ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΗ’
Παρασκευή 20 Δεκεµβρίου 2013
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 5136
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Πειραιά, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο
Αργυρούπολης, το 2ο Γυµνάσιο Κοµοτηνής, το Γυµνάσιο
Πεντέλης, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο "Ρήγας Φεραίος" Ζαγοράς
Πηλίου, επισκέπτες από το Τµήµα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Νοσοκοµείου Πρέβεζας και το 1ο Γυµνάσιο Κέρκυρας, σελ. 5142, 5148, 5157, 5163, 5167, 5185, 5199
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 5130, 5136, 5137, 5140,
5141, 5142, 5146, 5157, 5163, 5164, 5169, 5173, 5195, 5196,
5197, 5198, 5199, 5200, 5201.5203, 5204, 5207, 5209, 5210,
5211, 5212, 5219, 5221, 5222, 5223, 5226, 5228, 5230, 5233
4. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 5163, 5198, 5199, 5228
B. ΚΟΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών , σελ. 5121-5123
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών , σελ.
5123-5129
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση και ψήφιση επί του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια
εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια
παράστασης και άλλες διατάξεις", σελ. 5130
2. Συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ενιαίος Φόρος
Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», σελ. 5136
3. Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου και η
Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών υποθέσεων καταθέτουν την
Έκθεση τους στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας: «Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις», σελ. 5185
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σελ. 5198
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 5228
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 5163
Γ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού:
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
σελ. 5191
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 5182
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σελ. 5165
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σελ. 5205
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 5196, 5197, 5203
ΖΑΧΑΡΙΑΣ Κ. ,
σελ. 5150
ΙΓΓΛΕΖΗ Α. ,
σελ. 5151

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. , σελ. 5146
ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ Β. ,
σελ. 5141, 5170
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 5145, 5157, 5207, 5232
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ι. ,
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ΚΟΛΛΙΑΣ Κ. ,
σελ. 5194
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ,
σελ. 5161, 5162, 5163, 5211,
5212, 5222
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ Δ. ,
σελ. 5187
ΚΟΥΡΑΚΟΣ Ι. ,
σελ. 5149
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Π. ,
σελ. 5198, 5206, 5208, 5209
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 5202
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
σελ. 5139, 5140, 5202, 5230,
5231
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ Μ. ,
σελ. 5197, 5200, 5202, 5202
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 5209, 5210, 5211, 5212,
5223
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 5160, 5167, 5168, 5198,
5199, 5211, 5216, 5221,
5222, 5223
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 5157, 5163, 5229, 5232,
5233
ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
σελ. 5141, 5142, 5206, 5231,
5232
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. , σελ. 5177
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 5212
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. , σελ. 5142
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 5151
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 5185, 5186
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ. ,
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ΜΠΕΖΑΣ Α. ,
σελ. 5166
ΜΠΟΛΑΡΗΣ Μ. ,
σελ. 5204
ΞΑΝΘΟΣ Α. ,
σελ. 5218, 5219
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ,
σελ. 5155, 5157
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 5189
ΠΑΠΑΡΗΓΑ Α. ,
σελ. 5153
ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ Φ. ,
σελ. 5136, 5137, 5229, 5230
ΠΕΤΡΑΚΟΣ Α. ,
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ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Β. ,
σελ. 5183, 5185
ΡΗΓΑΣ Π. ,
σελ. 5163
ΣΚΡΕΚΑΣ Κ. ,
σελ. 5222, 5223
ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ Δ. ,
σελ. 5172
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Ι. ,
σελ. 5141, 5174, 5177, 5182,
5186, 5192, 5194, 5207,
5208, 5212, 5213, 5219,
5222, 5223, 5226
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ Ν. ,
σελ. 5148
ΤΑΜΗΛΟΣ Μ. ,
σελ. 5173
ΤΖΑΜΤΖΗΣ Ι. ,
σελ. 5207, 5208, 5209
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μ. ,
σελ. 5217
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,
σελ. 5169
ΦΟΥΝΤΑ Ν. ,
σελ. 5190
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ Μ,
σελ. 5196

