίσω ότι όλο το θεσµικό πλαίσιο
που είχαµε µέχρι τώρα, θεωρούσε ότι οριακά ανθρώπινο εµβαδό
για µία τετραµελή οικογένεια είναι τα εκατόν είκοσι τετραγωνικά
µέτρα. Δεν µιλάµε για κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν µπορείτε να υπολογίσετε πόσοι θα χάσουν το προνόµιο του 50%.
Ας πάµε όµως και στην πιο κάτω πρόβλεψη. Για όσες οικογένειες είναι πολύτεκνες, έχουν τρία και περισσότερα παιδιά, λέει
ότι αυτοί απαλλάσσονται κατά 100% και επιπλέον όσοι έχουν
προστατευόµενο µέλος στην οικογένειά τους µε αναπηρία. Προσέξτε, αυτές οι δύο προϋποθέσεις συντρέχουν σωρευτικά µε τις
δύο προηγούµενες. Δηλαδή, µία πολύτεκνη οικογένεια, έτσι τουλάχιστον όπως είναι διατυπωµένο εδώ, πρέπει να έχει µέχρι
9.000…
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Όχι, όχι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Λαζαρίδη, διαβάζω: «Η έκπτωση της προηγούµενης παραγράφου», δηλαδή της παραγράφου 1 όπου αναφέρθηκα προηγουµένως, «ανέρχεται σε ποσοστό
100% εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια που ορίζονται
σε αυτήν», δηλαδή την προηγούµενη παράγραφο, «και α) ο αριθµός των εξαρτώµενων τέκνων ισούται…» κ.λπ.. Αυτό σηµαίνει ότι
πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι τρεις όροι, δηλαδή, πρώτον,
εισόδηµα µέχρι 9.000, δεύτερον, να έχουν µέχρι εκατόν πενήντα
τετραγωνικά µέτρα και τρίτον, να είναι και πολύτεκνοι, οπότε
απαλλάσσονται 100%. Πείτε µου εσείς ποια πολύτεκνη οικογένεια θα έχει λιγότερο από εκατόν πενήντα τετραγωνικά µέτρα.
Αν πάµε τώρα στην περίπτωση της άλλης υποπεριπτώσεως, που
έχει και άτοµο µε αναπηρία άνω του 80%, τότε πλέον χανόµαστε.
Εάν δεν εννοείτε αυτό, αλλάξτε τη διατύπωση. Και πάλι όµως
δεν αλλάζει. Θέλω να πω ότι εννοεί το Υπουργείο αυτήν τη διάταξη. Γιατί αν θεωρούσε κάτι άλλο, στην περίπτωση των πολυτέκνων θα έβαζε άλλο εισοδηµατικό κριτήριο. Το ότι δεν αναφέρει
εισοδηµατικό κριτήριο, είναι δείγµα ότι δεν το ήθελε το άλλο. Θα
έβαζε δηλαδή 15, 20 χιλιάδες διατήρηση.
Υπάρχει και κάτι άλλο. Το είπα στην αρχή, αλλά θέλω να το διευκρινίσετε.
Φορολογητέο εισόδηµα του αµέσως προηγούµενου φορολογικού έτους, που σηµαίνει ότι αν κάποιος απολυθεί, χάσει τη δουλειά του ή οτιδήποτε και υπαχθεί σε συγκεκριµένες ρυθµίσεις
από 1-1-2014, θα έχει δικαίωµα να προβάλει αυτό, αφού υποβάλλει τη φορολογική του δήλωση γι’ αυτό το έτος στο τέλος Απριλίου του 2015. Είναι δυνατόν να λειτουργήσει και να κινηθεί
σωστά όλο αυτό, πέραν των όλων ενστάσεων που υπάρχουν, σε
σχέση µε αυτήν τη διατύπωση;
Είναι προφανές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι εάν δεν αλλάξει το άρθρο 7 και διατηρηθεί ως έχει -όχι µόνο προς αυτά που
ανέφερα αλλά και σε σχέση και µε την αποτύπωση της αδυναµίας, δηλαδή των ποσοστών που το θέτουν να είναι την παρούσα
στιγµή και όχι στα προηγούµενα φορολογικά έτη- θα έχουµε κοινωνική έκρηξη, γιατί θα κληθούν να πληρώσουν άνθρωποι οι
οποίοι όχι µόνο δεν έχουν αλλά ουσιαστικά δανείζονται για να
ζήσουν. Αυτό πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό.
Τέλος –επειδή ο χρόνος έχει παρέλθει, κύριε Πρόεδρε- για
ποιο λόγο υπάρχει η πρόβλεψη ότι µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων κ.λπ., που θα δηµοσιεύεται, που
δεν θέτει χρονοδιάγραµµα για το πότε θα δηµοσιεύεται, θα διευκρινιστούν αυτές οι σαφέστατες ρυθµίσεις που υπάρχουν στο
συγκεκριµένο άρθρο;
Και άντε, να εκδοθεί η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα, αλλά
αυτό που λέτε: «Με πράξη της φορολογικής διοίκησης χορηγείται έκπτωση», σηµαίνει ότι για να ισχύσουν αυτά, εκτός της απόφασης του Γενικού γραµµατέα Εσόδων, χρειάζεται και πράξη
της φορολογικής αρχής, δηλαδή του εφόρου. Δηλαδή, για κάθε
έναν ξεχωριστά.
Μπορούµε να είµαστε καχύποπτοι και να πούµε ότι ο Γενικός
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Γραµµατέας θα καθυστερήσει στην έκδοση της απόφασής του
και ότι ο προϊστάµενος της φορολογικής αρχής θα καθυστερήσει
να πιστοποιήσει και να βεβαιώσει το συγκεκριµένο, ούτως ώστε
να µην έχουµε επιστροφές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, κύριε
Τσούκαλη, ολοκληρώστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Το άρθρο 7, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η ρύθµιση που στην κυριολεξία τινάζει στον αέρα
όλα τα κοινωνικά στοιχεία που θα έπρεπε έτσι και αλλιώς να έχει
το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Εµείς θα το θέσουµε σε ονοµαστική ψηφοφορία και από εκεί
και πέρα ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, Εξωτερικών, Οικονοµικών, Εσωτερικών,
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Τουρισµού και
Ναυτιλίας και Αιγαίου κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Κυβερνητικό
Συµβούλιο Διαχείρισης, Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό
Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».
Το ως άνω σχέδιο νόµου έχει χαρακτηριστεί από την Κυβέρνηση ως κατεπείγον.
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι εκφράζω τη γνώµη
όλου του Προεδρείου και τη γνώµη τη δική σας λέγοντας ότι
αυτήν την ανακοίνωση την κάναµε µε τη µεγαλύτερη δυνατή δυσαρέσκεια, διότι έρχεται στη Βουλή νοµοσχέδιο σήµερα στις
22:00’ και καλείστε αύριο το πρωί στις 10.00’ να τοποθετηθείτε.
Ελπίζω αύριο η Κυβέρνηση να έχει κάποιες πειστικές απαντήσεις να δώσει. Εύχοµαι σε όσους από εσάς θελήσετε να το διαβάσετε, καλό ξενύχτι. Απ’ ό,τι βλέπω µάλιστα τα θέµατα του
νοµοσχεδίου είναι περισσότερα απ’ όσα περιµέναµε.
Τον λόγο έχει η κ. Σκόνδρα.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά την άποψή
µου υπάρχουν δύο τρόποι να προσεγγίσουµε τη φορολόγηση
της ακίνητης περιουσίας:
Πρώτος τρόπος είναι ο ιδεολογικός, όπου προφανώς οι ιδεολογίες από αριστερά έως δεξιά διαφέρουν µεταξύ τους ριζικά.
Δεύτερος τρόπος είναι ο ρεαλιστικός, να κοιτάξουµε τα πραγµατικά δεδοµένα της οικονοµίας µας και να βρούµε τη χρυσή
τοµή τρόπου και ύψους φορολόγησης.
Πιστεύω ότι κάθε συζήτηση, µε αφετηρία τον ιδεολογικό
τρόπο, θα ήταν ατελέσφορη. Διαφέρουν οι αντιλήψεις µας. Θα
επικεντρωθώ, λοιπόν, στο δεύτερο τρόπο προσέγγισης. Το ζητούµενο αυτήν τη στιγµή για την ελληνική οικονοµία, µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει, είναι να καταλήξουµε σε ένα δίκαιο
καθολικά, κοινωνικά αναλογικό και οικονοµικά εισπράξιµο τρόπο
φορολόγησης της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας.
Θεωρώ ότι γι’ αυτό το ζήτηµα έχει γίνει µακρύς διάλογος, αγαπητοί συνάδελφοι. Και δεν αναφέροµαι µόνο στις τελευταίες
εβδοµάδες. Το πώς πρέπει να φορολογούνται τα ακίνητα και µε
ποιόν τρόπο, ήταν στην πολιτική ατζέντα εδώ και πάρα πολύ
καιρό. Αυτή η κουβέντα έπρεπε να καταλήξει και κατέληξε στο
παρόν νοµοσχέδιο.
Η Αντιπολίτευση µιλάει για δήµευση της ιδιωτικής περιουσίας.
Θέλω να είµαι ξεκάθαρη. Αυτό είναι και δηµαγωγία εκ µέρους
της και λαϊκισµός του χειρίστου είδους. Δεν δηµεύεται η περιουσία κανενός. Πιστεύετε ειλικρινά ότι υπάρχει πολιτικός -από οποιοδήποτε κόµµα, όχι µόνο από το δικό σας- που ξυπνάει ένα πρωί
µε στόχο να επιβάλει φόρους, χωρίς να υπάρχει ανάγκη και µάλιστα στο σπίτι του Έλληνα, που γι’ αυτόν το κεραµίδι είναι ιερό
και ακόµα όταν γνωρίζει τις οικονοµικές δυσκολίες που αντιµετωπίζει η ελληνική οικογένεια;
Ας µη γινόµαστε παράλογοι. Άλλωστε, πρέπει κάπου-κάπου να
θυµόµαστε, ότι εκείνοι που είναι ξεκάθαρα υπέρ της ιδιοκτησίας
και της ιδιωτικής περιουσίας είµαστε εµείς, κύριοι και όχι εσείς.
Προσωπικά, θα ήµουν ευτυχής να αντικαταστήσουµε τους φό-
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ρους µε νέο πλούτο που θα παράξουµε. Αυτή θα ήταν για µένα
η ιδανική λύση κι εκεί πρέπει να στραφούµε. Αυτό, κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι µετά τα αποτελέσµατα της Κυβέρνησης και τις θυσίες του ελληνικού λαού, ήρθε η ώρα να το πούµε και στους εταίρους και δανειστές µας, ότι δηλαδή πρέπει πλέον να πάψουν να
απαιτούν και έστω να υποδεικνύουν ή να προτείνουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η φοροδιαφυγή υπήρξε επί δεκαετίες τόσο εκτεταµένη ώστε οι τρύπες που δηµιούργησε πολύ
δύσκολα αναπληρώνονται. Εκείνο το πάρτι της φοροδιαφυγής
και κατασπατάλησης δηµόσιων πόρων το πληρώνουµε όλοι σήµερα.
Από την άλλη πλευρά, κύριε Υπουργέ, η αλήθεια είναι ότι
έχουµε υπερφορολόγηση των πολιτών. Ό,τι αριθµούς κι αν επικαλεστεί κανείς, ό,τι και να πει, τον αντικρούει η πραγµατικότητα
που βιώνουν οι νοµοταγείς και φορολογικά συνεπείς πολίτες.
Πήρε διάσταση η κουβέντα για το φορολογικό µέσο όρο της
Ευρώπης. Βλέπω ότι και τώρα γίνεται παρόµοια κουβέντα σε
σχέση µε το µέσο όρο φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας.
Όσοι επικαλούνται αυτούς τους µέσους όρους, θα πρέπει να
συγκρίνουν το µέσο όρο αποδοχών του Έλληνα, όχι µόνο µε το
µέσο όρο αποδοχών άλλων λαών αλλά και µε το καλάθι της νοικοκυράς. Να λάβουν, δηλαδή, υπ’ όψιν τα έξοδα του νοικοκυριού
σε αυτά τα κράτη.
Δεν µπορεί να καλείται ο Έλληνας να πληρώνει στο µέσο όρο
του Γερµανού, του Σουηδού αλλά και του Ισπανού ή του Πορτογάλου –τους πιο φτωχούς δηλαδή µεταξύ των Ευρωπαίων- όταν
µε τόσο χαµηλό µισθό καλείται να αγοράσει βασικά προϊόντα και
υπηρεσίες σε τιµές ακριβότερες απ’ ό,τι σε εκείνα τα κράτη. Να
συγκρίνουµε µήλα µε µήλα και όχι µήλα µε πορτοκάλια. Η αγοραστική δύναµη καθορίζει το µέσο όρο. Ας φτάσουµε, λοιπόν,
πρώτα εισοδηµατικά και αγοραστικά στα ίδια επίπεδα και µετά
να φορολογήσουµε τον Έλληνα µε το µέσο όρο της Ευρώπης.
Τότε, όντως, δεν θα υπάρχει υπερφορολόγηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι από τους Βουλευτές που
στο διάστηµα της διαβούλευσης είχαµε επισηµάνει διάφορα
τρωτά σηµεία του νοµοσχέδιου. Επιγραµµατικά αναφέροµαι στα
ξενοίκιαστα και στα ηµιτελή κτίσµατα και θα ζητήσω να τα ξαναδείτε, κύριε Υπουργέ, γιατί υπάρχει πράγµατι σοβαρό πρόβληµα,
όπως επίσης υπάρχει και στο τεκµαρτό των ανέργων.
Αισθάνοµαι, όµως και ιδιαίτερη ικανοποίηση όσον αφορά στη
φορολογία των αγροτεµαχίων. Το λέω αυτό, διότι ο Υπουργός
δέχτηκε µια ουσιώδη αναµόρφωση, υιοθετώντας προτάσεις µας
για µια λογική, δίκαιη και ρεαλιστική φορολόγηση των αγροτεµαχίων, η οποία και εισπράξιµη θα είναι και σύµφωνη µε τη φοροδοτική ικανότητα των αγροτών.
Επίσης, αισθάνοµαι ικανοποίηση που έγιναν οι απαραίτητες
διορθώσεις και οι αγροκτηνοτροφικοί βοηθητικοί χώροι εξαιρούνται, ενώ για τα αγροτεµάχια ο φόρος καθορίζεται σε ένα
ευρώ ανά στρέµµα και αυξοµειώνεται ανάλογα µε τη χρήση ή
την άρδευση. Διευκρινίζω, δε, ότι αυτή η µετατροπή αυτή σε καµµία περίπτωση δεν επιβαρύνει τα αστικά ακίνητα. Αυτό αποδεικνύεται αφού κάθε ακίνητο φέτος θα πληρώσει λιγότερο απ’ ότι
το 2012 και το 2013.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική ‘Εδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Οι αγρότες, αγαπητοί συνάδελφοι, σήµερα αποκοµίζουν ελάχιστα έσοδα από τις καλλιέργειές τους. Μια υπέρµετρη φορολόγηση θα καθιστούσε όχι µόνο την καλλιέργεια ασύµφορη αλλά
και την ίδια την κατοχή αγροτεµαχίων. Ένας µέσος αγρότης για
να πληρώσει τους φόρους θα έπρεπε κάθε χρόνο να πουλάει δύο
στρέµµατα.
Και να ξεκαθαρίσουµε ένα ζήτηµα. Οι αγρότες ποτέ δεν αρνήθηκαν να συνεισφέρουν για την σωτηρία της πατρίδας µας. Είναι
και περήφανοι και πατριώτες. Στο Νοµό µου, την Καρδίτσα, από
την πρώτη στιγµή συµφώνησαν να συµβάλλουν στην εθνική προσπάθεια. Αλλά πώς; Δίκαια, αναλογικά και αντικειµενικά. Εάν βάζαµε στον πρωτογενή τοµέα αλόγιστη φορολόγηση, όχι νέοι
αγρότες και επανεκκίνηση της αγροτικής οικονοµίας δεν θα
υπήρχε αλλά θα την οδηγούσαµε σε πλήρες ναυάγιο.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, ήθελα να αναφερθώ στο ζήτηµα
του συµψηφισµού των οφειλών µεταξύ πολιτών και του κράτους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρόκειται για δέσµευσή µας, την έχουµε καθυστερήσει και πρέπει άµεσα να εφαρµοστεί. Είµαι βέβαιη ότι θα διευκολύνει σε µεγάλο βαθµό και το κράτος και τους πολίτες.
Στην Ελλάδα δεν µας είναι ευχάριστο να πληρώνουµε φόρους,
ίσως διότι το κράτος ποτέ δεν απέδιδε τις παροχές και τις υπηρεσίες για τις οποίες πληρώναµε, ίσως διότι όταν του χρωστάµε,
µας κυνηγάει. Όµως, όταν µας χρωστάει εκείνο, το ψάχνουµε,
µα δεν το βρίσκουµε.
Όπως γνωρίζουµε για να υπάρχει σεβασµός, πρέπει να είναι
αµφίδροµος. Τώρα, λοιπόν, που είµαστε αποφασισµένοι να ανασυγκροτήσουµε τη χώρα µας, έφτασε η ώρα να αποκαταστήσουµε τις αδικίες και τα κακώς εννοούµενα του χθες για να
επανέλθει η σοβαρότητα και η αξιοπρέπεια.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ. Παφίλης.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Για όνοµα του Θεού, κύριε Πρόεδρε! Να µιλήσουν πέντε Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εγώ δεν µπορώ
να κάνω τίποτα. Από την ώρα που ζητά Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος τον λόγο, δεν µπορώ να του τον στερήσω.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Να σεβαστούν και τους άλλους
Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Παφίλη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Για λόγους δικαιοσύνης, θα µπορούσα να µιλήσω πιο πριν και άφησα την προηγούµενη οµιλήτρια
να µιλήσει.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν λέω για εσάς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν φταίµε εµείς.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Έχετε δίκιο. Δεν φταίτε εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο χρόνος τρέχει, κύριε συνάδελφε, οπότε ξεκινήστε. Τελείωσε τώρα. Έχω
δώσει τον λόγο στον κ. Παφίλη.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Η Κυβέρνηση κάνει αλχηµείες, κύριε
Στουρνάρα. Τι αλχηµείες; Προσπαθεί µε διάφορα τεχνάσµατα να
κρύψει την στρατηγική. Θα µε ακούσετε και θα συµφωνήσετε
φαντάζοµαι.
Εµείς λέµε, λοιπόν, ότι πρέπει να µιλήσουµε για την στρατηγική που κρύβει αυτό το νοµοσχέδιο και όχι µε αλχηµείες να βγαίνουν Βουλευτές της συγκυβέρνησης για να υποστηρίξουν ένα
νοµοσχέδιο που είναι φανερό για το τι είναι και τι πάει να κάνει.
Και χρησιµοποιεί ορισµένα επιχειρήµατα που δεν στέκουν στη
λογική, για να κρύψει αυτό που κρύβεται πίσω από µια στρατηγική που έχει η Κυβέρνηση και εµείς δεν την υποτιµάµε, το αντίθετο. Αυτά να τα πείτε στον ΣΥΡΙΖΑ που δεν ασχολείται µε τη
στρατηγική κυρίως αλλά µπαίνει στις λεπτοµέρειες που έχουν –
πώς να το πω;- ζουµί, µε την έννοια να παρασύρουµε τον κόσµο
–και όχι ότι δεν είναι σωστά αυτά που λέγονται γενικότερα.
Να εξηγήσω γιατί λέω ότι κάνετε αλχηµείες και πάτε να κρύψετε την στρατηγική. Πρώτο θέµα, λέτε ότι δεν υπάρχουν νέα
µέτρα. Μα, καλά, µας κοροϊδεύετε; Βγήκατε και κάνετε έναν
έκτακτο φόρο, τον ΕΤΑΚ ή ΕΕΤΗΔΕ, είπατε ότι είναι για ένα ή
δύο χρόνια και τώρα έρχεστε και τον µονιµοποιείτε µέσα από τον
ενιαίο φόρο ακινήτων. Είναι νέο µέτρο ή όχι; Φυσικά και είναι.
Γιατί κοροϊδεύετε; Πείτε ότι ναι, είναι νέο µέτρο, είναι γενικευµένη φορολογία ακινήτων. Αυτό που σας είπαµε ότι ήταν προσωρινό λόγω κρίσης και ότι θα το καταργήσουµε, δεν το κάνουµε
και πείτε τις δικαιολογίες σας. Μην χρησιµοποιείτε, όµως, προπαγανδιστικά τεχνάσµατα. Άρα, έχουµε νέα µέτρα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Υπουργέ, δεν πειράζει, θα χάσω τον χρόνο περιµένοντας την κυρία Ξηροτύρη και πατριώτισσα παρακαλώ µετά, στο
διάλειµµα.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Χίλια συγγνώµη.
Πρώτη φορά που παραβίασα το πρωτόκολλο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεύτερο θέµα -αναφερόµενος στις
αλχηµείες- θα πληρώσετε λιγότερα από το 2013!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είδατε που ξε-
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κινάτε τον διάλογο µόνος σας και µετά θα µου παραπονεθείτε
ότι ο χρόνος πέρασε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Λέτε, λοιπόν, ότι θα πληρώσετε λιγότερα από το 2013. Αυτό τι θυµίζει; Σαν να παίρνεις από έναν ένα
χιλιάρικο, να του δίνεις ένα κατοστάρικο και να του λες ότι πληρώνει λιγότερα και να ξεχάσει τα εννέα κατοστάρικα. Αυτό κάνετε! Δηλαδή, αφού φορτώσατε το ΕΤΑΚ, αφού γδάρατε τον
κόσµο για να το πληρώσει, έρχεστε τώρα µε ένα νόµο και λέτε
ότι αυτό που σας είπαµε ότι είναι προσωρινό, δεν είναι προσωρινό και θα πληρώσετε και λιγότερα! Έλεος!
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Έχουµε, όµως, πλεόνασµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ναι, είδα ότι όλοι είναι µε το τσουβάλι
και πιάνουν το πλεόνασµα!
Πολύ περισσότερο που από τη συνολική εφαρµογή του νόµου
προβλέπεται ότι θα πάρετε 600 εκατοµµύρια, 700 εκατοµµύρια,
800 εκατοµµύρια ευρώ περισσότερα. Άρα, δεν θα πληρώσουν
λιγότερα. Και αυτό είναι κοροϊδία. Πολύ περισσότερο που ο φόρος επεκτείνεται σε κάθε ακίνητο ξεχωριστά. Φορολογείται κάθε
ακίνητο ξεχωριστά.
Τρίτη αλχηµεία –και κοροϊδία, λέµε εµείς- είναι η εξής: Είναι
δίκαιος ο φόρος, θα πληρώσουν οι έχοντες, ακούσαµε µάλιστα
εδώ και για Λένιν -ο Νίκος Καραθανασόπουλος τα ξέρει καλάότι είναι αριστερός φόρος! Είναι έτσι; Δηλαδή, θα πληρώσουν οι
µεγάλοι, αυτοί που έχουν το πολύ χρήµα;
Παρεµπιπτόντως, κύριε Υπουργέ –και προς όλους, δεν είναι
µόνο για εσάς- πείτε µας αλήθεια, αυτά τα χρόνια της βαριάς
κρίσης που γδάρατε τον κόσµο, τι πήρατε από τους έχοντες; Και
µιλάµε για αµύθητα πράγµατα, αµύθητες περιουσίες του κεφαλαίου και των µονοπωλιακών οµίλων. Από τους εργαζόµενους
πήρατε. Βγείτε µια µέρα στη Βουλή και πείτε ότι ναι, ισοµερώς
κατανείµουµε τα βάρη και φορολογήσαµε και τον πλούτο και από
τη φορολογία του πλούτου πήραµε αυτά. Να τα πείτε εδώ. Αύριο
θα µιλήσετε. Να µας δώσετε αυτά τα στοιχεία, ότι από τους εργαζόµενους πήραµε αυτά και από τον πλούτο αυτά. Τίποτα δεν
πήρατε.
Δεν λέτε την αλήθεια, για να µην πω ότι λέτε ψέµατα. Ελαφρύνετε την µεγάλη περιουσία και όχι την µικρή, ξεκινώντας από το
οικόπεδο, παραδείγµατος χάριν, µε αξία 500 ευρώ που το φορολογείτε µε 2 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, ενώ στα 5.000 δεν το
φορολογείτε δέκα φορές παραπάνω, αλλά πέντε φορές λιγότερο. Ποιον ευνοείτε; Αναλογικά ποιος πληρώνει φόρο; Οι έχοντες ή οι µικροί; Οι µικροί.
Δεύτερον, κάνετε εξαιρέσεις. Τι λέτε, λοιπόν; Απαλλάσσονται
οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και άλλοι
από τέτοια φορολογία ακίνητης περιουσίας. Ναι ή όχι; Απαλλάσσονται; Απαλλάσσονται µε το δικό σας νοµοσχέδιο, ενώ ο φτωχός, η λαϊκή οικογένεια που έχει ένα σπίτι και ίσως ένα δεύτερο
στο χωριό, έρχεται να πληρώσει. Οι µεγάλοι, όµως, δεν πληρώνουν. Γιατί, άραγε; Δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν;
Τι άλλο κάνετε;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τα πάγια να πληρώσουν;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Κεφαλογιάννη, να µιλήσουµε ειλικρινά και θα πω παρακάτω ευθέως για να κάνουµε ιδεολογική
αντιπαράθεση. Διότι, δεν µπορείτε να την κρύβετε κάτω από το
χαλί συνέχεια µε κόλπα. Εγώ σας αποκαλύπτω τα κόλπα. Δεν
µπορείτε να την κρύβετε! Να βγείτε και να πείτε ότι εµείς πιστεύουµε ότι το κεφάλαιο είναι η κινητήρια δύναµη της οικονοµίας και να του τα δώσουµε όλα και θα τα πάρουµε από τους
υπόλοιπους.
Πάµε παρακάτω, λοιπόν. Αφαιρείται ο φόρος των ακινήτων
από το φορολογικό εισόδηµα στις επιχειρήσεις. Γιατί δεν το κάνετε το ίδιο και για τους εργαζόµενους και τον απλό κόσµο; Γιατί
σε αυτούς αφαιρείτε τον φόρο ακινήτων από τον συνολικό φόρο
και στα λαϊκά στρώµατα δεν το κάνετε; Άρα, δεν είναι δίκαιο.
Είναι βαθιά ταξικό και άδικο.
Αυτά είναι τα τρία προπαγανδιστικά τα οποία λέτε και δεν πάω
στο τέταρτο, στο ότι σε όλο τον κόσµο πληρώνουν φόρους. Και
λοιπόν; Και επειδή πληρώνουν σε όλο τον κόσµο φόρους, τι σηµαίνει αυτό; Ότι πρέπει να το κάνουµε και εδώ;
Ποιοι είναι, όµως, οι πραγµατικοί στόχοι; Πρώτος στόχος είναι
να µαζευτούν χρήµατα µέσα από τον κρατικό προϋπολογισµό.
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Και να µαζευτούν χρήµατα, επειδή έχουν στεγνώσει πάρα πολλά
πράγµατα, και από αυτόν τον τοµέα.
Για ποιο λόγο θα µαζευτούν; Για να τα δώσετε στους εργαζόµενους; Για να αυξήσετε µισθούς; Για να αυξήσετε την κοινωνική
ασφάλιση; Όχι, αφού τα κόβετε όλα. Για να εξοικονοµηθούν χρήµατα ώστε να ενισχυθεί το κεφάλαιο και άµεσα για να κάνει επενδύσεις που θα φέρουν την ανάπτυξη και όλα αυτά τα οποία
ζήσαµε.
Δεύτερο και πιο σηµαντικό –και εδώ θέλουµε να γίνει µια ουσιαστική συζήτηση, αν έχει κανένας τη διάθεση, διότι εδώ πολύ
δύσκολα µπορεί να συνεννοηθείς µέσα στη Βουλή- είναι το εξής:
Να επιταχυνθεί η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας της γης στα
χέρια των µονοπωλιακών οµίλων. Αυτό θα γίνει στην πραγµατικότητα. Όταν δεν αντέχουν τα λαϊκά στρώµατα –και δεν θα αντέξουν- να πληρώσουν φορολογία, θα αναγκαστούν να πουλήσουν όσο-όσο. Αυτό θα γίνει. Το ανέκδοτο το ξέρετε: Κάτσε καλά
διότι θα σου χαρίσω ένα ακίνητο. Έτσι κυκλοφορεί. Άρα, λοιπόν,
να µπορέσουν να µεταβιβαστούν γρήγορα σε µεγάλους µονοπωλιακούς οµίλους. Και σε αυτό διευκολύνετε διότι κατεβάζετε
το φόρο µεταβίβασης από 10% στο 3%. Ποιον διευκολύνει αυτό
άραγε; Αυτόν που πουλάει ή αυτόν που αγοράζει; Απαντήστε.
Αυτόν που φυσικά αγοράζει. Όµως, τις γονικές παροχές γιατί τις
κρατάτε στο ίδιο επίπεδο και δεν τις πάτε και αυτές στο 3%, αν
θέλατε να είστε κοινωνικά δίκαιοι; Δεν το κάνετε. Άρα διευκολύνετε τους µεγάλους µονοπωλιακούς οµίλους.
Όµως, πιο χαρακτηριστικό είναι στους αγρότες. Στους αγρότες ήδη η φορολογία που έχετε επιβάλλει έχει αυξηθεί 95%.
Ήδη, στον αγροτικό πληθυσµό υπάρχει φορολογία από το πρώτο ευρώ. Ναι ή όχι; Υπάρχει. Τα παραδείγµατα, λοιπόν, ακόµα
και στον αγροτικό τοµέα που στοχεύουν σε αυτό που λέµε εµείς
στη συγκέντρωση, δηλαδή, της γης σε µονοπωλιακούς οµίλους
είναι χαρακτηριστικά.
Τα είπε ο σύντροφος, ο Νίκος Καραθανασόπουλος, στην οµιλία του. για παράδειγµα, τα θερµοκήπια και άλλες καλλιέργειες
αρδευόµενες. Ένα στρέµµα θερµοκηπίου έχει λιγότερη φορολογία από ότι εκατό στρέµµατα καλαµποκιού. Η τάση, λοιπόν,
είναι αυτή. Στην κτηνοτροφία τα ίδια. Φορολογείτε την ορεινή,
µε τα βοσκοτόπια και µε όλα τα υπόλοιπα, ενώ την καπιταλιστική
επιχείρηση, την οργανωµένη δεν τη φορολογείτε. Διότι θέλετε,
ακριβώς, να συγκεντρωθεί και η αγροτική οικονοµία και η κτηνοτροφία σε επιχειρηµατικούς οµίλους. Αυτά τα λέω ενδεικτικά.
Θα πάω και παρακάτω. Ας µιλήσουµε ανοικτά, λοιπόν, για να
µπορεί και ο λαός να καταλάβει και να επιλέξει. Ας µιλήσει ο καθένας για τη στρατηγική του, για να µπορεί να κρίνει και ο λαός
και όχι να κρύβεστε και να κάνετε κόλπα προπαγανδιστικά.
Πρώτο θέµα η προστασία της ατοµικής ιδιοκτησίας. Εδώ τώρα
βγήκαν και ακούστηκαν πάρα πολλά γραφικά. Δεν θέλω να τα
σχολιάσω. Τι προστατεύει, λοιπόν, το σύστηµά σας; Ποια ατοµική ιδιοκτησία; Προστατεύει την ατοµική ιδιοκτησία στα µέσα
παραγωγής, καµµιά άλλη ατοµική ιδιοκτησία. Ήρθε η ώρα και ο
ελληνικός λαός να αντιληφθεί αυτό που του λέγατε τόσα χρόνια
ότι, δηλαδή, οι κοµµουνιστές θα σας πάρουν τα σπίτια. Αλήθεια,
τι θα τα κάνουν; Τι λέγατε όλα αυτά τα χρόνια; Δεν λέω εσείς
προσωπικά. Γενικώς ήταν µια προπαγάνδα.
Οι κοµµουνιστές το αντίθετο θέλουν. Οι κοµµουνιστές πιστεύουµε ότι σήµερα η κοινωνία είναι τόσο προχωρηµένη που ο
κόσµος µπορεί να έχει µια άριστη πρώτη κατοικία, µια δεύτερη
παραθεριστική και τρίτη ακόµα, πάει και πιο πέρα. Είναι όλα
έτοιµα. Θέλετε να σας πω παραδείγµατα; Θέλετε να σας πω
πόσες χιλιάδες κατοικίες, βίλες κ.λπ. είναι κλειστές για όλο το
χρόνο και ο κόσµος θέλει τρεις µισθούς για να κάνει διακοπές
το καλοκαίρι; Να που είναι ώριµα όλα αυτά στην κοινωνία. Και
έρχεστε εσείς τώρα να του πάρετε την ατοµική ιδιοκτησία. Ποιανού όµως; Του µικρού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου τη δευτερολογία και αυτά που µε καθυστερήσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ποια δευτερολογία;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν έχω δευτερολογία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ούτε πρωτολο-

5092

γία δεν θα προλάβουν σήµερα οι άνθρωποι. Αν έχετε την καλοσύνη να ολοκληρώσετε, παρακαλώ. Αύριο θα µιλήσετε επί των
άρθρων.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εγώ σας έφταιξα;
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: «Κλέψαµε» πάντως δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα αφήσω δύο
λεπτά.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Και µάλιστα ακούσαµε εδώ εκπληκτικά πράγµατα και από τους Ανεξάρτητους Έλληνες για σοβιετική, κοµµουνιστική αντίληψη της Κυβέρνησης, για το κράτος
που προστατεύει. Ποιο είναι το κράτος, δηλαδή, δεν κατάλαβα;
Ο κ. Καµµένος τα είπε. Τι είναι το κράτος; Το κράτος είναι αστικό.
Είναι οργανωµένη κυριαρχία της αστικής τάξης. Αυτό δεν κάνει;
Δεν προστατεύει τα συµφέροντα του κεφαλαίου; Τι διαφορετικό
είναι δηλαδή; Και γιατί ορισµένοι αιφνιδιάζονται µε όλα αυτά που
συµβαίνουν σήµερα, ότι δηλαδή θα πάρουν τις κατοικίες κ.λπ.;
Τι νοµίζουν;
Αυτό που ζούµε σήµερα είναι ότι για να µπορέσει ο καπιταλισµός να βγει από την κρίση και αν θέλετε να προχωρήσει σε κάποια ανάπτυξη, πρέπει να τα πάρει όλα, κυριολεκτικά όλα, ό,τι
έδωσε πίσω. Αυτά δεν γίνονται µε συνωµοσιολογίες του τύπου
«τι αντιπροσωπεύει ο ένας Υπουργός, ο ένας, ο άλλος». Είναι αντικειµενικοί νόµοι κίνησης του συστήµατος που συµβαίνουν σε
όλες τις αναπτυγµένες καπιταλιστικές χώρες. Θέλει να πάρει και
την αγροτική γη.
Και θα πω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα: Υπάρχουν δύο
δρόµοι για να µπορέσει η αγροτική οικονοµία να αποδώσει σήµερα διότι έχει µεγάλο κόστος παραγωγής, δεν µπορεί µε πενήντα και εκατό στρέµµατα να έχεις µικρό κόστος παραγωγής.
Ή θα συγκεντρωθεί σε καπιταλιστικές επιχειρήσεις ή θα γίνουν
παραγωγικοί συνεταιρισµοί και κοινωνικοποίηση της γης, δηλαδή
σοσιαλισµός, που λέει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, και η στρατηγική της Κυβέρνησης
αυτό ακριβώς κάνει: Διευκολύνει να συγκεντρωθεί η γη στους
καπιταλιστές. Αυτό θα γίνει στην πορεία. Δεν µπορεί ο άλλος να
πληρώνει φόρο για µερικά στρέµµατα που έχει. Ούτε µπορούν
να επιβιώσουν οι κτηνοτρόφοι σε ορεινές περιοχές. Γι’ αυτό και
θα τα πάρουν «µπιρ παρά», όπως λένε, δηλαδή τσάµπα οι µεγάλες επιχειρήσεις.
Είναι, λοιπόν –και να το πω έτσι επειδή ορισµένοι απορούν- µια
βίαιη και γρήγορη προσαρµογή του συστήµατος στις σύγχρονες
απαιτήσεις του κεφαλαίου. Αυτό είναι. Έτσι µπορεί να προχωρήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ. Τα υπόλοιπα αύριο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τα ίδια συµβαίνουν και στον τοµέα
της κατοικίας και των ακινήτων. Και επειδή υπάρχει µια ιδιοµορφία στην Ελλάδα νοµίζατε ότι θα τη γλιτώσετε, αλλά κάνετε
λάθος. Επειδή στην Ελλάδα υπάρχει µεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης, πάνω από 80%, νοµίζετε ότι αυτό θα διατηρηθεί. Μα, το
κεφάλαιο δεν καταλαβαίνει από τέτοια. Σήµερα τα θέλει όλα.
Θέλει και σε αυτόν τον τοµέα να επενδύσει. Που θα επενδυθούν
τα συσσωρευµένα κεφάλαια και πώς; Και στον αγροτικό τοµέα,
µε µεγάλες καπιταλιστικές εταιρείες, και στην κατοικία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε. Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τελειώνω. Μια λέξη µόνο θα πω.
Άρα, λοιπόν, αυτό ζούµε σήµερα. Αυτή είναι η στρατηγική της
Κυβέρνησης και σε αυτήν πρέπει να υπάρχει αντιπαράθεση. Και
εδώ υπάρχουν και ορισµένοι –και εννοώ και από την πλευρά του
ΣΥΡΙΖΑ και άλλων- οι οποίοι νοσταλγούν τον καπιταλισµό στην
πρώτη του µορφή, δηλαδή να επιστρέψει εκεί. Αυτό δεν γίνεται.
Ή θα τον ανατρέψεις ή θα σε πάει στη βαρβαρότητα. Δεν υπάρχει µέσος δρόµος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αφήστε µε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε,
αλλά πώς να σας αφήσω;
Κύριε Παφίλη, περιµένουν δεκάδες συνάδελφοι να µιλήσουν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τι κάνουµε τώρα; Ουσιαστικά τους λέµε «για να µιλήσω εγώ περισσότερο απ’ ότι προβλέπει ο Κανονισµός, εσείς δεν θα µιλήσετε». Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν το λέω ειδικά για εσάς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μόνο εµένα ειδικά σταµατάτε, κύριε
Πρόεδρε. Αφήστε µε να τελειώσω. Όλοι µίλαγαν παραπάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, τελειώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μου έχετε φάει τρία λεπτά µόνο µε
τις διακοπές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε
πάρα πολύ, είστε ήδη στο δέκατο έκτο-δέκατο έβδοµο λεπτό. Τι
να κάνω εγώ; Συνεχίστε, εγώ δεν σας διακόπτω άλλο και οι συνάδελφοι από κάτω ας κρίνουν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εγώ δεν είδα κανένα να διαµαρτύρεται πάντως. Μόνο εσείς διαµαρτύρεστε και είναι λογικό.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως και διαµαρτυρόµαστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Και σε εσάς, κύριε Ντινόπουλε, µπορεί να µην αρέσουν αυτά που λέµε διότι ήσασταν απ’ αυτούς που
λέγανε «οι κοµµουνιστές θα σας πάρουν τα σπίτια» και τώρα τα
παίρνουν οι καπιταλιστές, οι τράπεζες και το µεγάλο κεφάλαιο.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σας απαντήσω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Λέµε, λοιπόν, και τελειώνω: Η δική
µας η γνώµη –είτε το θέλετε ορισµένοι είτε όχι- είναι ότι η κοινωνία σήµερα έχει όλες τις δυνατότητες να παρέχει φτηνή, τσάµπα
λαϊκή κατοικία και µια και δεύτερη και τρίτη θα έλεγα πιο τολµηρά, έχει τεράστιες δυνατότητες, αρκεί να πάρουν αυτοί που
τον παράγουν τον πλούτο στα χέρια τους. Δεν είναι δυνατό το
2013 να λέτε στον κόσµο ότι θα του πάρετε το σπίτι. Δεν είναι
δυνατό.
Ο σοσιαλισµός, µε όλες τις αδυναµίες, µε τους καινούργιους
δρόµους που άνοιξε στην ιστορία της ανθρωπότητας, αν µη τι
άλλο –και µη χαµογελάτε- είχε ρεύµα –σας το λέω έτσι απλάείχε υγεία, είχε παιδεία. Δεν πήγαινε κανένας στα σκουπίδια, δεν
πέθαινε κανένας. Έλυσε το πρόβληµα της κατοικίας και µάλιστα
µε µια Σοβιετική Ένωση που το 40% καταστράφηκε στο Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Δεν το έλυσε όπως θα ήθελε αλλά το έλυσε. Σκεφτείτε σήµερα, µε αυτήν την εµπειρία τι δυνατότητες έχουµε;
Και γι’ αυτό λέµε, λοιπόν, στον ελληνικό λαό ότι δεν υπάρχουν
τρεις δρόµοι. Και όσοι νοσταλγούν τις παλιότερες εποχές που
υπήρχαν κάποιες κατακτήσεις και τέλος πάντων ο κόσµος ζούσε
λίγο καλύτερα, θα διαψευστούν πολύ σύντοµα. Η λύση είναι µία:
Αυτό το σύστηµα να αλλάξει, να ανατραπεί για να µπορέσει η
κοινωνία να πάει µπροστά.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Ντινόπουλος.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ο σοσιαλισµός τον οποίο ευαγγελίζεστε, πράγµατι έδινε ρεύµα, µόνο που καµµιά φορά το χρησιµοποιούσε για ηλεκτροφόρα σύρµατα σε στρατόπεδα
συγκεντρώσεως. Και πραγµατικά νοµίζω ότι εδώ πέρα θα πάθουµε και ιδεολογικό vertigo, δηλαδή να έρχεστε τώρα εσείς οι
κοµµουνιστές και να µας λέτε ότι είστε υπέρ της ατοµικής ιδιοκτησίας. Τι να σας πω;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό καταλάβατε;
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εν πάση περιπτώσει, σας ενοχλούν άµα σας τα λέµε, αλλά να έρχεστε και να µας µιλάτε τώρα
υπέρ της ατοµικής ιδιοκτησίας και να ακούσουµε ότι είσαστε
υπέρ του να έχουν και βίλες και δεύτερο και τρίτο σπίτι, ειλικρινά
σας λέω ότι εγώ παθαίνω ένα ιδεολογικό vertigo.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Ντινόπουλε, απευθυνθείτε στη Βουλή και όχι στο Κοµµουνιστικό
Κόµµα.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εν πάση περιπτώσει, σέβοµαι την
ιδεολογία σας και να µην ανοίξουµε τώρα µία τέτοια κουβέντα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Προς το παρόν απολογηθείτε γι’ αυτό
που φέρνετε.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ψηφίσω το νοµοσχέδιο αυτό,
κύριε Υπουργέ…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μην κάνετε καµµία διπλωµατική εργασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεχίστε, κύριε
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Ντινόπουλε.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα µπορούσα να σας απαντήσω,
επειδή ακριβώς έχει κάνει διπλωµατική, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, και τα ξέρω τα του κοµµουνισµού. Τα ξέρω πάρα πολύ
καλά, σας πληροφορώ και αν θέλετε εκτός Βουλής µπορούµε να
κάνουµε µία συζήτηση.
Εν πάση περιπτώσει, αφήστε να µιλήσω για το νοµοσχέδιο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Να µας πείτε και ποιος σας την
έγραψε τη διπλωµατική.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σας απαντήσω, βεβαίως, αν
θέλετε. Είναι από διακεκριµένα πανεπιστήµια στα οποία θα σας
συνιστούσα να φοιτήσετε, µπας και αλλάξετε µυαλά.
Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι
όντως θα ψηφίσω αυτό το νοµοσχέδιο, διότι η πολιτική συγκυρία
είναι τέτοια και η χώρα βρίσκεται σε µία τόσο κρίσιµη καµπή που
νοµίζω ότι οι Βουλευτές της Πλειοψηφίας πρέπει να είµαστε
στοιχηµένοι στο πλευρό του Πρωθυπουργού, παρά τις διαφωνίες τις οποίες έχω, οι οποίες είναι και ιδεολογικές και παρά το
γεγονός ότι έχω εισπράξει πολύ έντονη αντίδραση από την εκλογική βάση της Νέας Δηµοκρατίας στην περιφέρεια, στην οποία
πολιτεύοµαι.
Βεβαίως, είναι αλήθεια ότι µειώνεται ο φόρος, τον οποίο θα
πληρώσουν οι φορολογούµενοι για την ακίνητη περιουσία το
2014 σε σχέση µε το 2013. Δεν πρέπει, όµως, να ξεχνάµε ότι το
2013 ήταν ένα έτος υπερφορολόγησης. Άλλωστε, αυτό το είπε
και ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη συνέντευξή του στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».
Είναι αλήθεια, επίσης, ότι πλήττεται η µεσαία τάξη. Και ξέρετε,
η έννοια της µεσαίας τάξεως είναι συνδεδεµένη και µε την έννοια
της Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. Μία υγιής µεσαία τάξη είναι
το προαπαιτούµενο και για µια υγιή Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία.
Υπάρχει, επίσης, µια άλλη πατροπαράδοτη ελληνική αρχή που
λέει ότι πρέπει να εργάζεσαι σκληρά για να µπορέσεις να αποκτήσεις ένα σπίτι, να αποκτήσεις το δικό σου κεραµίδι -είναι πατροπαράδοτες ελληνικές αρχές αυτές- και να µην είσαι υποχρεωµένος να πληρώνεις νοίκι. «Για να µην είσαι στο νοίκι» έλεγαν οι παλιοί. Και φαίνεται τώρα ότι µε την υπερφορολόγηση των
ακινήτων θα αναγκάζονται οι φορολογούµενοι να πληρώνουν
νοίκι και για το ίδιο τους το σπίτι και να πληρώνουν νοίκι στο κράτος και σε ποιο κράτος; Σε ένα κράτος που, λόγω των δύσκολων
οικονοµικών συγκυριών, δεν µπορεί στην παρούσα συγκυρία να
τους προσφέρει την παιδεία που θα ήθελαν για τα παιδιά τους,
την υγεία την οποία θα ήθελαν ή αν θέλετε να σας το πω και
απλά, ένα οδικό δίκτυο το οποίο να είναι δωρεάν. Διότι και στους
νέους αυτοκινητόδροµους καινούργια διόδια θα µπουν.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι όλο αυτό δηµιουργεί στον πολίτη
ένα θυµό, µία οργή και είναι αυτό το οποίο έχουµε αναφέρει ως
τη σιωπηλή οργή της µεσαίας τάξης την οποία καλό θα ήταν να
ακούσουµε. Και είναι µια οργή η οποία – επιτρέψτε µου να σας
πω- επιτείνεται όταν, για παράδειγµα, τους λέµε ότι δεν υπερφορολογούνται ή όταν, για παράδειγµα, λέµε ότι πολλά από τα χρήµατα τα οποία δαπανήθηκαν στην ακίνητη περιουσία είναι
χρήµατα, τα οποία προήλθαν από τη φοροδιαφυγή ή πολύ περισσότερο όταν µιλάµε –και κατά µία έννοια στοχοποιούµε- για
πολίτες ενός συγκεκριµένου δήµου.