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ B’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΗ’
Παρασκευή 20 Δεκεµβρίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 20 Δεκεµβρίου 2013, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 10.15’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του
Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από την κ. Έλενα Κουντουρά,
Βουλευτή Α’ Αθηνών, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Κεντρική Συνεταιριστική
Ένωση Αµπελοοινικών Προϊόντων αιτείται τη µετατροπή των άτοκων δανείων που έχουν λάβει οι συνεταιρισµοί σε έντοκα µακροπρόθεσµα δάνεια µε χαµηλό επιτόκιο, ώστε να µπορούν να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
2) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού αιτείται να γίνουν άµεσες ενέργειες από
το Υπουργείο Υγείας για όλους όσοι είναι αποκλεισµένοι από τη
δηµόσια δευτεροβάθµια περίθαλψη.
3) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Συντονιστική Επιτροπή
Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε διαθεσιµότητα εκφράζει τη διαµαρτυρία
της για τη διαθεσιµότητα των εκπαιδευτικών και ζητάει την άµεση
επιστροφή τους και την επαναλειτουργία όλων των ειδικοτήτων
στο Νέο ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ της χώρας.
4) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά τους σεισµόπληκτους της Αχαΐας και τον κίνδυνο που διατρέχουν στο να µην
τους διατεθεί το κονδύλι λόγω κατάργησης του Τ.Α.Σ..
5) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρει ότι εφοριακοί
υπάλληλοι, ανιχνεύουν τα προσωπικά δεδοµένα ανώτατων παραγόντων του οικονοµικού επιτελείου.
6) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά την φορολόγηση