Σας λέω για την εκλογική µου Περιφέρεια, αυτή της Β’ Αθηνών
και σας το λέω µιας και είσαστε ένας ευγενής άνθρωπος µε έντονο το συναίσθηµα της καλαισθησίας. Θα σας προέτρεπα µια
Κυριακή πρωί να πάτε στην Εκάλη. Πηγαίνετε στην Εκκλησία της
Αγίας Μαρίνας, δίπλα είναι ένα εντευκτήριο όπου µαζεύονται οι
πολίτες και κάντε µία κουβέντα µαζί τους. Ίσως θα ήταν χρήσιµο
για να αντιληφθείτε ότι όσοι είναι εκεί πέρα ούτε είναι landlords
ούτε φοροδιαφεύγουν.
Ξέρετε, όλα αυτά δηµιουργούν πολλές φορές µία έντονη ψυχολογική πίεση στην κοινωνία. Και ίσως λόγω και των οικονοµικών συγκυριών των τελευταίων ετών έχει δηµιουργηθεί µία
εντύπωση ότι ο πλούτος προέρχεται κυρίως από τα hedge funds,
προέρχεται κυρίως από νόµιµη µεν, αλλά οπωσδήποτε κερδοσκοπική δραστηριότητα, προέρχεται από τα swaps, προέρχεται
από χρηµατιστηριακές συναλλαγές και είµαι βέβαιος ότι αυτό
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µπορούν και είναι ειδικοί κάποιοι συνάδελφοί µας από την Αντιπολίτευση, οι οποίοι επένδυαν σε αυτούς τους κερδοσκοπικούς
οίκους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µου δώσετε ένα-δυο λεπτά ακόµα, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ποια δύο λεπτά; Επειδή
µαλώνει µε το ΚΚΕ; Θέλουµε να µιλήσουµε κι εµείς.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σας έλεγα, λοιπόν, ότι εκτός
από αυτό τον πλούτο υπάρχει κι ένας πλούτος που αποκτάται µε
ιδρώτα, µε κόπο, µε ρηξικέλευθα επιχειρηµατικά σχέδια και µε
την αγωνία του επιχειρηµατία. Και η επιτοµή αυτής της επιχειρηµατικής δραστηριότητας είναι η απόκτηση ενός σπιτιού που καταξιώνει και την έννοια του οικογενειάρχη, ο οποίος τώρα µπορεί
να αγωνιά, διότι το σπίτι το οποίο κατάφερε να φτιάξει θα πρέπει
να το κληρονοµήσουν τα παιδιά του, πιθανώς και τα εγγόνια του,
καταβάλλοντας όχι απλώς το φόρο κληρονοµιάς, αλλά θα είναι
αναγκασµένα να καταβάλουν και µία ετήσια εισφορά, έναν ετήσιο φόρο.
Όταν σας τα λέµε αυτά, µας λέτε να βρούµε τα ισοδύναµα.
Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό, δυστυχώς, εκλαµβάνεται
ως υπεκφυγή, διότι δεν είµαστε εµείς οι Βουλευτές, αυτοί οι
οποίοι θα µπορέσουµε να αναζητήσουµε ισοδύναµα. Είναι οι
υπηρεσίες του Υπουργείου σας, οι οποίες επιτρέψτε µου και πάλι
να σας πω ότι επί σειρά µηνών ηργάζοντο εις ένα νοµοσχέδιο για
το φόρο ακινήτων, το οποίο απεδείχθη τελικώς αλυσιτελές και
γι’ αυτό και διορθώθηκε και καλώς διορθώθηκε.
Και κλείνω. Η µεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, η Νέα Δηµοκρατία, είναι η παράταξη των νοικοκυραίων, είναι η παράταξη της
µεσαίας τάξης και είναι επίσης, η παράταξη η οποία ενισχύει την
επιχειρηµατική δραστηριότητα. Δεν είναι η παράταξη των ολίγων
ισχυρών του χρήµατος ή των ολίγων ισχυρών τραπεζιτών. Και αν
αυτός ο νοικοκύρης, ο οποίος είναι τώρα αναγκασµένος να πληρώσει ένα ενοίκιο για το δικό του σπίτι, πάει µετά σε µία τράπεζα
για να δανειστεί κάποια χρήµατα για να µπορέσει να τα ρίξει στην
επιχείρησή του, θα συναντήσει τοίχο.
Και θέλω να σας πω, επίσης, ότι σύµφωνα µε αυτά που γνωρίζω η Ιρλανδία βγήκε από το µνηµόνιο, αλλά οι τράπεζές της
έχουν ζηµιά, γιατί οι επιχειρήσεις της έχουν κέρδη ή, εν πάση περιπτώσει, είναι βιώσιµες. Άρα, λοιπόν, η Νέα Δηµοκρατία είναι
µε τους επιχειρηµατίες, είναι µε τη µεσαία τάξη. Δεν είναι µε τους
ολίγους ισχυρούς του χρήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
ολοκληρώστε.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Και θέλω να σας πω και κάτι τελευταίο, επειδή είστε και καινούργιος στην πολιτική. Ρίξτε µια
µατιά στην ιστορία των σχέσεων του ιδρυτή της παράταξής µας,
του Κωνσταντίνου Καραµανλή, µε τους ισχυρούς του χρήµατος
και µε τους ισχυρούς των τραπεζών και είµαι σίγουρος ότι θα
αντλήσετε τα δέοντα συµπεράσµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Βλαχογιάννη, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Όλοι έχουν ξεπεράσει τα
δύο λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: ..(δεν ακούστηκε)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, όχι αντεγκλήσεις και να τηρείται ο χρόνος.
Όταν ένας δεν τηρεί το χρόνο, µετά πάει αλυσίδα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι η πρώτη
φορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ακριβώς αυτό
λέω κι εγώ. Δεν πρέπει να έχουµε ποτέ πρώτη φορά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ένα λεπτό ξεπέρασε το χρόνο του
ο κύριος συνάδελφος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αυτό είναι το
λάθος που αφήνουµε κάποια στιγµή να ξεπερνάει το χρόνο πάρα
πολύ ένας οµιλητής, οπότε σταµατά το δικαίωµα της παρατήρησης στον οποιονδήποτε άλλο.
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Ορίστε, κύριε Βλαχογιάννη, έχετε τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάντα υπάρχει
πρώτη φορά, αλλά να υπάρξει και τελευταία φορά, κύριε Πρόεδρε, έτσι ώστε να µπορούν να µιλούν και απλοί Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δώστε το παράδειγµα, να είναι η τελευταία φορά.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ πάντα το δίνω το παράδειγµα,
κύριε Πρόεδρε. Μακάρι αυτό το παράδειγµα, όµως, το δικό µου
να το έκαναν πράξη και οι άλλοι και κυρίως και το Προεδρείο να
εφαρµόσει µε αυστηρότητα τον Κανονισµό.
Κύριε Υπουργέ, είµαι ένας από τους είκοσι δύο Βουλευτές που
είχαµε κάνει την επίσκεψη στο γραφείο σας, µετά το περιβόητο
εκείνο προσχέδιο νόµου που είδε το φώς της δηµοσιότητας.
Πραγµατικά, εκφράζω την ικανοποίησή µου για τον τρόπο, µε τον
οποίο έγινε ο όλος διάλογος µε τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ και τις παρεµβάσεις που κάνατε,
που τις κρίνω ουσιώδεις και στη σωστή κατεύθυνση.
Προφανώς, αν µε ρώταγε κανείς αν είµαι ικανοποιηµένος, θα
του έλεγα ότι δεν είµαι ικανοποιηµένος, όπως δεν είναι και κανένας ικανοποιηµένος σε αυτήν την Αίθουσα όταν καλείται να ψηφίσει ένα φόρο που εξ ανάγκης είµαστε υποχρεωµένοι να τον
ψηφίσουµε κι όχι γιατί πιστεύουµε ότι πραγµατικά αυτός ο φόρος είναι δίκαιος. Το λέω αυτό για να είµαστε ειλικρινείς σε
αυτήν την Αίθουσα.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγινε πολλή συζήτηση ότι εµείς της επαρχίας θέλουµε να φορολογηθούν τα
αστικά ακίνητα σε βάρος της περιφέρειας, γιατί εκεί είναι οι πολιτικοί φίλοι µας, είναι η πολιτική µας πελατεία. Ουδέν αναληθέστερον αυτού.
Οι αγρότες φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Θα πρέπει να
το ακούσει αυτό ο ελληνικός λαός, γιατί υπάρχει µια στρεβλή αντίληψη περί αυτού. Έντυπα και µεγάλα µέσα του Λεκανοπεδίου,
δυστυχώς, έχουν την ίδια άποψη και µεταφέρουν την ίδια αντίληψη στους πολίτες, ότι δηλαδή το κέντρο περίπου ζει την περιφέρεια, ενώ συµβαίνει το αντίστροφο.
Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι παράγουν. Ξέρετε πολλές άλλες
τάξεις να παράγουν στην Ελλάδα; Μεταπράτες είναι οι περισσότεροι του εµπορικού κόσµου. Πραγµατική παραγωγή, ποιοι κάνουν; Οι λίγοι βιοµήχανοι και βιοτέχνες που έµειναν, οι αγρότες
και οι κτηνοτρόφοι. Δεν πρέπει να στηρίξουµε αυτές τις τάξεις;
Και προφανώς δεν είναι σωστό και δίκαιο που φορολογούµε
από το πρώτο στρέµµα την περιουσία του αγρότη, ούτε είναι δίκαιο που φορολογούµε τα βοσκοτόπια του κτηνοτρόφου. Σας το
είπα και στο γραφείο σας, κύριε Υπουργέ. Είναι αδιανόητο αυτό
το οποίο κάνουµε, γιατί στην ουσία ποιον επιβαρύνουµε; Επιβαρύνουµε τον άνθρωπο τον αστό, των αστικών κέντρων.
Αυτοί που το παίζουν Αθηναίοι, οι περισσότεροι, αν ακούσουν
«καραγκούνα» αρχίζουν αµέσως και χορεύουν… Όλοι επαρχιώτες είναι, ρίζες επαρχιώτικες έχουν. Εποµένως, έχουν κι αυτοί
ένα χωράφι παρατηµένο στο χωριό που το βρήκαν από τον παππού τους, µηδαµινής αξίας, µεγάλης συναισθηµατικής αξίας
όµως και θέλουν να το έχουν. Θα τους βάλουµε τώρα 1 ευρώ
φόρο, επειδή έχουν µια πλαγιά στο βουνό που δεν ξέρουν πού
είναι; Πιστεύετε ότι θα δηλώσει κανείς αυτήν την περιουσία, ότι
θα εισπράξετε τίποτα; Μόνο πολιτικό κόστος εισπράττουµε. Επί
της ουσίας δεν εισπράττουµε τίποτα από αυτό.
Σας το είπα, αλλά δεν θέλετε να το καταλάβετε. Ο συνεργάτης
σας δεν το κατάλαβε. Μηδέν έσοδα, µεγάλο πολιτικό κόστος,
καµµία οικονοµική ωφέλεια. Θα το δείτε στην πράξη.
Προχωράω παρακάτω, κύριε Υπουργέ, για τα ακίνητα. Υπάρχουν κάποια ακίνητα που είναι ξενοίκιαστα. Κάποιοι πραγµατικά
δεν θέλουν να τα νοικιάσουν, γιατί πιστεύουν ότι δεν συµφέρει
το µίσθωµα. Αυτό εν µέρει είναι αληθές. Κάποιοι δεν µπορούν να
τα νοικιάσουν. Δεν βρίσκουν ενοικιαστές. Θα πρέπει να βρούµε
τη χρυσή τοµή. Γι’ αυτό έχουµε εµπειρογνώµονες κι έχετε δίπλα
σας ένα ολόκληρο επιτελείο, για να βρει αυτές τις περιπτώσεις,
να τις ξεχωρίσει, να τις αξιολογήσει.
Εµείς θα ψηφίσουµε αυτόν το νόµο, αλλά ο νόµος πρέπει να
διορθωθεί στην πορεία, γιατί τις αδικίες θα τις διαπιστώνουµε
καθηµερινά στην πράξη. Πρέπει το οικονοµικό σας επιτελείο να
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µην τα βλέπει θεωρητικά, από καθέδρας. Να τα δει πραγµατικά,
στην πράξη. Αυτά τα οποία µπορούµε να τα διορθώσουµε, πρέπει να τα διορθώσουµε. Καλόπιστα το κάνουν. Εγώ δεν πιστεύω
ότι το κάνει κανείς, γιατί θέλει να ζηµιώσει κάποιους. Αλλά αν
δούµε στην πορεία ότι κάπου κάναµε λάθος, να έχουµε τη γενναιότητα να το διορθώσουµε, όπως µέχρι τώρα δείξατε ότι έχετε
αυτήν τη γενναιότητα.
Όσον αφορά τα ξενοίκιαστα διαµερίσµατα, τα απούλητα: Είχε
για παράδειγµα ένας κατασκευαστής και του έµειναν ξαφνικά,
λόγω κρίσης, είκοσι διαµερίσµατα απούλητα. Τι θα τα κάνει αυτά,
κύριε Υπουργέ; Θα πληρώνει πόσο; Τα χρωστάει. Θα τον εξοντώσουµε; Είναι µία πραγµατικότητα. Δεν µπορεί να τα πουλήσει,
γιατί δεν βρίσκεται κανείς αγοραστής. Δείτε αυτήν την περίπτωση.
Καταθέσαµε και µία τροπολογία για την αυτοπαράδοση, την
καταβολή του ΦΠΑ. Δείτε την. Πολλοί Βουλευτές την καταθέσαµε καλόπιστα.
Έχω µία παρατήρηση να κάνω, κύριε Υπουργέ, για την τροπολογία που φέρνετε στο άρθρο 38. Προφανώς αυτοί που τη συνέταξαν έχουν κάποιους λόγους, να απαλλάξουν τα µέλη του
Διοικητικού Συµβουλίου των θυγατρικών εταιρειών του ΕΟΜΜΕΧ
από κάποιες ευθύνες ποινικές, διοικητικές, αστικές.
Υπάρχει ένα ίδρυµα στα Τρίκαλα, στην Πύλη Τρικάλων, η
«Στέγη Ανηλίκων» που φιλοξενεί άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Όσο
ήµουν νοµάρχης προσπαθούσα να το επιχορηγήσω, να το κρατήσουµε στη ζωή, γιατί αυτά τα παιδιά τα πήραµε από νήπια και
τώρα είναι τριάντα, τριάντα πέντε χρονών και δεν έχουν πουθενά
να πάνε. Το µόνο αποκούµπι των οικογενειών τους είναι αυτό το
ίδρυµα. Τα προεδρεία φεύγουν, γιατί δεν µπορούν να σηκώσουν
το βάρος.
Δείτε, όµως, που σε έναν τελευταίο Πρόεδρο, ο οποίος µε
πίεση ανέλαβε το προεδρείο, του ήρθε τώρα κατάσχεση του σπιτιού του για οφειλές του ΙΚΑ παρελθόντων ετών. Τι θα κάνουµε
για αυτήν την περίπτωση; Θα αφήσουµε να κατασχεθεί το σπίτι
ενός ανθρώπου, επειδή πήγε να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο; Θα αφήσουµε τα παιδιά στο δρόµο;
Και µία ακόµα τελευταία παρατήρηση, κύριε Υπουργέ, καλόπιστη. Μου είπε µία υπάλληλος στη Βουλή χαριτολογώντας πριν
από λίγο: «Μέχρι τώρα που είχα πολλά στρέµµατα και οικόπεδα
µε θεωρούσαν νύφη πλούσια και είχα πολλούς γαµπρούς, πολλές προτάσεις. Τώρα µόλις ακούν κτήµατα, φεύγουν». Να το
δούµε αυτό. Τα κτήµατα είναι έργο παραγωγής, είναι το εργαλείο παραγωγής για τους αγρότες.
Πρέπει τους αγρότες, την αγροτική τάξη να τη στηρίξουµε, ειδικά τώρα στους δύσκολους καιρούς µέχρι να πάρει µπροστά η
οικονοµία. Η µόνη οικονοµία που µπορεί πραγµατικά να φέρει
πόρους στην Ελλάδα και έσοδα είναι η κτηνοτροφία και η γεωργία. Ας τη στηρίξουµε, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Νικήτας Κακλαµάνης, Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έχει φύγει ο κ. Παφίλης. Θα ήθελα
να του πω ότι συµφωνώ σε ένα σηµείο της οµιλίας του. Πράγµατι, αυτή η Κυβέρνηση φορολογεί τη µέση αστική τάξη, αυτό
που κάποτε κάποιοι περιφρονητικά λέγανε «νοικοκυραίους».
Η απάντηση είναι ότι ο Υπουργός Οικονοµικών είναι σοσιαλδηµοκράτης, δεν είναι λαϊκός δεξιός. Εγώ του έχω επανειληµµένως ζητήσει να έρθει στη λαϊκή Δεξιά, αλλά ανθίσταται. Γιατί αν
ήταν λαϊκός δεξιός, είναι σίγουρο ότι θα φορολογούσε τα υψηλά
εισοδήµατα. Η λαϊκή Δεξιά ποτέ δεν υποστηρίχθηκε από τους
µεγαλοαστούς και ιστορικά. Ακόµα και ο µεγάλος Ελευθέριος
Βενιζέλος ήταν κυρίως εκπρόσωπος της µεγαλοαστικής τάξης,
µε τον Μποδοσάκη φίλος, µε τους Μπενάκηδες φίλος, µε τους
Κυλίτσηδες φίλος. Δεν είναι κακό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
Εγώ θα επιµείνω µέχρι τέλους, µήπως και τον φέρω προς την
από εδώ πλευρά.
Βεβαίως, διαφωνώ µε τον κ. Παφίλη µε το ότι περιέγραψε µια
τόσο µεγάλη ευτυχία στην πρώην Σοβιετική Ένωση, που αναρω-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΖ’ - 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

τιέται κανείς µε τόσο µεγάλη ευτυχία πώς επήλθε η κατάρρευση.
Διότι αν πρόκειται να καταρρέουν κράτη λόγω τόσο µεγάλης ευτυχίας, καλύτερα τέτοια ευτυχία να µην τη δούµε στην Ελλάδα.
Κύριε Υπουργέ, εγώ θα ξεκινήσω απόψε µε καλά λόγια για
εσάς κι αυτό συνιστά είδηση. Κατ’ αρχάς να σας συγχαρώ γιατί
είστε ώρες εδώ µέσα στο Κοινοβούλιο και δεν είστε κοινοβουλευτικός.
Δεύτερον, να βεβαιώσω –και εποµένως να διαφωνήσω µε το
φίλο µου τον Νίκο Νικολόπουλο- ότι µαζί σας κάναµε το διάλογο.
Το ότι υπήρχε δίπλα σας ο κ. Καραβίτης και συµµετείχε, δεν είναι
κακό. Δεν είναι κακό να συζητάει κανείς µε έναν σύµβουλο, τον
όποιο σύµβουλο ενός Υπουργού.
Επίσης, για πρώτη φορά φέρατε αλλαγές. Διαφωνώ µε συναδέλφους που είπαν ότι άλλαξε η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία του νοµοσχεδίου δεν άλλαξε. Ήθελαν να εισπράξει 2,6 δισεκατοµµύρια
αυτό το νοµοσχέδιο, 2,6 δισεκατοµµύρια εισπράττει ή ευελπιστεί
ότι θα εισπράξει.
Απλά έγινε διαφορετική κατανοµή ή προσπάθεια διαφορετικής
κατανοµής. Αλλού πετύχατε, αλλού δεν πετύχατε. Την οµιλία του
κ. Βλάχου την ακούσατε. Δεν έχετε ακούσει -και σας προτρέπω
να διαβάσετε από τα Πρακτικά- την οµιλία του κ. Προκόπη Παυλόπουλου. Προσυπογράφω αυτές τις δύο οµιλίες. Ταυτίζοµαι
απολύτως και εποµένως, δεν επαναλαµβάνω πράγµατα που
ακούστηκαν για να µη χάνουµε χρόνο, διότι είναι πολύ λίγος. Θα
σταθώ απλά σ’ ένα σηµείο απ’ αυτά που είπε ο κ. Παυλόπουλος
και αυτό δεν έχει να κάνει ούτε µε ένα ευρώ.
Κύριε Υπουργέ, σας προτρέπω, αν και είναι έξω από τις δικές
σας αρµοδιότητες, να επισκεφθείτε τις φυλακές Κορυδαλλού.
Δεν χωράνε κανέναν πια. Η ιστορία της προσωποκράτησης για
χρέη προς το δηµόσιο πρέπει να τελειώνει. Αν θέλετε, βάλτε κάποιο πλαφόν, κάποιες ειδικές κατηγορίες για να µην κατηγορηθούµε ότι πάµε να αφήσουµε απ έξω «µεγαλοκαρχαρίες». Μικροµεσαίο επιχειρηµατία, όµως, που καταστράφηκε και χρωστάει
εκατό χιλιάδες, το να του κάνουµε προσωποκράτηση, µε συγχωρείτε πολύ, είναι κάτι το οποίο πρέπει να σταµατήσει άµεσα.
Θέλετε να σας πω και κάτι; Θα ήθελα να υπενθυµίσω –µε µια
µατιά που ρίχνω, µάλλον κανείς συνάδελφος δεν ήταν Βουλευτής εκείνη την εποχή του ’89 ή ένας-δύο µόνο, µπορεί να κάνω
και λάθος- ο πρώτος Υπουργός Οικονοµικών, επί κυβερνήσεως
Τζανή Τζαννετάκη, που κατήργησε την προσωποκράτηση ήταν ο
σηµερινός Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαµαράς. Το έχουµε ξεχάσει. Ο Σαµαράς την κατήργησε µ’ ένα εκπληκτικό σκεπτικό και
µία πάρα πολύ ωραία οµιλία, διαβάστε την από τα Πρακτικά της
Βουλής. Αυτό, λοιπόν, πρέπει να τελειώνει.
Επίσης, ναι µεν στο φορολογικό κώδικα έχουµε ψηφίσει ένα
κοµµάτι συµψηφισµών αλλά ο συµψηφισµός πρέπει να πάει σ’
όλη την έκταση και να εφαρµόζεται όχι a la carte. Είναι απίστευτο
να χρωστάει το δηµόσιο σ’ έναν επιχειρηµατία –και ξέρω καλά
το χώρο της υγείας, κύριε Υπουργέ- είκοσι εκατοµµύρια είτε που
δεν πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ είτε από µη επιστροφή ΦΠΑ, εκείνος να
χρωστάει στις τράπεζες δεκαπέντε, να κινδυνεύει να χάσει ό,τι
ακίνητο έχει βάλει ως εγγύηση και να µη γίνεται συµψηφισµός.
Δεν θέλω, βέβαια, να µιλήσω για τη δέσµευση ότι στο τέλος
αυτού του χρόνου όλα τα ληξιπρόθεσµα θα είχαν πληρωθεί. Δεν
έχουν πληρωθεί.
Εγώ θα ψηφίσω το νοµοσχέδιο παρά τις ενστάσεις µου. Ξέρετε, όµως, γιατί; Το Μάρτιο περιµένω τον απολογισµό σας. Τι
εννοώ; Την επιβεβαίωση πραγµατικού και όχι λογιστικού πρωτογενούς πλεονάσµατος. Θέλω τη διανοµή του 70% στους µικροσυνταξιούχους και τους ένστολους, θέλω να κουνήσουµε το
«µαντήλι» µας στην τρόικα, θέλω να ακούσω ότι δεν θα υπάρξει
τρίτο µνηµόνιο, ότι δεν θα υπάρξει νέος δανεισµός και άρα νέα
µέτρα και δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι, έστω και µετά
τις ευρωεκλογές, θα κάνουµε ουσιαστική συζήτηση για τη ρύθµιση του χρέους το οποίο, κύριε Υπουργέ, δεν είναι βιώσιµο και
µην κοροϊδευόµαστε.
Αν αυτά τα πετύχετε, εγώ που σας έχω ασκήσει πολιτική και
όχι προσωπική κριτική -γιατί εγώ δεν είµαι καινούργιος, είµαι παλιός και ξέρω ότι είναι συλλογική η ευθύνη σε µία κυβέρνηση,
βεβαίως ο κάθε Υπουργός βάζει το στίγµα του- θα πω ότι έκανα
λάθος. Αν όµως δεν τα πετύχετε, δεν θα έχετε κι εσείς κανένα
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άλλοθι και µην ψάξετε να βρείτε οποιαδήποτε αιτία στους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. Έστω και διαφωνούντες, σας τα
ψηφίζουµε, σας επισηµαίνουµε πού νοµίζουµε ότι κάνετε λάθη.
Εγώ χάρηκα που πήρατε πίσω το άρθρο 33 απόψε. Χρειάζεται
πολιτική γενναιότητα για να πεις «έκανα λάθος». Ιδιαίτερα στην
πολιτική δείχνει υψηλό αίσθηµα ευθύνης. Είναι λάθος να νοµίζουν κάποιοι ότι είναι µειονέκτηµα σ’ έναν πολιτικό. Προτέρηµα
είναι σ’ έναν πολιτικό να έχει το θάρρος να πει ότι έκανε λάθος.
Μ’ αυτό το σκεπτικό και µ’ αυτές τις προϋποθέσεις εγώ θα ψηφίσω το παρόν σχέδιο νόµου και ραντεβού το Μάρτιο, κύριε
Υπουργέ, εκτός αν µέχρι τότε έχετε έλθει στη λαϊκή Δεξιά και
έχετε αλλάξει και πολιτική.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χουσεΐν Ζεϊµπέκ.
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΙΝ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, ο ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων εντάσσεται πλήρως στη στρατηγική της Κυβέρνησης, δηλαδή τη
συνολική επίθεση στους εργαζόµενους. Με την εφαρµογή των
µνηµονίων και της πολιτικής της λιτότητας, η Κυβέρνηση έχει καταφέρει τη δραστική µείωση των εισοδηµάτων, αλλά και την ταυτόχρονη µείωση των παροχών και υπηρεσιών του κράτους.
Στο πλαίσιο αυτό, η φορολογική πολιτική δεν θα µπορούσε να
αποτελεί εξαίρεση. Αντί, λοιπόν, η Κυβέρνηση να αντιµετωπίσει
τη φορολογία ως µηχανισµό που να αναδιανέµει τα εισοδήµατα
προς όφελος των φτωχότερων στρωµάτων, η ως τώρα νοµοθετική της δραστηριότητα παρουσιάζει µία απολύτως αντεστραµµένη εικόνα. Με τους νόµους που έχει ήδη περάσει, έχει αποδείξει ότι αντιλαµβάνεται τη φορολογία ως εργαλείο, αφ’ ενός
για την κάλυψη των κενών του προϋπολογισµού και αφ’ ετέρου
για την αναδιανοµή του πλούτου προς όφελος των πλουσίων.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο έρχεται να προστεθεί στους δύο φορολογικούς κώδικες που ψηφίστηκαν πριν από λίγους µήνες και
στις είκοσι φορολογικές διατάξεις που πέρασαν σε άσχετα νοµοσχέδια τον τελευταίο χρόνο. Επιβεβαιώνετε, δηλαδή, ξανά την
πολιτική της Κυβέρνησης να νοµοθετεί φορολογικούς κώδικες
και διατάξεις κάθε φορά που αντιµετωπίζει πρόβληµα εσόδων,
προκειµένου να επιτύχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα και κάθε
φορά βέβαια τα ελλείµµατα καλύπτονται µε την ολοένα και αυξανόµενη φορολόγηση των πολλών και ολοένα και µεγαλύτερη
ελάφρυνση των λίγων. Έτσι και ο νέος φόρος στοχεύει στην περιουσία των πολλών.
Συγκεκριµένα, ενώ µπορεί όντως να είναι ένας φόρος οριακά
χαµηλότερος από το χαράτσι, όπως ισχυρίζεται η Κυβέρνηση,
είναι φόρος µόνιµος και όχι έκτακτος. Θα καλούνται, δηλαδή, οι
πολίτες να τον πληρώνουν κάθε χρόνο, ακόµα και αφού επιτευχθεί η διαβόητη ανάπτυξη σε επίπεδο εξίµισι φορές υψηλότερο
σε σχέση µε τους προ κρίσης φόρους, όσον αφορά τη µικρή και
µεσαία περιουσία.
Πρόκειται για ένα φόρο που επιβαρύνει ιδιαίτερα την επαρχία
και τις αγροτικές περιοχές, αφ’ ενός γιατί επιβαρύνει µε σχεδόν
διπλάσιο φόρο τις µονοκατοικίες, φορολογώντας ξεχωριστά το
οικόπεδο από το κτίσµα και µάλιστα µε βάση τιµές ζώνης και αντικειµενικές αξίες που καµµία σχέση δεν έχουν µε την πραγµατική εµπορική αξία των ακινήτων.
Ως αποτέλεσµα, φορολογούνται δυσανάλογα οι κάτοικοι µικρότερων πόλεων και χωριών, όπου οι µονοκατοικίες αποτελούν
τον κανόνα, όπως για παράδειγµα στα ορεινά χωριά της Ξάνθης.
Έτσι, η υπερφορολόγηση των κατά κανόνα χαµηλής αξίας παλιών ακινήτων σε µία περιοχή µε σχεδόν 90% ανεργία συνεπάγεται την αδυναµία πληρωµής και θέτει σε κίνδυνο την ίδια την
περιουσία των πολιτών. Αφ’ ετέρου, παρά τις προσπάθειες να
παρουσιαστεί µία δήθεν υποχώρηση της Κυβέρνησης στο ζήτηµα των αγροτεµαχίων, ο φόρος που προκύπτει θα είναι τελικά
µεγαλύτερος από τον αρχικό σχεδιασµό. Παρότι, λοιπόν, µειώθηκε ο φόρος ανά στρέµµα, διπλασιάστηκε ο συντελεστής για
τις µονοκαλλιέργειες που αφορά την πλειοψηφία των αγροτεµαχίων, µε αποτέλεσµα να επιβαρυνθούν σηµαντικά τελικά τα αγροτεµάχια.
Παράλληλα, ο νέος φόρος δεν προβλέπει ουσιαστικά καµµία
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διευκόλυνση γι’ αυτούς που αδυνατούν να πληρώσουν. Δεν προβλέπει αφορολόγητο όριο και δεν προστατεύει την πρώτη κατοικία. Φορολογεί ακόµα και τα µη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα,
δηλαδή εκείνα που δεν χρησιµοποιούνται και ως τώρα εξαιρούνται από το χαράτσι. Θέτει προϋποθέσεις και εξωπραγµατικά κριτήρια εξαίρεσης, αφού η συντριπτική πλειοψηφία όσων αδυνατούν να πληρώσουν έχουν οφειλές προς το δηµόσιο αλλά και ξεπερνά το όριο των εννιά χιλιάδων ευρώ το οποίο υπολογίζεται µε
βάση το τεκµαρτό και όχι το πραγµατικό εισόδηµα.
Αντίθετα, παρέχει µια σειρά από ελαφρύνσεις σε όσους κατέχουν ιδιαίτερα µεγάλη ακίνητη περιουσία, πρώτον, γιατί φορολογεί κάθε ακίνητο ξεχωριστά και όχι την ακίνητη περιουσία στο
σύνολό της, δεύτερον, γιατί δεν περιλαµβάνει την ανώτατη κλίµακα 2% του ΦΑΠ που ισχύει µέχρι σήµερα και τρίτον, γιατί φορολογεί µε διαφορετικό τρόπο και φυσικά λιγότερο τα νοµικά
πρόσωπα και τις offshore εταιρείες µε µεγάλη ακίνητη περιουσία.
Επιπλέον, επιφυλάσσει ιδιαίτερα ευνοϊκή µεταχείριση για τους
επενδυτές που αγοράζουν ακίνητα του δηµοσίου.
Επιπλέον, τίθενται σοβαρά ερωτήµατα σχετικά µε το στόχο
που εξυπηρετεί αυτός ο νόµος. Πιο συγκεκριµένα, η µείωση του
φόρου µεταβίβασης σε συνδυασµό µε την άρση απαγόρευσης
των πλειστηριασµών και µε την πρόσθετη επιβάρυνση όσων ήδη
αδυνατούν να πληρώσουν δηµιουργεί εύφορο έδαφος για την
επίθεση στη µικρή ιδιοκτησία.
Συνολικά, λοιπόν, πρόκειται για ένα φόρο ταξικό που πλήττει
ξανά τους εργαζόµενους, τους άνεργους, τα χαµηλά και µεσαία
εισοδήµατα, τη µικρή και µεσαία περιουσία, αφήνοντας ξανά στο
απυρόβλητο τον πλούτο.
Η πολιτική λιτότητας της Κυβέρνησης επιβεβαιώνεται συστηµατικά σε κάθε νοµοσχέδιο που έρχεται στη Βουλή. Είναι επιτακτική ανάγκη για την κοινωνία να σταµατήσει άµεσα η
καταστροφή, προτού τα αποτελέσµατά της αποδειχτούν µη αναστρέψιµα.
Η δική µας πρόταση βασίζεται στην αρχή της φορολογικής δικαιοσύνης. Προτείνουµε ένα δίκαιο φορολογικό σύστηµα το
οποίο θα φορολογεί µεν την ακίνητη περιουσία αλλά µε βάση τη
φοροδοτική ικανότητα του καθενός. Προτείνουµε ένα περιουσιολόγιο όπου θα καταγράφεται η ακίνητη περιουσία στο σύνολό
της µε βάση τις πραγµατικές και σηµερινές αξίες, η οποία θα φορολογείται στο σύνολό της και όχι ανά ακίνητο, µε υψηλό αφορολόγητο όριο και έντονα προοδευτική κλίµακα, έτσι ώστε να
πληρώνουν αυτοί που πραγµατικά έχουν και να ελαφρύνονται ή
και να απαλλάσσονται τα φτωχότερα στρώµατα, µια φορολογική
πολιτική που θα φορολογεί τον πλούτο και θα εντάσσεται σ’ ένα
συνολικότερο σχέδιο αναδιανοµής προς όφελος των εργαζοµένων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
Βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Κουντουρά.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, για άλλη µια
φορά η Κυβέρνηση εξαπατά και κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό
γιατί, ενώ µας λέγατε ότι θα φέρετε στη Βουλή έναν ενιαίο φόρο
δίκαιο και ανταποδοτικό, αντί γι’ αυτό φέρνετε ένα νοµοσχέδιο
µε 55 άρθρα εκ των οποίων µόνο τα 13 αφορούν τα ακίνητα, ενώ
όλα τα υπόλοιπα αφορούν ένα νέο φορολογικό νοµοσχέδιο µε
το οποίο εξοντώνετε τον Έλληνα. Ποινικοποιείτε τη φτώχεια την
οποία εσείς προκαλέσατε και οδηγείτε τον πολίτη και τον οικογενειάρχη στη δήµευση της περιουσίας του. Το χειρότερο απ’
όλα; Αφού χωρίς δική του ευθύνη τού µειώσατε κατά 50% το εισόδηµα, οκταπλασιάσατε τους φόρους, τον αφήσατε άνεργο,
τού κλέψατε στην κυριολεξία τη σύνταξη και τώρα αδυνατεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τον κλείνετε και φυλακή.
Γιατί; Για να τον σωφρονίσετε επειδή τον καταστρέψατε;
Φτάνετε στο σηµείο να λέτε ότι θα κάνετε έκπτωση στους φτωχούς και σ’ άλλες ευπαθείς οµάδες όπως είναι οι πολύτεκνοι, οι
ανάπηροι, οι τρίτεκνοι, αρκεί να µην έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές. Μα, έτσι όπως µας καταντήσατε, όλοι έχουµε ληξιπρόθεσµες οφειλές και µάλιστα µάς λέτε ότι νοµοθετείτε για να
πιάσετε αυτούς που κρύβονται πίσω από το νόµο και δεν πληρώ-
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νουν, ενώ ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η νοµοθεσία είναι για τον
κανόνα και όχι για την εξαίρεση.
Ένα εκατοµµύριο είναι τα φτωχά νοικοκυριά σήµερα, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, ενώ στην πραγµατικότητα είναι περίπου δυόµισι εκατοµµύρια, αλλά δυόµισι εκατοµµύρια είναι και
οι Έλληνες που χρωστούν σήµερα στο δηµόσιο. Σε ποιους, λοιπόν, θα κάνετε έκπτωση; Σε κανέναν; Αυτή είναι η αλήθεια. Έχετε
κάνει έναν ολόκληρο λαό δυστυχισµένο και εξαθλιωµένο και
έχετε από πάνω το θράσος και την αναίδεια να τον κοροϊδεύετε
κατά πρόσωπο.
Ενώ πάτε να εξοντώσετε τους φτωχούς και τη µεσαία τάξη,
την ίδια στιγµή φέρνετε «δωράκια» στο ΤΑΙΠΕΔ στο οποίο δίνετε
φορολογική ασυλία για να πηγαίνουν όλα τα έσοδα στους δανειστές, ενώ θα µπορούσατε να φορολογήσετε έτσι ώστε και κάποια χρήµατα να έλθουν στο ελληνικό δηµόσιο. Φέρνετε «δωράκια» στις offshore εταιρείες, «δωράκια» για χίλιες δυο χαριστικές
διατάξεις και µάλιστα απαλλάσσετε αξιωµατούχους σε νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου για τυχόν ποινικές τους ευθύνες.
Ως Ανεξάρτητοι Έλληνες υποβάλαµε το αίτηµα αντισυνταγµατικότητας του νοµοσχεδίου –τα εξήγησε αυτά η κ. Γιαταγάναγιατί παραβιάζετε δύο πολύ βασικά άρθρα, το δικαίωµα στην
ιδιοκτησία σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Συντάγµατος, αλλά και
το άρθρο 4 παράγραφος 5 του Συντάγµατος που λέει για τη συνεισφορά των πολιτών στα δηµόσια βάρη ανάλογα µε τις δυνάµεις τους.
Εσείς, κύριοι της Κυβέρνησης, έχετε πάρει από τον Έλληνα
το µισθό του, τη σύνταξή του, τις κοινωνικές του παροχές, τις
αποταµιεύσεις του τις οποίες έχετε ήδη ρευστοποιήσει σε φόρους και χαράτσια και τώρα τον χτυπάτε σε ό,τι τού έχει αποµείνει, στο κεραµίδι της οικογένειάς του, µέχρι να µην έχει να πληρώσει και να αναγκαστεί να πουλήσει κοψοχρονιά, αν βρει, ή να
τού το πάρει το δηµόσιο.
Φορολογείτε τα οικόπεδα, τα χωράφια, τους βοσκοτόπους για
πρώτη φορά, δηλαδή τη γη που οι περισσότεροι από µας την
έχουµε κληρονοµήσει από γονείς και προγόνους στο χωριό και
που δεν µας αποφέρει κανένα εισόδηµα. Γιατί; Για να µας αναγκάσετε και αυτά να τα πουλήσουµε όσο-όσο στα «κοράκια» και
στα funds που παραµονεύουν για το φιλέτο της ελληνικής υπαίθρου;
Μονιµοποιείτε το προσωρινό τάχα χαράτσι συν το ΦΑΠ, βαφτίζοντάς τα από κοινού «ΕΝΦΙΑ», δηλαδή βάζετε διπλό φόρο, φόρο
πάνω στο φόρο αν η περιουσία ξεπερνά συνολικά τα 300.000
ευρώ. Βάλτε ένα σπίτι µαζί µε ένα εξοχικό και µερικά αναξιοποίητα χωράφια και θα δείτε πόσοι Έλληνες ξεπερνούν αυτό το
πλαφόν. Η ειρωνεία είναι ότι θα πληρώνεις φόρο πάνω στο φόρο
για µία ακίνητη περιουσία που κάποτε αποκτήθηκε µε κόπο και
µε σκληρή δουλειά και µε εισόδηµα που από την πρώτη στιγµή
έχει φορολογηθεί.
Βάζετε συντελεστή µονοκατοικίας, δηλαδή αν κάποιος είχε
ένα οικόπεδο και έχτισε, έχει κάνει έγκληµα. Γιατί; Διότι κάποτε
µπορεί να το έχτισε ή να το έχει αγοράσει και –σα να µην έφτανε
αυτό- αν έχει επιπλέον συντελεστή που δεν έχτισε, φορολογείται
και ο «αέρας».
Φορολογείτε τα κλειστά ακατοίκητα σπίτια, τα ακίνητα που δεν
ηλεκτροδοτούνται, ακόµα και ένα γιαπί που κάποιος δεν κατάφερε να τελειώσει γιατί δεν είχε τα λεφτά. Βάζετε φόρο στο ακίνητο και στην υπεραξία του. Αυτή είναι µια µεγάλη κοροϊδία, γιατί
δεν υπάρχει πια υπεραξία. Φορολογείτε σε ανύπαρκτες, εικονικές αντικειµενικές αξίες οι οποίες είναι 45% παραπάνω από τις
πραγµατικές, χωρίς να λογαριάζετε αν το ακίνητο φέρει βάρη
από υποθήκη ή προσηµείωση. Εδώ η τράπεζα, παρ’ όλο που έχει
την κυριότητα του ακινήτου, δεν συµµετέχει καθ’ οιονδήποτε
τρόπο στην πληρωµή του φόρου.
Τι να πούµε για τα δήθεν αντικειµενικά κριτήρια που σού χρεώνουν τεκµαρτό εισόδηµα πάνω στην αξία του ακινήτου που
είχες τη δυνατότητα κάποτε να αγοράσεις; Τι να πούµε για τα
υπόλοιπα προκλητικά και απαράδεκτα που προβλέπει το νοµοσχέδιο; Ο έφορος µπορεί να σού κατάσχει µισθό, σύνταξη, επίδοµα από τον τραπεζικό σου λογαριασµό εντελώς απροειδοποίητα, χωρίς καν να έχει εκπνεύσει η προθεσµία της καταβολής
µιας οφειλής σου και χωρίς δικαστική απόφαση. Αυτές δεν είναι
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πράξεις κράτους δικαίου. Αυτές είναι πράξεις θανατηφόρας µνηµονιακής πολιτικής.
Αναρωτιέµαι, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας: Ξεχάσατε, απεµπολήσατε την ιδεολογία του κόµµατος και της παράταξης για την προστασία της ιδιοκτησίας, για την προστασία
της µεσαίας τάξης που εσείς υποστηρίζετε ότι είναι ο σπόνδυλος
της αστικής κοινωνικής δοµής; Πού είναι η κοινωνική σας ευαισθησία; Πού είναι η κοινωνική σας δικαιοσύνη; Μέσα σ’ όλα αυτά, πού είναι η ανταποδοτικότητα των φόρων τους οποίους επιβάλλετε σήµερα σ’ έναν εξαθλιωµένο ελληνικό λαό;
Έρχεστε και διαµαρτύρεστε όλοι στον Υπουργό κ. Στουρνάρα
και του λέτε ότι «αυτός ο νόµος δεν είναι σωστός, δεν είναι δίκαιος, ξέρετε, όµως, θα τον ψηφίσουµε, δεν µπορούµε να κάνουµε αλλιώς και ελπίζουµε στο µέλλον να τον βελτιώσουµε».
Μα, ο κ. Στουρνάρας κάνει µια χαρά τη δουλειά του. Έπρεπε να
βρει 2,5 δισεκατοµµύρια και τα βρήκε και σας είπε: «Έχετε ισοδύναµα; Δεν έχετε. Εγώ αυτό κάνω». Η ηγεσία, όµως, δέχεται τα
µέτρα που προτείνει ο κ. Στουρνάρας. Ο κ. Στουρνάρας δεν κυβερνάει. Η Κυβέρνηση κυβερνάει.
Κύριοι Βουλευτές, αντί να γκρινιάζετε και να παραπονιέστε και
να βρίσκετε τον κ. Στουρνάρα για εξιλαστήριο θύµα, µην ψηφίσετε τα µέτρα, γιατί από σας εξαρτάται.
Επίσης, αυτή είναι η χαριστική βολή στον οικογενειάρχη Έλληνα που αιµορραγεί, που σπαρταράει µε τα απανωτά χτυπήµατα αυτής της τεράστιας οικονοµικής και ανθρωπιστικής
κρίσης. Πρέπει να θυµηθείτε τους έξι χιλιάδες συνανθρώπους
µας που έδωσαν τέλος στη ζωή τους από ντροπή και απόγνωση,
που πήδηξαν από ταράτσες, που κρεµάστηκαν, αφήνοντας πίσω
τους ορφανά. Θυµηθείτε τους άστεγους Έλληνες πολίτες που
ψάχνουν στα σκουπίδια. Εσείς, όµως, θα ψηφίσετε µε κρύα καρδιά. Θυµηθείτε οικογενειάρχες και νοικοκύρηδες κλεισµένους
στη φυλακή γιατί το έγκληµά τους είναι ότι δεν µπόρεσαν να πληρώσουν τους άγριους φόρους που τούς επιβάλατε ή το ασφαλιστικό τους ταµείο γιατί καταστράφηκαν.
Θέλετε µία Ελλάδα πεινασµένων, ανέργων νέων που δεν µπορούν να δηµιουργήσουν οικογένεια; Θέλετε µία Ελλάδα δυστυχισµένων γερόντων που δεν µπορούν να απολαύσουν τα
γηρατειά τους; Θέλετε να φτάσουµε σε αυτό το ανατριχιαστικό
που είπε συνάδελφος σε οµιλία του ότι η Ελλάδα είναι πλέον δυστυχώς µία χώρα µε άδειες κούνιες και γεµάτα φέρετρα;
Φτάνει πια. Μην ψηφίσετε αυτό το κατάπτυστο νοµοσχέδιο.
Ακούστε την κοινωνία που εκπέµπει SOS στην ανθρωπιά σας.
Μην αγνοήσετε τη σπαρακτική κραυγή της.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
αν έχετε την καλοσύνη τηρείτε το χρόνο, γιατί συνάδελφοι που
περιµένουν πρέπει να µιλήσουν και αυτοί.