των εφοπλιστών στην Ελλάδα.
7) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Δήµαρχος Φαιστού αιτείται την
άµεση ολοκλήρωση της κεντρικής οδικής αρτηρίας που συνδέει
το Ηράκλειο µε την περιοχή της Μεσσαράς για τη διευκόλυνση
των κατοίκων.
8) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Βιάννου εκφράζει τη
διαµαρτυρία της για την υποχρεωτική ένταξη στον Ο.Α.Ε.Ε όλων
των επαγγελµατιών και εµπόρων που έχουν επαγγελµατική δραστηριότητα σε χωριά κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων και είναι
µέχρι σήµερα ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ.
9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη µη αξιοποίηση της λυµατολάσπης του βιολογικού καθαρισµού των
Πατρών.
10) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εταιρία Aero United Services Ltd.
εκφράζει τη διαµαρτυρία της προς το δηµόσιο, γιατί αυτό, δεν
εκπληρώνει τις οικονοµικές υποχρεώσεις του για τις υπηρεσίες
που έχει ήδη λάβει.
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη δροµολόγηση κατασκευής του ΧΥΤΑ στη θέση «Παπανικολού».
12) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η αθλήτρια Ευαγγελία Στεφάτου του Γεωργίου αιτείται το νόµιµο διορισµό της, ο οποίος αναµένεται από
τον Ιανουάριο του 2009.
13) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων 1ου, 2ου και 3ου Νηπιαγωγείου Τυµπακίου εκφράζει τη
διαµαρτυρία του για τη µη κάλυψη της κενής θέσης νηπιαγωγού
στο 3ο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Τυµπακίου µε αποτέλεσµα την
προβληµατική λειτουργία του.
14) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία αθλητές οι οποίοι έχουν επιτύχει διακρίσεις σε πανελλήνια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήµατα, διαµαρτύρονται για τη µη εφαρµογή του ν. 4115/2013 και ως εκ τούτου
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τη µη εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της
χώρας.
15) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Νήσου Σκιάθου εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τη δροµολογηµένη κατάργηση
του παραρτήµατος του Ι.Κ.Α. Σκιάθου, η κατάργηση του οποίου
θα αποτελέσει σοβαρό πλήγµα στις υπηρεσιακές υποδοµές του
νησιού.
16) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Βιάννου του
Νοµού Ηρακλείου Κρήτης εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την
υποχρεωτική ένταξη στον ΟΑΕΕ όλων των επαγγελµατιών και εµπόρων που έχουν εµπορική δραστηριότητα σε χωριά κάτω των
δύο χιλιάδων κατοίκων.
17) Ο Βουλευτής Ηµαθίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Κεντρική Συνεταιριστική
Ένωση Αµπελοοινικών Προϊόντων αιτείται τη µετατροπή των άτοκων δανείων που έχουν λάβει οι συνεταιρισµοί σε έντοκα µακροπρόθεσµα δάνεια µε χαµηλό επιτόκιο, ώστε να µπορούν να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
18) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία
Ατόµων µε Αναπηρία καταθέτει αιτήµατα για νοµοθετική ρύθµιση
και ένταξη στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, το οποίο αφορά την
αναβάθµιση και τη βελτίωση των µηχανισµών είσπραξης των
ασφαλιστικών φορέων.
19) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι πρώην Δηµοτικοί Αστυνοµικοί
του Νοµού Πέλλας προβάλλουν τα αιτήµατά τους σχετικά µε την
κινητικότητα των Δηµοτικών Αστυνοµικών που έχουν τεθεί σε
διαθεσιµότητα κατ’ εφαρµογή του άρθρου 81 του Ν.4172/2013
(ΦΕΚ Α’167).
20) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ηρακλείου Κρήτης
εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τη διαθεσιµότητα των εκπαιδευτικών και ζητάει την άµεση επιστροφή και την επαναλειτουργία όλων των ειδικοτήτων της τεχνικής-επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
21) Ο Βουλευτής Ηµαθίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου αιτείται την υπεράσπιση της ενιαίας τιµής του βιβλίου.
22) Ο Βουλευτής Ηµαθίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Πρόεδροι των Οµοσπονδιών Φορτηγών Δηµοσίας Χρήσης εκφράζουν τη διαµαρτυρία
τους για την αύξηση των τελών διοδίων σε ποσοστό 60%.
23) Οι Βουλευτές Ηρακλείου, κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ και κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Δήµαρχος Φαιστού Κρήτης αιτείται την άµεση ενεργοποίηση για την
επιστροφή του Φ.Π.Α. στους δικαιούχους αγρότες, µετά από τις
καταστροφικές πυρκαγιές που σηµειώθηκαν στο Δήµο Φαιστού.
24) Ο Βουλευτής Πιερίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Ενοικιαζόµενων
Δωµατίων και Διαµερισµάτων Νοµών Πιερίας, Ηµαθίας και Πέλλας αιτείται να εξισωθούν οι συντελεστές φορολόγησης των ατοµικών επιχειρήσεων φυσικών προσώπων µε τα νοµικά πρόσωπα.
25) Ο Βουλευτής Πιερίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Δίου Ολύµπου Νοµού
Πιερίας εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τον Κτηµατολογικό χάρτη
του Λιτόχωρου που συντάχθηκε σύµφωνα µε το ν.248/76 και παρουσιάζει διαφορετική εικόνα της περιοχής από την υφιστάµενη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

26) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Φαρµακευτικός Σύλλογος Νοµού
Πέλλας εκφράζει τη διαµαρτυρία του για επικείµενη ψήφιση νοµοσχεδίου, που προβλέπει εκ νέου µειώσεις τιµών στα φάρµακα,
οι οποίες ελλοχεύουν ανυπολόγιστες συνέπειες για τις ελληνικές
φαρµακοβιοµηχανίες και τα φαρµακεία.
27) Η Βουλευτής Πιερίας κ. ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία τα επιµελητήρια της Κεντροδυτικής Μακεδονίας εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για την αύξηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων και αιτούνται τη νοµοθετική ρύθµιση της κεφαλαιοποίησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών τους προς τον ΟΑΕΕ.
28) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Παµποντιακή Οµοσπονδία Ελλάδος εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την αποσιώπηση της Γενοκτονίας
του Ποντιακού Ελληνισµού στο υπο ψήφιση νοµοσχέδιο για την
καταπολέµηση µορφών ρατσισµού και αιτείται τη διόρθωση της
παράλειψης αυτή.
29) Οι Βουλευτές, Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ, Β’
Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ και Α’ Αθηνών κ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
(ΛΙΑΝΑ) ΚΑΝΕΛΛΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία οι Εργαζόµενοι στην Ειδική Γραµµατεία Δασών αιτούνται η µεταστέγαση
της Ειδικής Γραµµατείας Δασών να γίνει σε χώρο τέτοιον, όπου
να πληροί τους όρους υγιεινής και ασφάλειας.
30) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργατοϋπαλλήλων
«ΚΟΚΑ-ΚΟΛΑ 3Ε» της Θεσσαλονίκης εκφράζει τη διαµαρτυρία
του για τις µαζικές απολύσεις και το κλείσιµο του εργοστασίου.
31) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Κορινθίων
διαµαρτύρεται για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των έργων
της γέφυρας Γ. Παπανδρέου στο χείµαρρο «Ξηριά» Κορίνθου.
32) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος της Καλύµνου εκφράζει
τη διαµαρτυρία του για την κατάργηση της ΔΟΥ της Καλύµνου
και καταθέτει προτάσεις επαναλειτουργίας της για την εξυπηρέτηση των φορολογουµένων του νησιού.
33) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Διοικητικό Συµβούλιο της Περιφερειακής
Ένωσης Δήµων Πελοποννήσου παραθέτει τις προτάσεις του επί
του υπό διαβούλευση νοµοσχεδίου για τον ενιαίο φόρο ακινήτων.
34) Ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Νεφροπαθών εκφράζει την αγανάκτηση του για την περικοπή του
ΕΚΑΣ από τους συνταξιούχους που δεν έχουν συµπληρώσει το
εξηκοστό πέµπτο έτος της ηλικίας τους.
35) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αντιδήµαρχος Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού αιτείται την άµεση επέµβαση της κυβέρνησης, ώστε να τακτοποιηθεί η συµπλήρωση των
κενών στις εκπαιδευτικές ώρες των µουσικών µαθηµάτων ειδίκευσης του Μουσικού Σχολείου Βόλου.
36) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο εµπορικός διευθυντής της Γρυπαίος
Γκρουπ Ε.Π.Ε. Φίλης Αναστάσιος παραθέτει τις προτάσεις του
όσον αφορά την εκχώρηση προς Χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα
παραστατικών δαπανών του προγράµµατος «Εξοικονόµηση Κατ’
Οίκον» µε αντάλλαγµα την χρηµατοδότηση.
37) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέ-
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θεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Κατασκευαστών και Οικοδοµικών Επιχειρήσεων Ελλάδας αιτείται
ρυθµίσεις στη µεταβατική διάταξη, προσβλέποντας στην ανάκαµψη του επαγγελµατικού χώρου της οικοδοµής.
38) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Ενωτική Κίνηση Εργαζοµένων Δηµοτικής Αστυνοµίας της Αθήνας αιτείται τη δίκαιη µοριοδότηση των
προς µετάταξη ή µεταφορά υπαλλήλων της Δηµοτικής Αστυνοµίας.
39) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το διοικητικό Συµβούλιο της Περιφερειακής
Ένωσης Δήµων Πελοποννήσου, αιτείται την οικονοµική ενίσχυση
των ελαιοπαραγωγών στο πλαίσιο της Πολιτικής Σχεδιάσεων
Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ).
40) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ και Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία το Διοικητικό Συµβούλιο των ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ εκφράζει