Τον λόγο έχει ο κ. Διαµαντόπουλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, απόψε συζητάµε για ένα νέο φόρο. Οποιοσδήποτε µιλά για µεσοσταθµική µείωση του φόρου, το βάζει από
αυτήν τη βάση. Αποδέχεται, δηλαδή, το χαράτσι το οποίο είχε
υποσχεθεί το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας προεκλογικά ότι θα
καταργήσει. Άρα, µόνο από αυτή τη βάση µπορούµε να συζητάµε
κάτι τέτοιο.
Για εµάς υπήρχε µόνο ο φόρος ακίνητης περιουσίας, ο οποίος
προϋπολόγιζε 500 εκατοµµύρια ευρώ. Ο νέος φόρος, που συµπτύσσει και αυτόν, προϋπολογίζει 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Άρα, έχουµε ένα κενό 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Πολύ ωραία.
Ποιος θα τα πληρώσει;
Τα επιχειρήµατα του Υπουργείου και της Κυβέρνησης είναι
πως διευρύνει τη φορολογική βάση. Και πράγµατι το κάνει. Αλλά
προς τα πού; Με ποιο ταξικό πρόσηµο; Πληρώνουν αυτοί που
προστατεύονταν ως τώρα. Ποιοι; Αυτοί που είχαν πρώτη κατοικία
κάτω από τα 200.000 ευρώ, ανάπηροι και άλλες ευπαθείς οµάδες.
Έχετε θεσπίσει δήθεν εξαιρέσεις. Βάσει αυτών πρέπει να έχει
ο άλλος 9.000 ευρώ τεκµαρτό εισόδηµα, 1.000 ευρώ µπόνους
για κάθε παιδί κ.ο.κ. Θα αναφέρω ένα απλό παράδειγµα γιατί
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πραγµατικά ο χρόνος δεν αρκεί για να αναλύσουµε και να φέρουµε πολλά περισσότερα.
Είναι, λοιπόν, ένας παντρεµένος χωρίς να έχει κάνει παιδί, γιατί ξέρετε είναι δύσκολη υπόθεση για εµάς τους νέους να σκεφτείς να κάνεις παιδί µε αυτήν την ανασφάλεια που υπάρχει- έχει
ένα αυτοκίνητο επταετίας χιλίων κυβικών και µια γκαρσονιέρα
πενήντα τετραγωνικών µέτρων. Αυτός δεν εξαιρείται. Πληρώνει
κανονικά.
Οι επόµενοι που βάζετε στο στόχαστρο και θα πληρώσουν –η
νέα διεύρυνση- είναι οι αγρότες όσον αφορά την αγροτική γη.
Φορολογείτε τους αγρότες πλέον από το πρώτο ευρώ, των
οποίων έχουν ακριβύνει τα εφόδια για να καλλιεργήσουν. Το κόστος των καυσίµων είναι υπέρογκο. Έχετε αυξήσει τις εισφορές
στον ΟΓΑ. Βάζετε να κρατάνε βιβλία ακόµα και αυτοί που πρόκειται απλά να τους επιστραφεί ο ΦΠΑ. Κινδυνεύουν µε κατασχέσεις από λογαριασµούς και εσείς λέτε πως είναι συµβολικό. Ναι,
αλλά σταγόνα-σταγόνα ξεχείλισε το ποτήρι στον κόσµο της
αγροτιάς.
Επίσης, προσπαθείτε να χρυσώσετε το χάπι. Επικαλείστε ότι
αυτός ο φόρος είναι προοδευτικός. Ναι, είναι προοδευτικός αλλά
προς τα πού; Όσο ανεβαίνει η κλίµακα τόσο λιγότερα πληρώνει
ο άλλος. Να αναφέρω ένα παράδειγµα για να είµαστε ακριβείς
όσον αφορά την προοδευτικότητα:
Ιδιοκτήτης διαµερίσµατος εκατό τετραγωνικών µέτρων δευτέρου ορόφου, δεκαπενταετίας στο Παλαιό Φάληρο. Πριν µε το
ΦΑΠ δεν πλήρωνε τίποτα. Με το χαράτσι πλήρωνε 561 ευρώ και
τώρα 416 ευρώ. Με βάση τη λογική σας ελαφρύνεται 144 ευρώ.
Αυτός που έχει δέκα τέτοια διαµερίσµατα; Δεν θα έπρεπε να γλυτώνει 144 ευρώ επί δέκα; Και όµως, γλυτώνει 9.631 ευρώ. Άρα,
η προοδευτικότητα συµφέρει αυτόν που έχει περισσότερα.
Επίσης, ειπώθηκε το τεράστιο από τον κ. Στουρνάρα πως θα
πληρώσει και η Εκάλη. Δηλαδή, το πουλάτε αυτό στον ελληνικό
λαό, τον περνάτε για κουτό και πιστεύετε ότι θα τσιµπήσει στο
ότι «εµένα έχει καταστραφεί η ζωή µου, το ρεύµα κόβεται» κ.λπ..
Δεν ξεχνάµε ποτέ πως έχετε πει ότι στις ευνοϊκές διατάξεις θα
µπουν και όσοι δεν χρωστάνε. Τρία εκατοµµύρια ‘Ελληνες χρωστάνε. Λέτε να κάνουν διακανονισµό. Μα ο άλλος έχει το µαγαζί
του, χρωστάει στον ΟΑΕΕ και δεν µπορεί να κάνει διακανονισµό,
όχι για να µην πληρώσει το φόρο σας αλλά για να έχει υπηρεσίες
υγείας.
Πάµε, λοιπόν, στο τρανό παράδειγµα της Εκάλης: Σπίτι διακοσίων είκοσι τετραγωνικών µέτρων παλαιότητας είκοσι ετών, τιµή
ζώνης 4.750 ευρώ. Δεν αναφέρω το λάθος υπολογισµό του
Υπουργείου για να συντοµεύσω. Με το χαράτσι πλήρωνε 2.749
ευρώ, µε τον ΦΑΠ 3.814 ευρώ και µε το νέο φόρο 3.605 ευρώ,
δηλαδή λιγότερο και από το ΦΑΠ. Έχετε εξαφανίσει το χαράτσι
και έχετε µειώσει το ΦΑΠ. Η διαφορά ελάφρυνσης είναι 2.958
ευρώ.
Να µην έχει αµφιβολία κανείς από τους Έλληνες και τις Ελληνίδες για το ποιος πληρώνει.
Πέρα από αυτά, προκύπτουν και κάποια σοβαρά πολιτικά συµπεράσµατα. Το ένα βασικό πολιτικό συµπέρασµα, κύριε Στουρνάρα, είναι η απουσία διαλόγου. Προς τιµήν της η Επιτροπή
Οικονοµικών στο χρόνο που τους διατέθηκε, µε τον τρόπο που
κατέβηκε το νοµοσχέδιο, έδωσε τη δυνατότητα σε εννέα φορείς
να µιλήσουν. Όλοι είπαν το εξής: «Για πρώτη φορά δεν µας δέχθηκαν ούτε καν προσχηµατικά».
Γνωρίζουν ότι και τις προηγούµενες δεκαετίες δεν τους άκουγε κανένας, αλλά προσχηµατικά υπήρχε διάλογος. Αυτό είναι
απόδειξη πως θεωρείται το λαό «κοσµάκη», όπως λέει και ο Πρωθυπουργός, όταν διεκδικεί κάτι είναι του «πεζοδροµίου», όπως
λέει ο κ. Βενιζέλος, και τις κοινωνικές οµάδες έναν «εχθρό» και
«συντεχνίες».
Και εσείς είστε η πεφωτισµένη ηγεσία που ξέρει πώς θα λάβει
τις σωστές αποφάσεις. Ποιοι; Εσείς που κυβερνούσατε τόσα
χρόνια. Ποιοι; Εσείς που ήσασταν στα ίδια επιτελεία των σηµαντικών αποφάσεων που κατέστρεψαν τη χώρα.
Πέρα από όλα αυτά, µπήκε και το ιδεολογικό πρόσηµο. Βρέθηκαν Βουλευτές της συµπολίτευσης να επικαλούνται από το
Μαρξ µέχρι τον Λενιν για να δικαιολογήσουν τι; Κάποιος που σκέφτεται µε καλό τρόπο πώς να το πει; Την ανεπάρκεια; Το σχέδιο
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που έχετε για την αγορά ακινήτων; Ακούσαµε να λέτε ότι είναι
αντίφαση του ΣΥΡΙΖΑ και δη της Αριστεράς να υπερασπίζεται την
περιουσία. Γιατί; Γιατί αυτό είναι ένας τρόπος να δηµιουργήσεις
πλούτο, οπότε χαθήκαν πάνω στον καπιταλισµό.
Αυτό που σας διαφεύγει, κυρίες και κύριοι της Συγκυβέρνησης
και της συµπολίτευσης, είναι ότι η Αριστερά βλέπει ως δικαίωµα
τη στέγη για τα λαϊκά στρώµατα, το υπερασπίζεται και το διεκδικεί. Και στην κοινωνία που θα δηµιουργήσει τη σοσιαλιστική,
αυτό θα παρέχεται. Δεν θα υπάρχει κανένας λόγος να δηµιουργήσει καµµία περιουσία κανείς. Τα βασικά παρέχονται.
Και άµα θέλετε να δείτε που παρέχονται και που όχι, οι χώρες
του νεοφιλελευθερισµού και του καπιταλισµού έχουν αστέγους.
Πηγαίνετε στην Κούβα που µπορεί να µην υπάρχει πλάσµα τηλεόραση αλλά άστεγο δεν θα βρείτε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Σαµοΐλης.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε µετά από ενάµιση χρόνο διαβούλευσης αυτό το περίφηµο νοµοσχέδιο µεταξύ της τρικοµµατικής και δικοµµατικής Κυβέρνησης, αλλά µιας διαβούλευσης που ήταν έξω από την
κοινωνία και τους φορείς.
Κινδύνεψε κάποια στιγµή στη διαβούλευσή σας να κρατήσετε
το χαράτσι και να συνεχίζει να πληρώνεται µέσα από τη ΔΕΗ. Καταλήξατε τελικά µετά από χίλια κύµατα σε αυτό το καταστροφικό
νοµοσχέδιο. Και το λέω καταστροφικό -σας το είπαν και δικοί σας
Βουλευτές, κύριε Υπουργέ,- διότι χτυπάει βασικά και κύρια τους
µικρούς και µεσαίους ιδιοκτήτες.
Εγώ θα πρόσθετα ότι είναι και αντιαναπτυξιακό διότι σε µια
δύσκολη στιγµή για τη χώρα πράγµατι έχετε καταστρέψει την
παραγωγική βάση, την αγροτιά, τη βιοτεχνία ακόµα και την ίδια
τη βιοµηχανία.
Αυτό το οποίο χρειαζόµαστε είναι ένα φορολογικό νοµοσχέδιο, το οποίο θα ενισχύει τους µικρούς και µεσαίους αγρότες,
βιοτέχνες, που κάθε τόσο µας λέτε ότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονοµίας, αλλά τελικά αυτή τη ραχοκοκαλιά την έχετε
κάνει κοµµατάκια, την έχετε διαλύσει.
Θυµάµαι ότι πριν µερικούς µήνες, στον ν. 4172/2013, Κώδικας
Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος ακόµα δεν ξεκίνησε να
εφαρµόζεται, σας κάναµε κριτική και σας λέγαµε «Κοιτάξτε, είναι
πρόχειρος νόµος». Δεν πέρασαν λίγοι µήνες λοιπόν και έρχεστε
µε αυτό εδώ το νοµοσχέδιο και µε δώδεκα άρθρα να τροποποιείτε ένα νοµοσχέδιο που δεν έχει καν εφαρµοστεί.
Σήµερα γίνεται µεγάλη φιλολογία για το αν οι φόροι και οι κλίµακες έχουν προοδευτικότητα, αν ο φόρος είναι αριστερός κ.λπ..
Βγήκε ο κ. Βορίδης και κατέταξε σε τρεις κατηγορίες τους φόρους λέγοντας ότι αυτός είναι της Αριστεράς, ο άλλος είναι της
Δεξιάς και πάει λέγοντας. Πραγµατικά, µεταφράζετε τα πράγµατα όπως θέλετε.
Όταν εµείς µιλάµε για προοδευτικότητα, κύριε Υπουργέ και
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, εννοούµε προοδευτικότητα όπου θα πληρώνουν λιγότερα οι φτωχοί και περισσότερα οι πλούσιοι. Εσείς αυτήν την
προοδευτικότητα την αντιστρέφετε. Πληρώνουν, λοιπόν, περισσότερα οι φτωχοί και λιγότερα οι πλούσιοι. Και από εκεί και πέρα
αρχίζετε τη φιλολογία περί αριστερών και δεξιών φόρων.
Αυτό το νοµοσχέδιο είναι και ταξικό, βαθιά ταξικό, και -αν θέλετε- εγώ το βλέπω και ως συνέχεια της συνολικής σας πολιτικής. Ξεκινήσατε µε το ΤΑΙΠΕΔ, όπου παραδώσατε όλη την
ιδιωτική περιουσία του δηµοσίου και την ξεπουλάτε, κύριε
Υπουργέ, σε τιµές εξευτελιστικές, αφαιρώντας και αναπτυξιακά
εργαλεία, όπως τα λιµάνια, τα αεροδρόµια κ.λπ. και τώρα, αφού
περάσατε σε αυτό το στάδιο, θα δούµε αύριο τι γράφετε µε το
νέο νοµοσχέδιο και τις ειδικές διατάξεις για το ΤΑΙΠΕΔ. Μήπως
σε αυτό αναφέρεται ότι µεταφέρετε και την έδρα του στο Λουξεµβούργο; Να τα δούµε αυτά και να δούµε, βέβαια, αν πρέπει
να ξενυχτήσουµε απόψε για να µελετήσουµε το νέο πολυνοµοσχέδιο που αφορά πέντε Υπουργεία, απ’ ό,τι ανακοινώθηκε από
το Προεδρείο της Ολοµέλειας.
Αφού, λοιπόν, προχωρήσατε στη δηµόσια περιουσία, τώρα
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προχωράτε και στην ιδιωτική. Και ξέρετε, αυτοί οι οποίοι θα το
πληρώσουν περισσότερο είναι τα µικρά νοικοκυριά, τα µικρά διαµερίσµατα, οι άνεργοι και τα χωριά µας. Διότι στα χωριά µας όλα
χαρακτηρίζονται ως µονοκατοικίες, επειδή έχουν κι έναν κήπο στο χωριό είναι.
Έτσι, για παράδειγµα, στην Κόνιτσα, για µονοκατοικία εικοσιπενταετίας, ογδόντα τετραγωνικά µέτρα, εντός οικισµού, σε οικόπεδο πεντακοσίων τετραγωνικών µέτρων, µε τιµή ζώνης 600
ευρώ, ο ΕΝΦΙΑ σήµερα είναι 230 ευρώ για το ακίνητο, 200 ευρώ
για το οικόπεδο, δηλαδή σύνολο 430 ευρώ. Πλήρωνε µε τον
ΕΕΤΑ, χαράτσι του 2013, 285 ευρώ και έτσι έχουµε µία διαφορά,
επιβάρυνση, 145 ευρώ, δηλαδή ποσοστιαία επιβάρυνση σε
σχέση µε πέρυσι 50,88%. Κι έχουµε άπειρα τέτοια παραδείγµατα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Λάθος κάνετε.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Δεν κάνει λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μη διακόπτετε
παρακαλώ, απαντήστε όταν έρθει η ώρα σας. Συνεχίστε, κύριε
συνάδελφε.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Μελετήστε τα λίγο και θα δείτε αν
είναι λάθος.
Έλαβα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, µία διαµαρτυρία από την Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυµάτων Κέρκυρας -διότι
είµαι Κερκυραίος- η οποία θέτει το εξής θέµα, ότι η φορολόγηση
φυσικών προσώπων κάθε µορφής και κατηγορίας έχει την ίδια
οικονοµική επιβάρυνση µε τις εταιρείες νοµικών προσώπων, που
οι εταιρείες νοµικών προσώπων έχουν επιβάρυνση 0,33 τοις χιλίοις, σε αντίθεση µε τις ατοµικές επιχειρήσεις που φορολογούνται από 0,5% έως και 2% ανάλογα µε την περιοχή που βρίσκονται. Λάβετέ το υπ’ όψιν σας για να δείτε τι γίνεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Με το συζητούµενο νοµοσχέδιο µονιµοποιείται το χαράτσι.
Εφαρµόζετε αντικειµενικές αξίες µε βάση το 2007. Η εµπορική
αξία απ’ το 2007 έχει µειωθεί κατά 40%. Εσείς όµως κρατάτε τις
παλιές αντικειµενικές αξίες.
Επίσης, σε αυτό το νοµοσχέδιο δίνετε ασυλία στον ειδικό διαχειριστή της ΕΡΤ ΑΕ. Είναι σκανδαλώδες, αν µη τι άλλο.
Ένα άλλο σηµείο του ΕΝΦΙΑ είναι ότι δεν έχει ανταποδοτικό
χαρακτήρα, δηλαδή αυτό το οποίο θα εισπράξει δεν πάει ούτε
στις κοινωνικές δοµές, ούτε στην παιδεία, ούτε στην υγεία, ούτε
στους µισθούς και στις συντάξεις, ούτε στο ξεπάγωµα της αγοράς.
Σπέρνετε ανέµους, κύριε Υπουργέ και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, και γρήγορα έρχονται θύελλες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
πάρα πολύ τους κυρίους οµιλητές να τηρούν τον χρόνο και να
µην διακόπτουν.
Τον λόγο έχει η κ. Ξουλίδου, Βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν δεν µε απατά η µνήµη µου,
το τελευταίο διάστηµα η Συγκυβέρνηση µας διαβεβαίωνε ότι δεν
πρόκειται να λάβει νέα µέτρα δήθεν δηµοσιονοµικής προσαρµογής και ότι οι κόποι και οι θυσίες του ελληνικού λαού αρχίζουν
να πιάνουν τόπο, ψευδεπίγραφες δηλώσεις που πλέον δεν µπορούν να συγκαλύψουν το έγκληµα που επιχειρείται σε βάρος της
χώρας µας.
Έπειτα από υποτιθέµενες διαβουλεύσεις και συνεχείς διορθώσεις, το Υπουργείο Οικονοµικών κατέθεσε ένα φοροληστρικό νοµοσχέδιο, που µε µαθηµατική ακρίβεια θα προκαλέσει την εξόντωση των µικροµεσαίων νοικοκυριών και επιχειρήσεων καθώς
και των αγροτών, την απαξίωση της περιουσίας της ελληνικής
οικογένειας και εν τέλει την ακόµα µεγαλύτερη οικονοµική
ύφεση.
Για άλλη µια φορά, η συγκυβέρνηση κατέθεσε εσπευσµένα
ένα νοµοσχέδιο για να ψηφιστεί το συντοµότερο δυνατό, προκειµένου να περάσουν άκριτα και απροβληµάτιστα νέα µέτρα,
που θα υποθηκεύσουν το µέλλον όλων των Ελλήνων. Με αµέτρη-
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τες αναφορές σε παλαιότερους νόµους και διατάξεις που θα πονοκεφάλιαζαν και τους πιο έµπειρους οικονοµικούς επιστήµονες
και φοροτεχνικούς, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών µάς
εµφανίζει ένα σχέδιο νόµου άδικης φορολόγησης της ακίνητης
περιουσίας και διαιωνίζει τη νοοτροπία της φοροεπιδροµής προς
τα ελληνικά εισοδήµατα και τα αναξιοποίητα ακίνητα και την
αγροτική περιουσία.
Τι ακριβώς επιδιώκετε, κύριε Υπουργέ, µε αυτή την τακτική και
µε τέτοιου περιεχοµένου φορολογικά νοµοσχέδια; Η κοινωνία
παραλύει κι εσείς συνεχίζετε τον αγώνα σας για τη δήθεν σωτηρία της Ελλάδας. Στην πραγµατικότητα αυτό που κάνετε είναι να
οδηγείτε τη χώρα σε ολοκληρωτική καταστροφή. Το έργο σας
περιλαµβάνει µειώσεις µισθών, καταργήσεις θέσεων εργασίας
στον δηµόσιο τοµέας, περικοπές σε συντάξεις, επιδόµατα, σε
δαπάνες στην υγεία, αύξηση αντιτίµου των δηµόσιων συγκοινωνιών, κατάργηση φοροαπαλλαγών, αύξηση του ορίου ηλικίας
συνταξιοδότησης κατά δύο έτη, αύξηση της ανεργίας και επιβολή αντιτίµου των 25 ευρώ στα νοσοκοµεία.
Επιµένετε ακόµα ότι θέλετε να µας σώσετε; Δεν έχετε αφήσει
τίποτα όρθιο! Ρηµάξατε τη χώρα, κύριοι της Συγκυβέρνησης, και
τώρα βάλατε στόχο να καταστρέψετε ένα από τα πιο σηµαντικά
όνειρα του κάθε Έλληνα, αυτό της απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας. Αν δεν ζείτε σε άλλη χώρα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για
πολλές δεκαετίες ο Έλληνας ζούσε µε το όνειρο να βάλει ένα
κεραµίδι πάνω στο κεφάλι του και βλέποντας πως τα καταφέρνει
στη διαχείριση των οικονοµικών του προχώρησε και στην απόκτησή του.
Το όνειρο όµως αυτό, κύριοι της Συγκυβέρνησης, το µετατρέψατε κυριολεκτικά σε εφιάλτη. Το κεραµίδι πέφτει να πλακώσει
τη µικροµεσαία ελληνική οικογένεια και να µετατρέψει την καθηµερινότητά της σε πραγµατικό Γολγοθά. Εσείς όµως περί άλλα
τυρβάζετε. Λέτε ότι όλα αυτά τα µέτρα είναι βασική προϋπόθεση
για την επάνοδο της χώρας σε τροχιά ανάπτυξης και την εξασφάλιση της οικονοµικής της ανεξαρτησίας και αυτονοµίας.
Μα για ποια ανάπτυξη µιλάτε; Με αυτήν την ύφεση που
έχουµε, µε την ανεργία, τις µειώσεις των µισθών και των συντάξεων, την επιβολή δεκάδων άδικων φόρων έχετε ξεζουµίσει τον
µέσο Έλληνα.
Έτσι θα οδηγήσετε τη χώρα σε πορεία εξόδου από την κρίση
και σε ουσιαστική και όχι «δηµιουργική» ανάκαµψη;
Και σε τελική ανάλυση, πώς περιµένετε να γεµίσετε τα κρατικά
ταµεία που εσείς µε τις κυβερνητικές σας επιλογές αδειάσατε;
Επιβάλλοντας φόρους στη µικρή και µεσαία τάξη, τα εισοδήµατα
της οποίας έχετε προηγουµένως συνθλίψει; Μα, επιτέλους δεν
γνωρίζετε ότι «ουκ αν λάβοις παρά του µη έχοντος»;
Δεν πείθετε κανέναν πλέον, κύριοι της Συγκυβέρνησης, ότι
προασπίζεστε τα εθνικά µας συµφέροντα ή ό,τι εξ αυτών αφήσατε ανέγγιχτο. Και έρχεται τώρα και η απειλή των πλειστηριασµών από τους πρώτους µήνες της επόµενης χρονιάς, να δώσει
τη χαριστική βολή. Φοβάµαι ότι πάτε να αποτελειώσετε ό,τι απέµεινε από την τραυµατισµένη από τα µνηµόνια ανταγωνιστικότητα και βιωσιµότητα της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας.
Και έτσι, ερχόµαστε σήµερα να συζητάµε µε συνοπτικές και –
επιτρέψτε µου την έκφραση- αντιδηµοκρατικές διαδικασίες το
νοµοσχέδιο στο οποίο κατέληξε το Υπουργείο Οικονοµικών,
χωρίς να έχει αφουγκραστεί τις ανάγκες και τις δυσκολίες που
διέρχονται τα ελληνικά νοικοκυριά, αλλά και χωρίς να λαµβάνει
υπ’ όψιν την κατεστραµµένη φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων.
Κύριοι της Συγκυβέρνησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο
ενιαίος φόρος ακινήτων, αυτή η ευρηµατική πατέντα µονιµοποίησης του περιβόητου χαρατσιού του Βενιζέλου, είναι και αντισυνταγµατικός και άδικος. Είναι αντισυνταγµατικός, διότι το ίδιο
το Συµβούλιο της Επικρατείας είχε αποφανθεί ότι το ειδικό τέλος
ακινήτων δεν είναι πάγιος φόρος, δηλαδή δεν θα καταβάλλεται
µόνιµα και σταθερά, αλλά είναι έκτακτος και έχει επιβληθεί για
δύο χρόνια.
Επιπλέον, ο ενιαίος φόρος παραβιάζει κάθετα και κατηγορηµατικά τη βασική συνταγµατική αρχή της πληρωµής φόρων ανάλογα µε τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών.
Πάνω απ’ όλα, όµως, είναι άδικος, διότι πρώτα απ’ όλα γιατί
άδικη θεωρούµε τη φορολόγηση οποιωνδήποτε ακινήτων ακόµα
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και αυτών που δεν αποφέρουν εισόδηµα. Η µεγαλύτερη αδικία,
όµως, του νέου φορολογικού επινοήµατος παραµένει το γεγονός
ότι θα επιβληθεί επί πλασµατικών αντικειµενικών αξιών, καθώς οι
τιµές ζώνης µε τις οποίες υπολογίζονται τα φορολογικά κλιµάκια
βασίζονται σε στρεβλές τιµές.
Χαρακτηριστικό της κυβερνητικής αδιαλλαξίας είναι το γεγονός ότι οι αντικειµενικές τιµές παραµένουν αµετάβλητες εδώ και
έξι χρόνια, καθώς το Υπουργείο Οικονοµικών αρνείται να τις προσαρµόσει στην εικόνα της αγοράς που έχει δηµιουργηθεί εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, λες και οι κύριοι της Συγκυβέρνησης δεν έχουν αντιληφθεί την ύφεση που υφίσταται η αγοραπωλησία ακινήτων, ώστε µε µέτρα και κίνητρα να συµβάλλουν
στην ανάπτυξή της περιορίζοντας τις δυσχέρειες που έχουν παγώσει την αγορά.
Για άλλη µια φορά, η µεσαία ιδιοκτησία θα υποστεί τις συνέπειες της νέας φοροεπιδροµής, αφού θα κληθεί να σηκώσει το
µεγαλύτερο βάρος του νέου φόρου καταβάλλοντας περισσότερα χρήµατα απ’ αυτά που πλήρωσαν την προηγούµενη χρονιά.
Ταυτόχρονα, επιβαρύνεται και η αγροτική περιουσία, καθώς
πλέον οι ελαφρύνσεις στα αγροτεµάχια θα είναι πολύ µικρές.
Έτσι, οι Έλληνες αγρότες που έχουν ήδη υποστεί τις συνέπειες
της γενικότερης οικονοµικής ύφεσης, γίνονται εκ νέου θύµατα
της νέας φοροκαταιγίδας, αφού επιβαρύνονται µε φορολόγηση
των αγροτεµαχίων τους, ανεξάρτητα από τη χρήση τους. Με τον
τρόπο αυτό µετατρέπονται σε εν δυνάµει ακτήµονες, αφού σε
αρκετές περιπτώσεις θα αναγκαστούν να πουλήσουν την όποια
ακίνητη περιουσία κατέχουν, εφόσον η κατοχή της γίνεται πια
δυσβάστακτη.
Φυσικά, όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι η ταυτόχρονη µείωση της
φορολογίας και για τη µεταβίβαση των ακινήτων εξυπηρετεί τη
µεσοπρόθεσµη συγκέντρωσή τους σε συγκεκριµένα µεγαλοσυµφέροντα, προκειµένου να προχωρήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια.
Στο στόχαστρο του νέου φόρου µπαίνουν και οι πολύτεκνοι,
καθώς δεν λαµβάνεται ειδική φροντίδα γι’ αυτούς, όπως επιτάσσει το άρθρο 21, παράγραφος 2 του Συντάγµατος. Δεν είναι δυνατόν µετά τη φορολογική επιδροµή κατά των πολυτέκνων µε
την κατάργηση του αφορολόγητου για τα παιδιά, να φορολογείται και η πρώτη κατοικία τους µε το φόρο των ακινήτων.
Η άδικη µεταχείριση, λοιπόν, των πολυτέκνων συνεχίζεται,
καθώς οι εξαιρέσεις που προβλέπονται είναι µόνο πλασµατικές
και υποκριτικές. Και εξηγώ αµέσως τι εννοώ: Για έναν πολύτεκνο
µε σύζυγο και τέσσερα προστατευόµενα τέκνα, για τον οποίο το
όριο της φτώχειας είναι 21.000 ευρώ περίπου, ο νόµος µειώνει
το ποσό κατά 40%, κάτω του ορίου της φτώχειας, δηλαδή το κατεβάζει στις 14.000 ευρώ. Επιπλέον, για να τύχει µειωµένης φορολόγησης ένας άγαµος, πρέπει να έχει κατοικία µέχρι εκατόν
πενήντα τετραγωνικά µέτρα και το ίδιο και ο πολύτεκνος, ανεξαρτήτως του αριθµού των παιδιών του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά τα πράγµατα είναι αστείες
προχειρότητες που αποδεικνύουν το µέγεθος της καταστροφικής και γενοκτόνας πολιτικής σας.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να επισηµάνω ότι οι φόροι των ακινήτων θα πρέπει να είναι λογικοί και
αναλογικοί της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών, προκειµένου να µπορούν να πληρώνονται και έτσι, να αποτελούν σηµαντικές προσόδους για τα κρατικά ταµεία.
Μετά τη δυσάρεστη διαπίστωση ότι το µέσο ελληνικό νοικοκυριό και η ελληνική επιχείρηση έχουν εξαντλήσει τα όρια αντοχής τους και έχουν περιέλθει σε δεινή οικονοµική θέση, απόρροια της συνεχιζόµενης ύφεσης της αγοράς, της µείωσης των
µισθών και των συντάξεων και της επιβολής νέων φόρων και
τελών, καλούµε τη Συγκυβέρνηση να δώσει επιτέλους κίνητρα
για ανάπτυξη και ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, αποσύροντας το περιουσιοκτόνο νοµοσχέδιο, το οποίο, προφανώς, και
καταψηφίζω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
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Βουλευτής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ψύρρας.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Αριστερά
πάντα µιλούσε για την άµεση φορολογία σε όλους ανεξαιρέτως
τους έχοντες και τους κατέχοντες. Ο µακαρίτης Παπαγιαννάκης
έλεγε ότι ο δίκαιος φόρος είναι µέτρο φιλολαϊκό. Όχι ο οποιοσδήποτε φόρος αλλά ο δίκαιος φόρος. Διότι, ο δίκαιος φόρος
είναι εκείνος που µοιράζει τα βάρη αναλογικά.
Και επειδή είµαι φιλόλογος, θα ήθελα να σας θυµίσω ότι πριν
από δυόµισι χιλιάδες χρόνια, ο Δήµος των Αρχαίων Αθηναίων
εδώ σε αυτήν την πόλη θέσπισε τότε για το κοινό των Αθηναίων
την άµεση και προοδευτική φορολογία. Αυτό δεν είναι απλώς µία
δοκιµασµένη βασική αρχή για να χτιστεί ένα σταθερό και απλό
φορολογικό σύστηµα αλλά µία αρχή που κάνει κατάδηλη την έννοια της ισότητας σε µία δηµοκρατία. Και τονίζω ότι το φορολογικό σύστηµα αφορά την καρδιά, την ουσία της δηµοκρατίας,
αλλά συνήθως το ξεχνούν όλοι οι τεχνοκράτες της κατασκευής
φορολογικών συστηµάτων, που προσεγγίζουν το ζήτηµα ταµειακά και εισπρακτικά. Βάζουν τον υπολογιστή στο πρόγραµµα και
ψάχνουν να βρουν µε ποιους συνδυασµούς βγαίνουν τα περισσότερα λεφτά.
Έτσι, λοιπόν, µετά από πολλές συσκέψεις, ηθεληµένες διαρροές που τροφοδότησαν για πολύ καιρό τα τηλεοπτικά παράθυρα, µετά από δηλώσεις και λογής µπαϊράκια Βουλευτών, έρχεται το νοµοσχέδιο για την ακίνητη περιουσία και διαπιστώνουµε
ότι ουσιαστικά καταστρατηγείται η προοδευτικότητα της φορολόγησης. Έτσι, επιβαρύνονται οι φτωχότεροι και ελαφρύνονται
οι πλουσιότεροι.
Τόσος χρόνος, τόση σκέψη, τόση συζήτηση είχαν ως αποτέλεσµα ακριβώς να καταστρατηγηθεί η βασική αρχή που ανέφερα, δηλαδή η αρχή της προοδευτικότητας στη φορολογία. Και
µην µου πείτε ότι µας στρίµωξε η τρόικα και έπρεπε να µαζέψουµε 2,6 δισεκατοµµύρια. Αυτό µπορούµε να το δεχθούµε προς
στιγµήν ότι είναι έτσι. Όµως, γιατί η κατανοµή των βαρών έγινε
µε το συγκεκριµένο τρόπο; Ιδού το ερώτηµα. Διότι ο τρόπος του
καταµερισµού και της κατανοµής των βαρών είναι εκείνος που
εκτός των άλλων έχει το µέγα πρόβληµα.
Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι σε όλο το διάστηµα των συζητήσεων, το ζητούµενο δεν ήταν πώς θα διαµορφωθεί ένα συγκεκριµένο, σοβαρό, φορολογικό σύστηµα, αλλά το πώς θα διευθετηθούν οι πιέσεις ισχυρών οµάδων συµφερόντων που ζητούσαν
ελαφρύνσεις, λαµβάνοντας υπ’ όψιν, βεβαίως, και τις ψηφοθηρικού χαρακτήρα πιέσεις των Βουλευτών. Έτσι, το νοµοσχέδιο
βρίθει από λογής πονηρές διευθετήσεις, σχετικά µε το πώς τελικά θα ευνοήσουµε τους τάδε και δεν θα πιέσουµε πολύ τους
δείνα.
Άλλωστε, είναι χαρακτηριστικό ότι ως τώρα δεν φέρατε το περιουσιολόγιο, το οποίο και παραπέµψατε σιωπηλά στη χώρα τού
ποτέ. Γνωρίζουµε ότι το περιουσιολόγιο είναι ένα σηµαντικότατο
εργαλείο, χωρίς το οποίο δεν θα συγκροτείται ουσιαστική φορολογική πολιτική και κυρίως δεν υπάρχει περίπτωση να παραχθεί
δίκαιος φόρος.
Σε γενικές γραµµές µε το νοµοσχέδιο που φέρατε χτυπάτε
τους ήδη χτυπηµένους από την κρίση, µε αποτέλεσµα να διαλύεται η εναποµείνασα µεσαία τάξη, διότι ελαφρύνετε τη µεγάλη
ακίνητη περιουσία και παγιώνετε την υπερφορολόγηση της µικρής και µεσαίας. Δεν προβλέπεται αφορολόγητο όριο για την
εντός σχεδίου ακίνητη περιουσία, όπως και για τα αγροτεµάχια.
Δεν εξαιρείτε τους ανέργους και τα άτοµα που ζουν κάτω από
τα όρια της φτώχειας. Δεν προστατεύετε τις ευπαθείς οµάδες
και αυτούς που αντικειµενικά πλέον δεν µπορούν να πληρώσουν.
Δεν λαµβάνετε υπ’ όψιν την αδυναµία των υπερχρεωµένων νοικοκυριών να πληρώσουν. Δεν βλέπετε ότι οι φοροαπαλλαγές για
τα νοικοκυριά που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας,
όπως είναι οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και οι ανάπηροι, είναι εντελώς εικονικές, αφού οι προϋποθέσεις που βάζετε,
είναι να µην χρωστούν ούτε 1 ευρώ στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταµεία, πράγµα που δεν συµβαίνει.
Δεν αντιλαµβάνεστε ότι σχεδόν 27 εκατοµµύρια στρέµµατα
βοσκοτόπων είναι δηµόσιες εκτάσεις που ενεργοποιούν δικαιώµατα –άµεσες ενισχύσεις- που δεν µπορούν να φορολογηθούν
και οι οποίες βρίσκονται σε φτωχές ορεινές περιοχές και αποτε-
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λούν την κτηνοτροφική δραστηριότητα στη χώρα.
Δεν αντιλαµβάνεστε ότι µεγάλο µέρος των αγροτεµαχίων αφορούν ενοικιαζόµενες εκτάσεις και η φορολογία τους τελικά θα
µετακυλιστεί στους ενοικιαστές επαγγελµατίες αγρότες.
Δεν βλέπετε ότι τα αγροτεµάχια και τα οικόπεδα εντός ζώνης
και οικισµού, τα οποία καλλιεργούνται από κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, πρέπει να έχουν αντιµετώπιση των υπόλοιπων
αγροτεµαχίων για όσο διάστηµα καλλιεργούνται.
Δεν αντιλαµβάνεστε ότι µε τα µέτρα σας τα παραδοσιακά
ορεινά χωριά θα ρηµάξουν από τα παρατηµένα σπίτια.
Τελικά, δεν αντιλαµβάνεστε ότι το άρθρο 7 είναι ουσιαστικά η
µετωνυµία της αναλγησίας.
Η ΔΗΜΑΡ πιστεύει ότι για να παραχθεί από το ελληνικό Κοινοβούλιο ένας δίκαιος φόρος, πρέπει:
Πρώτον, να µην είναι φόρος ακινήτων αλλά φόρος ακίνητης
περιουσίας, ώστε να υπάρχει ισχυρή προοδευτικότητα στη φορολόγηση και µάλιστα µε πολλές κλίµακες.
Δεύτερον, να έχει αφορολόγητο όριο και για την εντός σχεδίου
ακίνητη περιουσία και για τα αγροτεµάχια.
Τρίτον, να εξαιρεί τους ανέργους και τα άτοµα που απειλούνται από τη φτώχεια, που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας.
Τέταρτον, να κάνει διάκριση ανάµεσα στην ακίνητη περιουσία
φυσικών προσώπων και στην ακίνητη περιουσία των επιχειρήσεων, γιατί η µεν πρώτη αφορά περιουσία, ενώ η δεύτερη παραγωγικό συντελεστή.
Πέµπτον, να φορολογεί την ακίνητη µοναστηριακή και εκκλησιαστική περιουσία µε εξαίρεση µόνο τους ναούς.
Όλα αυτά τα καθ’ ηµάς αυτονόητα της δίκαιης φορολόγησης
δεν υπάρχουν σε αυτόν τον νόµο και για αυτό καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι κατά τη χθεσινή ονοµαστική ψηφοφορία για τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων, ο
Προεδρεύων εκ παραδροµής στην επιστολική ψήφο του Βουλευτή της Α’ Θεσσαλονίκης των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Γαβριήλ Αβραµίδη, εκφώνησε ότι ψηφίζει «ΝΑΙ» αντί του ορθού
«ΟΧΙ». Έγινε διόρθωση στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας και στα
Πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης.
Τον λόγο έχει ο κ. Κυρίτσης, βουλευτής της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε
Υπουργέ, αυτό το νοµοσχέδιο µε ξεπερνάει. Οι χειρισµοί της Κυβέρνησης στον φόρο ακινήτων δείχνουν ότι το οικονοµικό επιτελείο για µεγάλο διάστηµα βρισκόταν σε καθεστώς πλήρους
σύγχυσης. Ωστόσο, το νοµοσχέδιο που έχουµε µπροστά µας
αποδεικνύει ότι η περίοδος σύγχυσης παρήλθε και ότι το νοµοθέτηµα απέκτησε µια λογική, την εισπρακτική λογική σε σηµείο
αµόκ.
Δεν εξηγείται αλλιώς ότι σε µια χώρα που οι αξίες των ακινήτων έχουν υποχωρήσει και η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών
έχει εξαντληθεί, η Κυβέρνηση επιµένει να υπερφορολογεί τους
πάντες και τα πάντα. Γι’ αυτό και το επαίσχυντο αυτό νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, πρέπει να αποσυρθεί.
Σας καλώ να το αποσύρετε, κύριε Υπουργέ. Κι εσείς, συνάδελφοι, ελάτε να κάνουµε µια υπερκοµµατική επιτροπή. Να φτιάξουµε από την αρχή ένα νοµοσχέδιο λογικό, χωρίς ιδεοληψίες
και προκαταλήψεις. Γιατί όποιος διαβάσει µε προσοχή το νοµοθέτηµα, θα διαπιστώσει ότι λείπουν όλες οι προϋποθέσεις που
θα τον καταστήσουν κοινωνικά δίκαιο αυτόν το νέο φόρο.
Έννοιες, όπως η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η ισχυρή
προοδευτικότητα φορολόγησης και το αφορολόγητο όριο, απουσιάζουν πλήρως. Οι δε απαλλαγές, που θα έπρεπε να προσφέρουν µια ανακούφιση στις πλέον ευάλωτες κοινωνικές οµάδες,
συνοδεύονται από προϋποθέσεις µη ρεαλιστικές, µε αποτέλεσµα
να απευθύνονται µόνο σε ελάχιστους.
Τι κάνει, όµως, το οικονοµικό επιτελείο; Διακηρύσσει βαρύγδουπα ότι θα φορολογήσει τον πλούτο. Μάλιστα. Διαφωνεί κανένας εδώ να µη φορολογήσει τον πλούτο; Το πρόβληµα είναι,
τι είναι όµως ο πλούτος; Τι εννοεί η Κυβέρνηση ως πλούτο και
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πως τον αντιµετωπίζει;
Ας υποθέσουµε, κύριε Υπουργέ, ότι εσείς έχετε 2 εκατοµµύρια
φορολογηµένα κανονικά και τα έχετε στην τράπεζα κι έχω κι εγώ
2 εκατοµµύρια. Έχουµε και δύο πλούτο; Έχουµε και οι δύο
πλούτο.
Εσείς, λοιπόν, από την τράπεζα παίρνετε τόκους. Έρχεται το
κράτος -πολύ σωστά- και σας παίρνει το 15% από την αξία του
κεφαλαίου σας.
Εγώ χτίζω ένα σπίτι αξίας 2 εκατοµµυρίων. Η κατασκευή του
σπιτιού -σηµειωτέον- θα δώσει δουλειά σε εκατόν είκοσι έξι
επαγγέλµατα. Έρχεται, λοιπόν, η Κυβέρνηση και µου φορολογεί
όχι την απόδοση, όπως γίνεται στα δικά σας λεφτά, αλλά το κεφάλαιο των 2 εκατοµµυρίων, ένα κεφάλαιο που έχει υποτιµηθεί
και µάλιστα έχει υποτιµηθεί κατά 50%.
Προς Θεού, δεν εννοώ να φορολογήσετε τις καταθέσεις ή το
κεφάλαιο στις τράπεζες. Τι εννοώ; Το παράλογο αυτό της κατάστασης, να επισηµάνω τι είναι ο πλούτος. Εκεί δεν υπάρχει πλούτος και δεν τον πειράζουµε, παρά µόνο παίρνουµε τους τόκους;
Κι εδώ υπάρχει πλούτος, ο οποίος µάλιστα δεν υπάρχει καν γιατί
έχει πέσει η αξία του κατά 50% και τον φορολογούµε;
Να µην αναφερθώ και σε άλλα θέµατα, όπως τα διατηρητέα,
επειδή ζω -έχω το πατρικό µου- σε διατηρητέα περιοχή. Τα έχετε
τσακίσει εντελώς.
Στον αντίποδα, το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει το άρθρο 7 που
αφορά στη χορήγηση εκπτώσεων και την αναστολή πληρωµής
φόρου. Δίκαιο; Βεβαίως. Λογικό; Απολύτως. Το ζήτηµα όµως στη
συγκεκριµένη περίπτωση δεν έχει να κάνει µε την απαλλαγή η
οποία είναι επιβεβληµένη. Οι προϋποθέσεις, όπως περιγράφονται επί της ουσίας, αφορούν ελάχιστους. Ως εκ τούτου µια µεγάλη µερίδα φορολογουµένων που χρήζουν ιδιαίτερης κοινωνικής προστασίας καλούνται να πληρώσουν σαν να είναι εισοδηµατίες, κύριε Υπουργέ.
Αν θέλουµε πραγµατικά να βοηθήσουµε τους πλέον ευάλωτους συµπολίτες µας, θα πρέπει να αναπροσαρµόσουµε τα κριτήρια της διάταξης. Χρειάζεται αύξηση του ποσοστού του φορολογητέου εισοδήµατος, αναπροσαρµογή του ποσοστού αναπηρίας.
Επίσης, θεωρώ αδιανόητο να µην υπάρξει πλήρης φοροαπαλλαγή για τους άνεργους και τους τρίτεκνους.
Τέλος, θα πρέπει να απαλειφθεί και η προϋπόθεση των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία.
Αυτό απαιτεί η κοινή λογική. Αποτελεί υποχρέωσή µας προς τους
πλέον ευάλωτους και η τροπολογία που κατέθεσε η Δηµοκρατική
Αριστερά σε αυτήν τη λογική υπακούει.
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, η ηρωίδα στον «Γλάρο» του Τσέχωφ
θα πει «ευλογηµένος ο οποίος µια τέτοια νύχτα έχει ένα σπίτι και
µια φωτιά να ζεσταθεί». Σε αυτό το σηµείο βρίσκεται η Ελλάδα,
κύριε Υπουργέ. Τη φωτιά την αφαιρέσατε. Κι εσείς τώρα πάτε να
αφαιρέσετε και το σπίτι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω µια µικρή
ιστορική αναδροµή.
Η Αγγλία κάποτε φορολόγησε τα παράθυρα. Έκλεισαν τα παράθυρα, αρρωστήσανε οι Άγγλοι. Ο Όθωνας αντίστοιχα φορολόγησε παράθυρα και καµινάδες.
Σας έχω και το καλύτερο. Ο µεγάλος Νίκος Τσιφόρος στο βιβλίο του «Εµείς και οι Φράγκοι» αναφέρεται στο Θωµά Πρελούµποβιτς, Δεσπότη της Ηπείρου, µε έδρα τα Γιάννενα. Κάποια στιγµή -όπως κι εσείς τώρα, κύριε Στουρνάρα, έτσι και αυτός- ευρισκόµενος σε φορολογικό αµόκ είχε µια λαµπρή ιδέα. Τι σκέφτηκε; «Η πόλη αυτή δεν είναι δική µου; Εποµένως και ο αέρας
δεν είναι δικός µου; Μάλιστα εξοχότατε.» Και πήγε και φορολόγησε τον αέρα. Ιστορικό.
Μη βιαστεί κανείς να βάλει στοίχηµα. Κύριε Στουρνάρα, είµαστε ένα βήµα πριν µας φορολογήσετε και τις αναπνοές. Γι’ αυτό
σας λέω ότι αυτό το νοµοσχέδιο πρέπει να το αποσύρετε. Πρέπει
να καθίσουµε να το ξαναφτιάξουµε από την αρχή. Είµαι υπέρ του
να φορολογηθούν τα ακίνητα, αλλά όχι µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Πάρις Μουτσινάς.
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ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Υπουργέ, έχω την αίσθηση -και το κατανοείτε- ότι είστε
σε ένα φαύλο κύκλο της οικονοµίας. Βρίσκεστε µέσα στην παγίδα του χρέους κι έχετε εγκλωβιστεί.
Όλα γίνονται κάτω από τον πανικό του χρέους χωρίς να βλέπετε την κοινωνία, τους ανθρώπους, την ανάπτυξη, την προοπτική.
Συζητούµε και σήµερα έναν ακόµα φορολογικό, εισπρακτικό
νόµο ,στην ίδια κατεύθυνση δυστυχώς, µε ανάπηρη προοδευτικότητα, άδικο και αντιαναπτυξιακό. Το περιουσιολόγιο, ένα αναγκαίο εργαλείο για ένα σοβαρό νόµο φορολογίας ακινήτων, δεν
έχει δυστυχώς ολοκληρωθεί και πάει πίσω από εξάµηνο σε εξάµηνο.
Κύριε Υπουργέ, σκάβετε σε ένα πηγάδι, σε λάθος κατεύθυνση
και νερό δεν πρόκειται να βρείτε. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν ξέρω
πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Το καταλαβαίνετε και µόνος σας
πια και είδατε από τις πρώτες αντιδράσεις σήµερα ότι οι δικοί
σας Βουλευτές δεν συµφωνούν, απλώς κατ’ ανάγκη ψηφίζουν.
Το λογιστικό πρωτογενές πλεόνασµα είναι ένα καλό επικοινωνιακό πλεονέκτηµα στις εξωτερικές σας σχέσεις αλλά στο εσωτερικό, όλοι γνωρίζουµε, την πραγµατική του διάσταση, εικόνα
και αξία. Μη ξεγελιόµαστε και µην παρασυρόµαστε. Η συνταγή
των δανειστών, το µνηµόνιο, απηχεί µόνο τη φωνή των δανειστών
και όχι τις ανάγκες της χώρας και του λαού.
Ο φόρος ακίνητης περιουσίας είναι συνολικά ένας ενισχυµένος σε έσοδα φόρος από 1,6% του ΑΕΠ το 2013 στο 2,8. Είναι
διπλά άδικος. Και για να έχουµε µία αντικειµενική σύγκριση, σας
θυµίζω ότι η Κυβέρνηση είχε θεσπίσει το ΕΕΤΗΔΕ καταχρηστικά
για δύο χρόνια, το επέκτεινε στο 2013 ενισχυµένο και το εφαρµόζει και στο 2014 ελαφρά βελτιωµένο -δυστυχώς, γιατί θα
έπρεπε να έχει καταργηθεί- συνοδευόµενο από τον φόρο ακίνητης περιουσίας επί του συνόλου της περιουσίας άνω των 300.000
ευρώ.
Είναι, λοιπόν, διπλός και άδικος φόρος. Υπολογίζεται επί πλασµατικής αντικειµενικής αξίας, µε του 2007. Ο κύριος φόρος
υπολογίζεται από το πρώτο ευρώ, ενώ οι δεσµεύσεις ήταν να
υπάρχει απαλλαγή 50.000 για τα αστικά ακίνητα και 20.000 για
τα αγροτικά. Ποινικοποιεί τη φτώχεια του οφειλέτη στο δηµόσιο,
δυστυχώς. Άρα, τα κριτήρια για απαλλαγή από την εφορία για
τους φτωχούς, ακόµα και γι’ αυτούς των κάτω των 9.000 ευρώ,
δεν έχει καµµία αξία. Ποιος φτωχός ή επιχειρηµατίας που έχει
κλείσει την επιχείρησή του δεν οφείλει σήµερα στην εφορία;
Ο υπολογισµός της εισπραξιµότητας του 75% φορτώνει βεβαιωµένους και µη εισπρακτέους φόρους στους συνεπείς φορολογούµενους. Αποδεικνύει για µια ακόµα φορά και τη δική σας
αναξιοπιστία αλλά και την έλλειψη πίστης απέναντι στο εγχείρηµα αυτό. Δεν είναι προοδευτικός, φορολογεί τα µεσαία νοικοκυριά υπερβολικά και απαλλάσσει µέχρι και 35% τις µεγάλες
περιουσίες άνω του 1 εκατοµµυρίου. Υπάρχουν και παραδείγµατα. Δεν έχω το χρόνο.
Είναι ανάλγητος, γιατί εξαιρούνται από τη φοροαπαλλαγή οι
ανάπηροι, ενώ παρατείνει το φόρο 20% των διαφηµίσεων µέχρι
το ’15 και απαλλάσσει από το φόρο των ακινήτων των ναυτιλιακών εταιρειών ακόµα τις offshore εταιρείες.
Είναι αντιαναπτυξιακός, κύριε Στουρνάρα –θέλω αυτό να το
παρακολουθήσετε- γιατί φορολογείται, δυστυχώς, κάτω από την
πίεση του πανικού, όπως είπα προηγουµένως και τα εργαλεία,
τους συντελεστές παραγωγής, που αυτό είναι αντιοικονοµικό.
Φορολογεί τα αγροκτήµατα, τους βοσκοτόπους, την επαγγελµατική στέγη κ.λπ.. Απαράδεκτο.
Φορολογείτε τους βοσκότοπους σε µία κτηνοτροφία που σήµερα πάσχει, υποφέρει από πολλά προβλήµατα. Ο κτηνοτρόφος
µετά βίας επιβιώνει µέσα στα χρέη. Τα 100 ευρώ τα διακόσια
στρέµµατα για ένα βοσκότοπο που δεν είναι µεγάλος, είναι πολύ
µεγάλη αξία. Θα καταλήξουν αυτοί οι βοσκότοποι σε γερµανικά
φωτοβολταϊκά συστήµατα, γιατί έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
είναι µεγάλες εκτάσεις και προσήλια. Καταλαβαίνετε τι λέω.
Είναι µη ανταποδοτικός, γιατί δεν αποδίδεται στην κοινωνία,
στους ΟΤΑ για παράδειγµα, ή στην κοινωνική πολιτική. Αποδοµεί
την κοινωνική συνοχή, αφού και για τα νησιά θα πάψουν οι απαλ-

5102

λαγές φόρου από το 2016.
Επιπλέον, φορολογείτε τα διατηρητέα, που µε πολύ κόπο
αυτήν τη στιγµή συντηρούν οι ιδιοκτήτες τους, καθώς επίσης και
τα υποθηκευµένα στις τράπεζες, που η ιδιοκτησία είναι υπό αίρεση µέχρι την αποπληρωµή του δανείου.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει αυτή η χώρα επιτέλους να αποκτήσει
ένα φορολογικό νόµο κι έναν φορολογικό νόµο και στα ακίνητα
που να είναι και αναπτυξιακός νόµος, κοινωνικά δίκαιος και προοδευτικός.
Πρέπει να φορολογηθεί η µεγάλη ακίνητη περιουσία και ο
πλούτος άνω των 500.000 ευρώ σήµερα και προοδευτικά άνω
των 800.000 ευρώ. Κι εκεί δεν θα πάµε µε τη λογική του πόσα θα
πάρουµε. Όσα πάρουµε, χωρίς να συντρίψουµε ανθρώπους και
υπολήψεις.
Η µεσαία περιουσία σήµερα φορολογείται από δεκάδες φόρους στην πραγµατικότητα. Δεν φορολογούνται σε καµµία περίπτωση ακίνητα εργαλεία παραγωγής -αναφέρθηκα προηγουµένως- και ο φόρος πρέπει να είναι ανταποδοτικός.
Θα µου πείτε τώρα, πού θα βρούµε τα ισοδύναµα. Γιατί συνηθίζετε να το ρωτάτε.
Κύριε Υπουργέ, χρειάζεται να βγείτε από το φαύλο κύκλο του
χρέους και την παγίδα αυτή που έχετε πέσει. Χρειάζεται να
βγείτε από το πηγάδι, να βγείτε στο φως του ήλιου, να αντικρίσετε την κοινωνία µε τις δυνατότητές της, µε τα προβλήµατα και
τις ανάγκες της, για να µπορέσουµε πραγµατικά να καταλάβουµε
τι χρειάζεται σήµερα η κοινωνία αυτή. Χρειάζεται να τονώσετε
την αυτοπεποίθηση των πολιτών, την αµοιβαία εµπιστοσύνη στο
κράτος που δεν υπάρχει. Είναι ένα κράτος µπαταχτσής που δεν
πληρώνει τις υποχρεώσεις του. Χρειάζεται να δώσετε έµπνευση
και εργασία στους πολίτες και µε πολιτική βούληση και τόλµη,
αν έχετε, εφαρµόστε ένα εθνικό σχέδιο επανεκκίνησης της οικονοµίας.
Θα πω µερικά πράγµατα για την επανεκκίνηση. Χρειάζεται,
κατ’ αρχάς -για να το πω απλά- να προχωρήσουν επιτέλους οι
µεταρρυθµίσεις και η εξυγίανση του πολιτικού συστήµατος. Να
πατάξετε την παραοικονοµία, τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά.
Δεν το κάνετε. Ακούστε τι λέει ο κ. Σούρλας, δεν σας λέω κανέναν άλλο. Χάνονται δισεκατοµµύρια από τα καύσιµα και εφαρµόζετε ένα φόρο ο οποίος είναι αντικοινωνικός στα καύσιµα.
Δώστε τη δυνατότητα και υποχρεώστε τις τράπεζες και άλλους εξωτραπεζικούς οργανισµούς, ώστε να στηρίξετε τις πενήντα χιλιάδες επιχειρήσεις, οι οποίες σήµερα είναι υγιείς, για
να επανακινήσετε την ελληνική οικονοµία. Δώστε τη δυνατότητα
και υποχρεώστε τις τράπεζες να δώσουν απ’ αυτά που έχουν
πάρει και δεν τα αποδίδουν, δεν τα ρισκάρουν, να δώσουν σε αυτούς.
Προχωρήστε, χτυπήστε, αν θέλετε κάντε ένα γενικευµένο συµψηφισµό των οφειλών δηµοσίου µε ιδιώτες. Αυτό θα εξυγιάνει
την αγορά. Προχωρήστε. Γιατί δεν το κάνετε; Δεν το καταλαβαίνουµε.
Στηρίξτε τον πρωτογενή τοµέα παραγωγής. Όχι να ανακοινώνετε τα «ψίχουλα» µε µεγάλη υπερηφάνεια. Είναι ανήκουστο
αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Όπως βλέπετε, είµαι στην τελευταία παράγραφο.
Χτυπήστε τα ιστορικά δικαιώµατα των επιδοτήσεων -είναι παλιές πελατειακές αµαρτίες, κύριε Υπουργέ. Τι τα παρατείνετε συνεχώς. Δεν είναι αγρότες αυτοί- για να µπορούν οι νέοι αγρότες,
οι µορφωµένοι να µπουν στην παραγωγή και να στηρίξουν την
παραγωγή αυτή.
Αξιοποιήστε τα ΠΟΠ προϊόντα και ΠΓΕ -όχι µε τον τρόπο που
δώσατε τη φέτα στον Καναδά και στη Σιγκαπούρη, είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγµατα- για να δηµιουργήσετε θέσεις εργασίας
και προοπτική στο αγροτικό τµήµα παραγωγής. Είναι πολλά αυτά
που θέλω να πω.
Τελειώνοντας, θέλω να πω να ξεκαθαρίσετε µε τα ισοδύναµα
αυτά -πολυδύναµα µε την πρόταση που κάνουµε- µέτρα που σας
λέω αυτήν τη στιγµή. Τολµήστε να τα βάλετε µε τους δικούς σας,
µε τα συµφέροντα τα οποία εξυπηρετείτε και µε τον εαυτό σας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τον ίδιο, κύριε Υπουργέ. Το λέω µε επίγνωση, χωρίς να σας προσβάλλω προσωπικά εσάς αλλά δίνοντας µία πολιτική κατεύθυνση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Γεώργιος Πάντζας, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι της Συγκυβέρνησης, µετά από τόσα σκάνδαλα, τόσες απάτες που δηµιουργήσατε και µετά από µία εγκληµατική πολιτική δεκαετιών, που οδήγησε τη χώρα στην πτώχευση
και την καταστροφή, έρχεστε σήµερα να δηµεύσετε τα ακίνητα
του φτωχού Έλληνα.
Η «SIEMENS», τα υποβρύχια, το Χρηµατιστήριο, το τεράστιο
φαγοπότι στα δηµόσια έργα και στις ολυµπιακές υποδοµές, οι
µίζες, οι υπερκοστολογήσεις, η καταστροφή του κράτους, όλα
αυτά και άλλα πολλά, είναι δικά σας δηµιουργήµατα. Είναι σκάνδαλα εκατοντάδων εκατοµµυρίων που συγκαλύψατε και κουκουλώσατε. Λαµόγια, µεσάζοντες και εµπόρους πολυεθνικών, τους
προστατεύσατε µε νοµοθετήµατα που οι ίδιοι ψηφίσατε. Πόσοι
πήγαν φυλακή; Μόνο ένας. Αλλά τα κλεµµένα δεν τα επέστρεψε
κανείς. Στο ίδιο έργο θεατές και µε τα υποβρύχια.
Αντί, λοιπόν, να απολογηθείτε και να µας πείτε, ΠΑΣΟΚ και Νέα
Δηµοκρατία, πώς καταφέρατε και φτάσατε τη χώρα στη χρεοκοπία, έρχεστε και µας λέτε πόσο αναγκαίος και δίκαιος είναι αυτός
ο δηµευτικός φόρος στα ακίνητα.
Κυρίες και κύριοι της Συγκυβέρνησης, συζητάµε ένα φορολογικό σύστηµα για τα ακίνητα, που έρχεται όχι µόνο να µονιµοποιήσει αλλά και να αυξήσει τα άγρια χαράτσια των τελευταίων
ετών, χαράτσια που κάποτε τα εξαγγέλλατε ως προσωρινά.
Συζητάµε ένα νοµοσχέδιο που γκρεµίζει την ήδη τσακισµένη
ελληνική κοινωνία και κυρίως τη µεσαία τάξη, που αποτελεί παραδοσιακά και τη ραχοκοκαλιά της οικονοµίας µας, την εξαθλιωµένη τώρα πια µεσαία τάξη που εσείς, κύριοι του ΠΑΣΟΚ και της
Νέας Δηµοκρατίας, πτωχεύσατε.
Έρχεστε, λοιπόν, σήµερα και το παίζετε σωτήρες µέσα από
µία φοροεπιδροµή άνευ προηγουµένου, µία φοροεπιδροµή καθαρή αρπαγή, που βαθαίνει την ύφεση και αποτρέπει τις µικρές
επενδύσεις στην Ελλάδα.
Όχι όµως και τις µεγάλες, αυτές των φίλων σας, που καραδοκούν να αρπάξουν ακίνητα «φιλέτα» του δηµοσίου, όπως είναι
για παράδειγµα ο «ΑΣΤΕΡΑΣ» Βουλιαγµένης, που ξεπουλήθηκε
και ο επενδυτής που τον πήρε θα έχει βέβαια ευνοϊκή φορολογική αντιµετώπιση. Διότι τα «χρυσά» ακίνητα, µέχρι να µεταβιβαστούν σε τρίτους από τον επενδυτή, εντάσσονται στην ευνοϊκότερη φορολογική ζώνη. Δωράκι, λοιπόν, στην ιδιωτική κερδοσκοπία!
Είναι το ίδιο µε αυτό που κάνατε στους καταθέτες της λίστας
Λαγκάρντ και στις πενήντα τέσσερις χιλιάδες εµβάσµατα από
τράπεζες της Ελλάδας στο εξωτερικό. Το ίδιο και για τις offshore
εταιρείες και για τους επενδυτές και τις φοροαπαλλαγές στους
εφοπλιστές. Όλος αυτός ο πλούτος, παράνοµος ή νόµιµος, βρίσκεται στο απυρόβλητο υπό καθεστώς προστασίας. Δεν βρίσκεται όµως στο ίδιο καθεστώς η κοινωνία και ο λαός µας.
Μάλιστα, στην κοινωνία µε το φόρο αυτό αλλά και µε τους
προηγούµενους φορτώνετε επί της ουσίας το δηµόσιο χρέος, το
οποίο σταδιακά πάτε να το κάνετε ιδιωτικό µεταφέροντας στις
πλάτες των πολιτών τις δικές σας αµαρτίες και τα σκάνδαλα που
το δηµιούργησαν.
Αλήθεια, βάσει ποίων αντικειµενικών επιβάλλεται αυτός ο
φόρος; Του 2008; όταν σήµερα η εµπορική αξία των ακινήτων
έχει υποχωρήσει στο 40%-50%; Όταν, όπως είπε ο Όλι Ρεν,
αυτές θα αναθεωρηθούν µετά το 2016 και βλέπουµε;
Κύριοι, φορολογείτε περιουσίες που δεν υπάρχουν. Φορολογείτε «αέρα». Το κάνετε, όµως, αυτό, γιατί έχετε βάλει στο µάτι
ό,τι έχει αποµείνει στην τσέπη του µικροµεσαίου Έλληνα. Έχετε
βάλει στο µάτι και τα φιλέτα της εγχώριας κτηµαταγοράς. Τα φιλέτα, κύριοι. Αυτός είναι ο στόχος των δανειστών και του σχεδίου, που είναι σε πλήρη εξέλιξη από την τρόικα.
Σε αυτό το σχέδιο, κύριοι της Συγκυβέρνησης, δίνετε ρεσιτάλ.
«Παίζετε τα ρέστα σας», ελπίζετε σε µια προσωπική σωτηρία που
θα έρθει δήθεν από τους δανειστές. Γι’ αυτήν την σωτηρία κό-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΖ’ - 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

πτεστε και όχι για τη σωτηρία της χώρας.
Δυστυχώς, η φιλοσοφία «Λιάπη» είναι βαθιά ριζωµένη σ’ αυτήν
τη Συγκυβέρνηση. Με πονηρά νοµοσχέδια που κρύβουν σκοπιµότητες και µε προσχήµατα διαλύετε σταδιακά τον ανταποδοτικό
χαρακτήρα του κράτους, την υγεία, την παιδεία, το κοινωνικό
κράτος, όλα. Τα πακετάρετε, για να τα παραδώσετε στο µεγάλο
κεφάλαιο. Στόχος σας είναι να δηµιουργήσετε ένα κράτος ανταποδοτικό µόνο για τις πολυεθνικές. Στόχος σας είναι να διαλύσετε ό,τι απέµεινε από την αγροτική παραγωγή και το κάνετε
αυτό φορολογώντας το βασικότερο συντελεστή της γεωργικής
δραστηριότητας, το έδαφος, τη γη.
Έτσι, προσθέτετε και άλλο κόστος στο ήδη υψηλό κόστος παραγωγής των γεωργικών προϊόντων, εξέλιξη που υπονοµεύει
κάθε έννοια ανταγωνιστικότητας, για την οποία δήθεν κόπτεστε,
κύριοι της Συγκυβέρνησης. Δήθεν, γιατί στην πραγµατικότητα
δηµιουργείτε ένα περιβάλλον µε ισχυρά αντικίνητρα για ένα µικροµεσαίο αγρότη για να παραµείνει στο χώρο της γεωργίας, µε
πρώτο βήµα το ξεπούληµα της αγροτικής τράπεζας και δεύτερο
τη φορολόγηση της αγροτικής γης. Το τρίτο βήµα είναι οι κατασχέσεις γης που θα ακολουθήσουν. Διότι κανένας δεν θα µπορέσει να ανταποκριθεί στα νέα φορολογικά βάρη σε συνδυασµό
µε τη σηµερινή τιµή του πετρελαίου και το αυξηµένο κόστος παραγωγής.
Πρόκειται για κατασχέσεις σαν και αυτές που έρχονται στην
αττική γη, γιατί ως γνωστόν οι αντικειµενικές αξίες της δεν έχουν
καµµία σχέση µε τις αξίες της υπαίθρου. Είναι σχεδόν εικοσαπλάσιες ανά στρέµµα. Αυτό είναι το κόλπο, κύριοι, η περαιτέρω
φτωχοποίηση του λαού µας και το ξεπούληµα της χώρας. Να
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συγκεντρωθεί δηλαδή η γη και τα φιλέτα σε λίγα χέρια και κυρίως ξένα χέρια. Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν οι πλειστηριασµοί.
Όµως, κύριοι της Συγκυβέρνησης, ξεχάσατε όµως να υπολογίσετε κάτι πολύ σηµαντικό, το πιο σηµαντικό απ’ όλα: Την κοινωνική κατακραυγή, την οργή του λαού, τις αντοχές του. Δεν
υπολογίσατε την κοινωνική κατακραυγή, που γίνεται ποτάµι, γίνεται δύναµη ανατροπής, που συντοµότατα θα σας ανατρέψει.
Ευχαριστώ.
Ολοκλήρωσα την οµιλία µου σε έξι λεπτά και 48 δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Οφείλω να πω
ότι ο συνάδελφος, κ. Πάντζας, είναι εκ των πλέον συνεπών στο
θέµα της τήρησης του χρόνου.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο κύριος Υπουργός για κάποια νοµοτεχνική βελτίωση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω µια σειρά από προσθήκες και
αναδιατυπώσεις για την Ολοµέλεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αν είναι λίγες,
διαβάστε τις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είναι
πολλές.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Ιωάννης Στουρνάρας, καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να διανεµηθούν, για να τις δούµε αύριο το πρωί.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Όχι αύριο το πρωί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να διανεµηθούν
τώρα, ώστε αύριο το πρωί όσοι οµιλητές θέλουν, να µιλήσουν
αναφορικά µε αυτές.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Αύριο έχουµε και το
άλλο νοµοσχέδιο και αυτό το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, θα µιλήσουν τρεις Βουλευτές ακόµη.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Αύριο είναι το άλλο νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν είναι αύριο
το άλλο νοµοσχέδιο.
Τον λόγο έχει η κ. Ουζουνίδου και εν συνεχεία θα µιλήσει ο κ.
Πλακιωτάκης και τελευταία η κ. Βαµβακά.
Ορίστε, κυρία Ουζουνίδου, έχετε τον λόγο.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο τέλος του 2013 επιλέξατε
κύριοι της Κυβέρνησης να φέρετε προς ψήφιση στη Βουλή το
πλέον βάρβαρο, άδικο και διαλυτικό της µικρής και µεσαίας ιδιοκτησίας νοµοσχέδιο. Δίνετε τη χαριστική βολή στα λαϊκά µικροµεσαία και αγροτικά στρώµατα, τον πυλώνα της κοινωνίας, τη
συντριπτική πλειοψηφία της, ενώ ταυτόχρονα µε ψεύδη παραπλανείτε την κοινωνία ότι τερµατίζετε τα οριζόντια µέτρα. Η πολιτική σας είναι στοχευµένη, ταξικού χαρακτήρα και «κουµπώνει»
από παντού.
Κύριοι της Κυβέρνησης, χρησιµοποιείτε ουδέτερες λέξεις για
να καλύψετε την πραγµατικότητα. Δεν προστατεύετε την πρώτη
κατοικία και την µικρή ιδιοκτησία, δεν προβλέπετε αφορολόγητο.
Ο µη ανταποδοτικός φόρος επί περιουσιακών στοιχείων, τα
οποία δεν παράγουν εισόδηµα, είναι κούρεµα περιουσίας και όχι
φόρος και τέτοια υπάρχουν πληθώρα στο νοµοσχέδιο. Οικόπεδα,
ηµιτελή κτίσµατα, ξενοίκιαστα, ακαλλιέργητα χωράφια, αυλές και
δικαιώµατα υψούν φορολογούνται από το πρώτο τετραγωνικό
µέτρο. Εκτός, αν θεωρείτε ότι τα 600 µε 700 ευρώ που θα πληρώνει κάθε µεσαίο διαµέρισµα θα έχουν ανταποδοτικότητα.
Τι διαφορά θα είχε άραγε, αν λέγατε ότι για κάθε χρόνο θα
κουρεύαµε τις καταθέσεις κατά 1%; Ούτε καν φόρος ιδιοκτησίας
δεν είναι, δεδοµένου ότι για τα υποθηκευµένα στις τράπεζες ακίνητα τον φόρο τον πληρώνουν οι δανειολήπτες, χωρίς ο φόρος
να επιµερίζεται µε την τράπεζα.
Η κλίµακα του κύριου φόρου για τα κτήρια και τα αγροτεµάχια
έχει αρνητική προοδευτικότητα. Οποία δικαιοσύνη! Επιβαρύνετε
αναλογικά περισσότερο τα ακίνητα σε περιοχές µε µικρότερη
τιµή ζώνης. Οι ανάπηροι, οι φτωχοί και οι ανήµποροι αυτής της
χώρας τι θα γίνουν; Πάψτε να τους εµπαίζετε. Δεν προστατεύονται. Δεν προστατεύονται αυτοί που αντικειµενικά δεν µπορούν
να πληρώσουν. Όχι µόνο τους εµπαίζετε µε δήθεν εξαιρέσεις
από το φόρο, αλλά φτάσατε σήµερα, εσείς κύριοι, να ποινικοποιείτε την ανηµποριά και τη φτώχεια. Ανεπίτρεπτο. Ακούστηκε απ’
όλες τις πτέρυγες. Παραβιάζετε το άρθρο 5 του Συντάγµατος.
Φοροελαφρύνετε σκανδαλωδώς την πολύ µεγάλη ακίνητη περιουσία, αφού στην κλίµακα του συµπληρωµατικού φόρου δεν
περιλαµβάνεται η ανώτερη κλίµακα 2% του ΦΑΠ για περιουσίες
άνω των 5 εκατοµµυρίων ευρώ, που ίσχυε για τα έτη 2010-2012.
Επιβαρύνονται σηµαντικά οι µονοκατοικίες, αφού πέρα από το
κτήριο επιβάλλετε επιπλέον φόρο και στο οικόπεδο ή στο αγροτεµάχιο που βρίσκεται το ακίνητο.
Οι επιβαρύνσεις ιδιαίτερα στην περιφέρεια, απ’ όπου προέρχοµαι, θα είναι υπέρογκες, αφού οι µονοκατοικίες θα είναι ο κανόνας, ιδιαίτερα στα χωριά.
Στην περιοχή µου την Κοζάνη, αλλά και γενικότερα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας -όπου όπως και εσείς αναγνωρίζετε
στο νέο ΕΣΠΑ, δεν ισχύει ουσιαστικά η κατηγοριοποίηση ως «περιφέρεια µετάβασης», γι’ αυτό και θα εισπράξουµε στην κατανοµή 3% παραπάνω από τα αρχικώς αναλογούντα ποσά- σε µια
περιφέρεια µε 30% και πλέον ανεργία, έρχεστε εσείς τώρα και
αντί να πάρετε µέτρα ανακούφισης, µονιµοποιείτε το χαράτσι.
Για παράδειγµα, στα χωριά του Νοµού Κοζάνης µονοκατοικία
εικοσιπενταετίας, ογδόντα τετραγωνικών µέτρων θα πληρώσει
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τώρα 430 ευρώ συνολικά φόρο ακινήτου και φόρο οικοπέδου,
όταν µε το χαράτσι πλήρωσε 285 ευρώ. Όχι ότι δεχόµαστε το
χαράτσι. Εσείς το συγκρίνετε µ’ αυτό.
Πέρα από αυτό, πραγµατικά θα ήθελα να ακούσω τι σκέφτονται να πουν οι Βουλευτές της Συγκυβέρνησης στους αγρότες της
περιοχής τους, που φορολογείτε το βασικό µέσο παραγωγής, τη
γη τους. Φορολογείτε τα αγροτεµάχια σε περίοδο βαθιάς ύφεσης δίνοντας ακόµα ένα πλήγµα στην αγροτική παραγωγή. Και
αναρωτιέται, βέβαια, κανείς: Γιατί;
Εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζουµε τον πρωτογενή τοµέα, τον
αγροτικό τοµέα ως βασικό πυλώνα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Εσείς, κύριοι της Κυβέρνησης δεν το αναγνωρίζετε αυτό; Εµείς όµως θέλουµε παραγωγική ανασυγκρότηση µε την κοινωνία όρθια, τους εργαζόµενους και τους µικροµεσαίους αγρότες και επιχειρηµατίες αξιοπρεπείς και όχι
εξαθλιωµένους. Εµείς θα προχωρήσουµε σε ένα απλό, δίκαιο,
σταθερό και αποτελεσµατικό φορολογικό σύστηµα για να παταχθεί η φοροδιαφυγή, να µειωθεί η φοροαποφυγή και να µεταφερθεί το φορολογικό βάρος από τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα
στα µεγάλα, υψηλά εισοδήµατα και περιουσίες, µε βασικό εργαλείο το περιουσιολόγιο για την καταγραφή της περιουσίας, όπως
γίνεται σε κάθε ευνοµούµενη χώρα, κάτι εξάλλου που αποτέλεσε
βασική προεκλογική σας εξαγγελία και το οποίο πολύ συνειδητά
και σκόπιµα δεν φέρατε ποτέ στη Βουλή.
Εν ολίγοις, κύριοι, τι είναι αυτό το νοµοσχέδιο; Η µονιµοποίηση
του έκτακτου χαρατσιού και του ΦΑΠ ενισχυµένα, διευρυµένα,
αυξηµένα και σε ένα καινούργιο ενιαίο περιτύλιγµα. Σ’ αυτό είπατε την αλήθεια.
Με τα δύο αδελφά νοµοσχέδια –το δεύτερο αδελφό που θα
το φέρετε το Σάββατο, το καταθέσατε σήµερα στις 22.00’ και
αύριο θα πρέπει να το αντιµετωπίσουµε στην επιτροπή- θέλετε
οι Έλληνες να γίνουµε νοικάρηδες στα σπίτια µας και όσο µας
το επιτρέψουν, βεβαίως, οι µνηµονιακές σας δεσµεύσεις. Και να
φύγει ο καηµός από την τρόικα που στεναχωριέται για το απαράδεκτα ψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης των Ελλήνων. Ε, λοιπόν
δεν θα τους κάνουµε το χατίρι! Ο ελληνικός λαός ξέρει το δρόµο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Πλακιωτάκης. Μετά τον κ. Πλακιωτάκη θα µιλήσει η κ. Βαµβακά. Στη συνέχεια θα ψηφιστεί επί της αρχής το νοµοσχέδιο.
Οι συνάδελφοι που δεν θα έχουν µιλήσει από τον κατάλογο, θα
προταχθούν αύριο στις οµιλίες, αφού πρώτα µιλήσουν –να εξηγηθούµε τώρα, γιατί δηµιουργούνται παρεξηγήσεις- οι εισηγητές
και οι ειδικοί αγορητές επί των άρθρων.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λίγες µέρες πριν η Βουλή των
Ελλήνων ενέκρινε τον προϋπολογισµό για το 2014. Χωρίς να
χωρά καµµία αµφιβολία ο φετινός προϋπολογισµός κατατέθηκε
µέσα σε ένα κλίµα δηµοσιονοµικής σταθερότητας. Είναι ένας
προϋπολογισµός που φιλοδοξεί να µας βγάλει από το σηµερινό
αδιέξοδο, ένας προϋπολογισµός που φιλοδοξεί να επιτευχθεί η
βιωσιµότητα του δηµοσίου χρέους αλλά και του δηµοσιονοµικού
εξορθολογισµού. Είναι ένας προϋπολογισµός ρεαλιστικός, πρακτικός, που εντάσσεται µέσα σε ένα ευρύτερο σχέδιο εξόδου
από τη σηµερινή κρίση, προβαίνει στις απαραίτητες διορθωτικές
αλλαγές στο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας.
Επιτέλους, η χώρα στέκεται µόνη στα πόδια της. Τελειώνει ο
φαύλος κύκλος των δανεικών και χαράζει ένα νέο δρόµο βιώσιµης ανάπτυξης. Βασική προϋπόθεση για την οµαλή εφαρµογή
όλων αυτών αποτελεί η υιοθέτηση και η εφαρµογή ενός σύγχρονου πλαισίου φορολόγησης της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε κανέναν σε αυτήν την Αίθουσα δεν αρέσει όταν µιλάµε για φορολογίες και ειδικά µέσα
σε ένα κλίµα όπου η ελληνική κοινωνία πλέον έχει φτάσει στα
όριά της. Η σηµερινή Κυβέρνηση όµως τολµάει και ανοίγει δρόµους, προχωρά µεταρρυθµίσεις, όσο και αν αυτές ενέχουν πολιτικό -αν θέλετε- κόστος για τη σηµερινή Κυβέρνηση.
Δεν θα σταθώ στις λεπτοµέρειες του συγκεκριµένου νοµοσχε-
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δίου. Άλλωστε, η εισηγήτριά µας το έχει κάνει επαρκώς. Εγώ θα
ήθελα να σταθώ στις παρεµβάσεις των Βουλευτών που στηρίζουµε την Κυβέρνηση καθώς σε σχέση µε το αρχικό σχέδιο
υπήρξε διόρθωση σε στρεβλώσεις λαµβάνοντας υπ’ όψιν την
πλήρη απαξίωση που υπάρχει αυτήν τη στιγµή στην αγορά των
ακινήτων και έχοντας επίγνωση την υπερφορολόγηση που έχουν
υποστεί οι πολίτες.
Για πρώτη φορά στη χώρα µας η φορολόγηση ακινήτων εισάγεται µε ένα ενιαίο και ολοκληρωµένο τρόπο την ώρα που όλα
τα προηγούµενα χρόνια αντιµετωπιζόταν ανοργάνωτα, αποσπασµατικά και κατά περίπτωση. Μέχρι το 2010 το φορολογικό µας
σύστηµα αγνοούσε µία σηµαντικότατη πηγή εσόδων, ενώ η απόκλιση από το µέσο ευρωπαϊκό όρο της φορολόγησης ιδιοκτησίας
των ακινήτων, τόσο ως ποσοστό του ΑΕΠ όσο και ως ποσοστό
των συνολικών φορολογικών εσόδων, υπήρξε µεγάλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε στόχο τη διατήρηση της δηµοσιονοµικής σταθερότητας της χώρας, αλλά και την εξασφάλιση των δηµοσίων εσόδων, ο συγκεκριµένος νέος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων στοχεύει στην καθολική φορολόγηση όλης της
ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, στη φορολόγηση των ακινήτων σε όλη την επικράτεια µε στόχο τη διεύρυνση της φορολογητέας ύλης και τη δικαιότερη κατανοµή των φορολογικών
βαρών στα φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Το δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα σε σχέση µε τον ΕΕΤΗΔΕ είναι το ίδιο, 2,65 δισεκατοµµύρια ευρώ. Όµως, µεσοσταθµικά και το 2013 ο ΕΕΤΗΔΕ ήταν
λιγότερος κατά 15% περίπου, όπως και ο νέος φόρος µεσοσταθµικά και αυτός είναι µικρότερος κατά 15%.
Βεβαίως, ο νέος αυτός φόρος υπολογίστηκε µε βάση τις υπάρχουσες αντικειµενικές αξίες, όµως υπάρχει η ρήτρα βελτίωσης.
Εφόσον οι δηµοσιονοµικές προοπτικές της χώρας το επιτρέψουν, φυσικά θα µπορούµε να πάµε σε µείωση των φορολογικών
συντελεστών, όπως για παράδειγµα έγινε και µε τη µείωση του
ΦΠΑ στην εστίαση κατά δέκα περίπου ποσοστιαίες µονάδες. Το
ίδιο φυσικά φιλοδοξούµε να κάνουµε, εφόσον οι δηµοσιονοµικές
προοπτικές της χώρας αλλάξουν και ευελπιστούµε τη νέα χρονιά
πραγµατικά να τεθούν οι βάσεις για το συγκεκριµένο σχέδιο.
Επίσης, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο προβλέπει εκπτώσεις
50% ακόµη και 100% σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Ειδικά στην
περίπτωση των οικογενειών µε τρία τέκνα και των οικογενειών
που έχουν άτοµο µε αναπηρία ποσοστού 80% και άνω, η έκπτωση από το φόρο για το συγκεκριµένο έτος φτάνει και το
100%.
Επειδή δε πολύς λόγος έχει γίνει περί τη φορολογία των αγροτεµαχίων και των βοσκοτόπων, η φορολογική επιβάρυνση διατηρήθηκε σε ελάχιστα κυριολεκτικά επίπεδα µε το βασικό φόρο για
τους βοσκοτόπους να είναι µόλις µισό ευρώ το στρέµµα και για
τις καλλιέργειες κάθε είδους µόλις 2 ευρώ. Συνολικά το νοµοσχέδιο φιλοδοξεί να εισπράξει από τα αγροτεµάχια περίπου 110
εκατοµµυρίων από το συνολικό ποσό των 2,65 δισεκατοµµυρίων
ευρώ.
Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ δεν
είµαστε προστάτες καµµίας κοινωνικής οµάδας και σ’ αυτήν την
τεράστια δηµοσιονοµική κρίση ο καθένας θα πρέπει να συνεισφέρει µε βάση τα εισοδήµατα και τις δυνατότητές του.
Άρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι πραγµατικά ο
ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων είναι ένας φόρος που κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Είναι ένας φόρος που περιλαµβάνει
ρήτρα βελτίωσης και άρα, µπορεί να βελτιωθεί µε βάση και τα
δηµοσιονοµικά της χώρας.
Είναι απαραίτητο σ’ αυτήν τη δύσκολη δηµοσιονοµική συγκυρία να στηρίξουµε τις προσπάθειες της Κυβέρνησης, να στηρίξουµε το µεταρρυθµιστικό της έργο µε έµπρακτο τρόπο. Γι’ αυτό
και θα υπερψηφίσουµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Όµως,
κύριε Υπουργέ, είναι απαραίτητο να τρέξουν όλες εκείνες οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που µπορούν να δώσουν µία νέα πνοή
στην οικονοµία µας, το ΕΣΠΑ, οι αποκρατικοποιήσεις, η ενίσχυση
των αποκρατικοποιήσεων, η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων.
Αυτές είναι οι πραγµατικές δυνατότητες που θα δώσουν µια
νέα ώθηση και µια νέα πνοή στην οικονοµία µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κύριε συνάδελφε.
Η κ. Βαµβακά έχει τον λόγο.
ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΒΑΜΒΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πολύ νωρίς θυµηθήκατε να φέρετε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Δεν δίνετε το περιθώριο να διαβαστούν,
αλλά ούτε και το νοµοσχέδιο προλαβαίνει κανείς να το διαβάσει
µέχρι αύριο στις 10:00’ και έχετε και επιτροπή. Νοµίζω ότι αυτό
είναι λίγο ανεύθυνο.
Όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ, για τον οποίο µιλάµε, το νοµοσχέδιο
για τα ακίνητα, σχεδόν ενάµισης χρόνος πέρασε από τότε που η
Κυβέρνηση –τριµερής τότε- ξεκίνησε να διαβουλεύεται στο εσωτερικό της για το νέο νόµο που θα αντικαθιστούσε το περιβόητο
χαράτσι και τον ΦΑΠ. Μάλιστα στο απόγειο του συνεχούς πάρεδώσε µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµικών και των Βουλευτών
της Συµπολίτευσης, λίγο έλειψε να αποφασιστεί η συνέχιση της
είσπραξης του χαρατσιού από τη ΔΕΗ.
Από ένα φόρο σχετικό µε τα ακίνητα, σε µια χώρα µε εξαιρετικά άδικη κατανοµή των φορολογικών βαρών, όπως είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγµή, θα περίµενε κανείς το αυτονόητο. Δηλαδή,
το κράτος να ενισχύσει τα έσοδά του, ζητώντας όµως από τα
ανώτερα κοινωνικά στρώµατα να συνεισφέρουν περισσότερο και
να κυνηγηθούν όσοι έχουν συσσωρεύσει, τα χρόνια της ανάπτυξης, τεράστιες περιουσίες, µε δεδοµένο ότι αρκετές από αυτές
συνδέθηκαν µε φαινόµενα, φυσικά, φοροδιαφυγής.
Η Κυβέρνηση µε τον ΕΝΦΙΑ επιτείνει την αδικία στο φορολογικό σύστηµα, παγιώνει την υπερφορολόγηση της µικρής και µεσαίας ιδιοκτησίας, αφού οι φόροι που θα εισπράττονται εφεξής
από τα ακίνητα θα είναι εξήµισι φορές µεγαλύτεροι από τα προ
κρίσης επίπεδα.
Δεν προβλέπει αφορολόγητο και δεν προστατεύει την πρώτη
κατοικία και την ιδιοκτησία. Ο βασικός φόρος του ΕΝΦΙΑ θα επιβάλλεται από το πρώτο τετραγωνικό µέτρο ανά ακίνητο, σε όλα
τα ηλεκτροδοτούµενα και µη ακίνητα, σε οικόπεδα και αγροτεµάχια.
Η φορολογία στηρίζεται σε εξωπραγµατικές αντικειµενικές
αξίες που σε πολλές περιπτώσεις είναι υψηλότερες έως και 60%
από τις εµπορικές αξίες, ενώ εµπεριέχουν και στρεβλώσεις στη
διαµόρφωση των τιµών ζώνης από περιοχή σε περιοχή.
Δεν προστατεύει αυτούς που αντικειµενικά δεν µπορούν να
πληρώσουν. Η Κυβέρνηση εµπαίζει τις αδύναµες κοινωνικές οµάδες, υποσχόµενη δήθεν εξαιρέσεις από το φόρο. Τα εισοδηµατικά και άλλα κριτήρια που θεσπίζει ως προϋποθέσεις καθιστούν
αδύνατη την ένταξη των πολιτών. Οι πολίτες δεν πρέπει να έχουν
ληξιπρόθεσµες οφειλές στο δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία,
όπως λέτε.
Εποµένως, ο άνεργος µε τεκµαρτό εισόδηµα από µία κατοικία
και ένα αυτοκίνητο θα πρέπει να πληρώσει. Είναι δυνατόν να µη
χρωστούν στο δηµόσιο νοικοκυριά σε πλήρη οικονοµική αδυναµία; Δεν είναι δυνατόν.
Εκτός ελαφρύνσεων µένουν βέβαια και τα άτοµα µε βαριές
αναπηρίες, όπως εγκεφαλική παράλυση, νοητική αναπηρία, αυτισµός, σύνδροµο ντάουν κ.λπ., που έχουν χαρακτηριστεί ανάπηροι σε ποσοστό 67%.
Όµως, αυτό το νοµοσχέδιο φοροελαφρύνει σκανδαλωδώς, σε
σχέση µε το τι ισχύει φέτος, την πολύ µεγάλη ακίνητη περιουσία,
αφού στην κλίµακα του συµπληρωµατικού φόρου δεν συµπεριλαµβάνει την ανώτερη κλίµακα 2% του ΦΑΠ, που ίσχυε µέχρι σήµερα.
Επιβαρύνει σηµαντικά τις µονοκατοικίες –σας εξήγησε και η
προηγούµενη συνάδελφος πως στα χωριά, κυρίως, είναι διαδεδοµένη αυτή η ιστορία µε τις µονοκατοικίες- αφού πέρα από το
κτήριο, θα επιβάλλεται επιπλέον φόρος και στο οικόπεδο ή στο
αγροτεµάχιο που βρίσκεται το ακίνητο.
Η Κυβέρνηση ψεύδεται, όταν ισχυρίζεται ότι το τελικό σχέδιο
επιβάλλει µικρότερες επιβαρύνσεις στα αγροτεµάχια, σε σχέση
µε το αρχικό σχέδιο. Το µόνο που κάνει είναι να απαλλάσσει από
το φόρο όλα τα ακίνητα, για τα οποία έχει κυρωθεί µε νόµο σύµβασης παραχώρησης εκ µέρους του δηµοσίου. Οι επενδυτές
που θα εκµεταλλευτούν τα ακίνητα που θα αγοράσουν από το
δηµόσιο, όπως για παράδειγµα ο «ΑΣΤΕΡΑΣ» της Βουλιαγµένης
που η πώλησή του ολοκληρώθηκε, θα έχουν ιδιαίτερη φορολο-
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γική αντιµετώπιση.
Ο νέος φόρος ακινήτων θα συσσωρεύσει νέα ληξιπρόθεσµα
χρέη στα ήδη υπερχρεωµένα νοικοκυριά, αφού σύµφωνα µε τα
στοιχεία που παραθέτει το ίδιο το Υπουργείο σας, θα βεβαιωθούν 3,24 δισεκατοµµύρια, για να εισπραχθούν 2,65 δισεκατοµµύρια περίπου. Συνεπώς θα δηµιουργηθούν 600 εκατοµµύρια
νέα ληξιπρόθεσµα χρέη, µε δύο στους δέκα φορολογούµενους
να µη µπορούν να πληρώσουν.
Δυστυχώς, υπάρχουν κι άλλες πράξεις της Συγκυβέρνησης
που υποσκάπτουν την µικρή ιδιοκτησία, αλλά δεν έχω χρόνο,
λόγω του ότι είµαι η τελευταία που µιλάω, να τις αναλύσω.
Τέλος, ο ΕΝΦΙΑ είναι ένας φόρος µε ελάχιστη ανταποδοτικότητα και αυτό, σε αντίθεση µε τις περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες όπου ο φόρος ακίνητης περιουσίας –οι περιουσίες εν
γένει- κατευθύνεται σε συγκεκριµένες ανταποδοτικές δαπάνες
και γι’ αυτό κυρίως αποτελεί πόρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά µε τη φορολόγηση περιουσίας
έχει κατατεθεί εδώ και αρκετούς µήνες στην ελληνική κοινωνία
για διαβούλευση. Περιλαµβάνει καταγραφή σε περιουσιολόγιο –
το λέµε συνέχεια αυτό- και µε σύγχρονες πραγµατικές αξίες του
συνόλου της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών. Προβλέπει
υψηλό αφορολόγητο όριο, έντονη προοδευτικότητα της κλίµακας και φορολόγηση στο σύνολο της περιουσίας και όχι ανά ακίνητο.
Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι τα φτωχότερα κλιµάκια
θα απαλλαγούν εντελώς ή θα επιβαρυνθούν, αν χρειαστεί, λίγο,
ενώ τα ανώτερα κλιµάκια θα φορολογηθούν περισσότερο και επιπλέον και για µέσα αποθησαύρισης, για τα οποία ως τώρα απαλλάσσονταν.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

5119

Καλό θα είναι να αποσύρετε αυτό το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες
διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό επί της αρχής
κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 00.35’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Παρασκευή 20 Δεκεµβρίου 2013 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και
άλλες διατάξεις», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει
διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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