τη διαµαρτυρία του για το µαρασµό της Δηµόσιας Υγείας και εκθέτει τα προβλήµατα που έχουν προκύψει και αφορούν το µέλλον των ιατρών των ΣΕΥΠ και του ΕΟΠΥΥ.
41) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η εταιρία «Aero United Services
Ltd» εκφράζει τη διαµαρτυρία της προς το δηµόσιο, γιατί αυτό
δεν εκπληρώνει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις για τις υπηρεσίες που έχει παράγει.
42) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το δεκαπενταµελές Μαθητικό Συµβούλιο του Εσπερινού ΓΕΛ Ηρακλείου αιτούνται να λυθούν
χρόνια ζητήµατα που απασχολούν τη µαθητική κοινότητα των
Εσπερινών Γενικών Λυκείων της χώρας.
43) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ και κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ, Βοιωτίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΘΑΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ εκφράζει τις ενστάσεις και παρατηρήσεις
της σχετικά µε τη ρύθµιση του άρθρου 81 του ν.4172/2013 και
την παράλληλη άσκηση καθηκόντων από υπαλλήλους των Δήµων
διαφόρων ειδικοτήτων.
44) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε χρέος
της ΝΔ στη ΔΕΗ.
45) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο ρόλο
του Υπουργείου Εργασίας σχετικά µε τις περιπτώσεις εργαζοµένων που υφίστανται απειλές από τους εργοδότες τους.
46) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην πρωτοβουλία τεσσάρων δηµάρχων για την πληρωµή ρεύµατος για
τους απόρους.
47) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην αξιοποίηση της περιουσίας του Σκαγιοπούλειου κληροδοτήµατος και
ζητά να δοθεί πολιτική λύση.
48) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κα-
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τέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε αγώνα
οµογενή µας από τις ΗΠΑ για την αποκατάσταση της Αγίας Σοφίας στη Κωνσταντινούπολη.
49) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά µήνυση για αδικήµατα κακουργηµατικού χαρακτήρα εις βάρος του διευθύνοντα
συµβούλου της ΕΤΑΔ και όλων των µελών του Δ.Σ..
50) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά επαναλαµβανόµενες κλοπές εξοπλισµού ασανσέρ στην Πάτρα.
51) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην εταιρεία «Συµβουλευτική Α.Ε. - Κουτρουµάνης και Συνεργάτες».
52) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά την απόκρυψη
εργατικού ατυχήµατος σε σήραγγα της Πάτρας.
53) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις οφειλές των Γερµανών.
54) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε γεγονός
ότι το Νοσοκοµείο «Άγιος Ανδρέας» παραµένει χωρίς διοίκηση.
55) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά ελέγχους της
εφορίας σε τέως διοικητές και υποδιοικητές δηµοσίων νοσοκοµείων.
56) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε υπόθεση στράτευσης του σεφ Σκαρµούτσου.
57) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην εργασία των µεταναστών στον αγροτικό τοµέα και τις άθλιες
συνθήκες παρακράτησής τους.
58) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα ενεχυροδανειστήρια και την ανθρώπινη απόγνωση.
59) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά οδικές συµβάσεις για την Ιονία Οδό και το σκάνδαλο της Κλόκοβας.
60) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην παρουσίαση της µελέτης του ΙΟΒΕ για το προτεινόµενο φορολογικό
σύστηµα.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 2381/07-10-2013 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Διώτη Ηρούς, Αµµανατίδου - Πασχαλίδου Ευαγγελίας (Λίτσας), Κουράκη Αναστασίου (Τάσου), Χαραλαµπίδου Δέσποινας,
Γαϊτάνη Ιωάννας, Αµανατίδη Ιωάννου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
13738/29-11-2013 έγγραφο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 2965/21-10-2013 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Αυγερινοπούλου Διονυσίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2365/29-
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11-2013 έγγραφο από τον Υπουργό Εσωτερικών η ακόλουθη
απάντηση:

«

»
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3. Στην µε αριθµό 3454/04-11-2013 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Χρυσοβελώνη Μαρίνας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
ΤΚΕ/Φ.2/32499/29-11-2013 έγγραφο από τον Υπουργό Διοικητι-

«

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 3664/11-11-2013 ερώτηση των Βουλευτών
κ.κ. Τσουκαλά Δηµητρίου και Καφαντάρη Χαρούλας (Χαράς) δό-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θηκε µε το υπ’ αριθµ. ΔΤΥΕ 1187055/1509 ΕΞ 2013/29-11-2013
έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:

«

»
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5. Στην µε αριθµό 3780/14-11-2013 ερώτηση των Βουλευτών
κ.κ. Κασαπίδη Γεωργίου, Αυγερινοπούλου Διονυσίας, Λαµπρόπουλου Ιωάννου, Σαµπαζιώτη Δηµητρίου, Κουτσούκου Γιάννη,
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Ουζουνίδη Μαρίνου, Νικολόπουλου Νικολάου δόθηκε µε το υπ’
αριθµ. 53031/29-11-2013 έγγραφο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η ακόλουθη απάντηση:

«

»)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑNΔΡΙΑΝΟΣ (Υφυπουργός Αθλητισµού): Κυρία
Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να λάβω τον λόγο για να κάνω µία
διόρθωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει ο
Υφυπουργός Αθλητισµού κ. Ιωάννης Ανδριανός.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑNΔΡΙΑΝΟΣ (Υφυπουργός Αθλητισµού): Θα ήθελα
να κάνω µία προσθήκη, κυρία Πρόεδρε, στον τίτλο του νοµοσχεδίου, επειδή προστέθηκαν µε τροπολογίες και άλλες διατάξεις.
Συνεπώς ο τίτλος του σχεδίου νόµου είναι: «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και
άλλες διατάξεις».
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να λάβω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν µπορείτε να
πάρετε τον λόγο, βέβαια.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα να κάνω µία δήλωση που είναι για τα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μετά, µόλις ψηφιστεί.
Δεν γίνεται και δεν θα καταγραφούν στα Πρακτικά, γιατί δεν επιτρέπεται, κύριε Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Πριν την ψήφιση, για να
δικαιολογήσουµε την ψήφο µας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μα, δεν µπορείτε να πάρετε τον λόγο. Τι να πούµε τώρα;
Έχει ψηφιστεί στα άρθρα και έχουν συζητηθεί οι τροπολογίες,
σε όλες τις διατάξεις. Έχει καταγραφεί η θέση των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων στην ψήφιση των άρθρων και στις τροπολογίες.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Επί του συνόλου να αιτιολογήσουµε την ψήφο µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν γίνεται. Την
έχετε δικαιολογήσει.
Προχωράµε στην ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες
διατάξεις» µε την προσθήκη του κυρίου Υπουργού.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου και έχει ως εξής:
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
Με τις διατάξεις του παρόντος ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις και
η διαδικασία χορήγησης άδειας για τη χρήση χώρων συνάθροισης
κοινού, στους οποίους δίνονται θεατρικές, χορευτικές ή µουσικές
παραστάσεις ή παρουσιάζονται άλλα, παρεµφερούς µορφής,
οπτικοακουστικά δρώµενα. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται στα κέντρα διασκέδασης και σε παραστάσεις που διενεργούνται σε υπαίθριους µη περιφραγµένους χώρους.

Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ισχύουν οι εξής ορισµοί:
1. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων
(ή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας): η εκτελεστή διοικητική
πράξη µε την οποία πιστοποιείται ότι ένας χώρος πληροί τις
απαιτήσεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας για τη διενέργεια παραστάσεων µε ασφάλεια των εργαζοµένων και του κοινού, χωρίς
να προκαλείται όχληση στους περίοικους, ενώ παράλληλα προσδιορίζεται µε αυτήν ο µέγιστος πληθυσµός του χώρου.
2. Άδεια παράστασης: η εκτελεστή διοικητική πράξη, µε την
οποία προσδιορίζεται ο µέγιστος πληθυσµός και πιστοποιείται
ότι µία παράσταση που θα δοθεί σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες,
σε οριζόµενο χώρο, στεγασµένο ή υπαίθριο περιφραγµένο, για
τον οποίο δεν έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
µπορεί να πραγµατοποιηθεί υπό συνθήκες ασφάλειας των εργαζοµένων και του κοινού και χωρίς να προκαλείται όχληση στους
περιοίκους.
3. Μέγιστος πληθυσµός: ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός
προσώπων (εργαζοµένων – κοινού) χώρου ή παράστασης βάσει
των προβλεπόµενων µέτρων ασφαλείας, όπως καθορίζεται στο
π.δ. 71/1988.
4. Χώρος παραστάσεων (ή χώρος): το κτίριο ή διακριτό µέρος
κτιρίου που έχει λειτουργική ενότητα και στο οποίο συναθροίζεται το κοινό και δίδεται η παράσταση ή ο περιφραγµένος υπαίθριος χώρος, στον οποίο συναθροίζεται το κοινό και δίνεται η
παράσταση.
5. Πολυχώρος: ακίνητο ή συγκρότηµα ακινήτων, το οποίο περιέχει περισσότερους του ενός χώρους παραστάσεων.
Άρθρο 3
Επιτρεπόµενοι χώροι παραστάσεων
1. Παράσταση επιτρέπεται να γίνεται σε θέατρο ή χώρο, για
τον οποίο έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας και
µέσα στο πλαίσιο που ορίζει η σχετική άδεια. Κατ’ εξαίρεση, παράσταση επιτρέπεται να γίνει και σε χώρο για τον οποίο δεν έχει
εκδοθεί άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, εφόσον χορηγηθεί
άδεια παράστασης.
2. Σε περίπτωση πολυχώρου, εκδίδεται ενιαία άδεια για όλους
τους χώρους παραστάσεων. Ο έλεγχος των κριτηρίων γίνεται για
κάθε χώρο χωριστά.
3. Δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ή άδεια
παράστασης για παραστάσεις που δίνονται σε αδειοδοτηµένους
χώρους συνάθροισης κοινού µε µέγιστο πληθυσµό µικρότερο
των 50 ατόµων.
Άρθρο 4
Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
και άδεια παράστασης
1. Η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου εκδίδεται από
τον οικείο δήµο, µετά τη χορήγηση προέγκρισης, µε την επιφύλαξη της παρέκκλισης του άρθρου 7 παράγραφος 2 του παρόντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/
31600/9.12.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υγείας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, (Β’ 3106), κατόπιν αίτησης του ιδιοκτήτη
ή του προσώπου στο όνοµα του οποίου πρόκειται να εκδοθεί η
άδεια. Η άδεια έχει αόριστη διάρκεια.
Η αίτηση συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιλαµβάνει:
α. Φωτογραφίες του κτιρίου.
β. Βεβαίωση στατικής επάρκειας από αρµόδιο µηχανικό.
γ. Βεβαίωση κύριας χρήσης από αρµόδιο µηχανικό. Στην ίδια
βεβαίωση δηλώνεται υπεύθυνα ότι το κτίριο υφίσταται νοµίµως,
σύµφωνα µε τον ορισµό της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.
4067/2012 (Α’ 79), ή ότι το κτίριο ή τµήµατά του έχουν εξαιρεθεί
από την κατεδάφιση ή έχει ανασταλεί η κατεδάφισή τους µε τις
κείµενες διατάξεις, καθώς και ότι το κτίριο πληροί τις γενικές και
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ειδικές πολεοδοµικές και λοιπές διατάξεις και κανονισµούς, που
είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του, όπως κάθε φορά
ισχύουν.
δ. Αντίγραφο της οικοδοµικής άδειας ή της άδειας δόµησης
του κτιρίου, εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση κτισµάτων ή διηρηµένων ιδιοκτησιών, οι οποίες έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε
νόµο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθµισης
αυθαιρέτων κατασκευών, κατατίθεται βεβαίωση εξαίρεσης ή περαίωσης από την αρµόδια αρχή που εξέδωσε την πράξη ή την
αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης (Υ.ΔΟΜ.) ή βεβαίωση περαίωσης
της διαδικασίας υπαγωγής από το ηλεκτρονικό σύστηµα του ΤΕΕ
ή βεβαίωση εξόφλησης του 30% του ενιαίου ειδικού προστίµου
από το ηλεκτρονικό σύστηµα του ΤΕΕ, ανάλογα µε τις διατάξεις
του νόµου στον οποίο έχουν υπαχθεί. Επίσης, υποβάλλονται αντίγραφα κατόψεων –τοµών της οικοδοµικής άδειας ή της άδειας
δόµησης, ή κατά περίπτωση (ανάλογα µε την υπαγωγή στον αντίστοιχο νόµο εξαίρεσης – τακτοποίησης – ρύθµισης) τα αντίγραφα των σχεδίων που έχουν υποβληθεί στην αρµόδια αρχή ή
στο ηλεκτρονικό σύστηµα του ΤΕΕ. Σε κτίρια που έχουν ανεγερθεί προ της ισχύος του ΓΟΚ/1955 για τα οποία δεν έχει εκδοθεί
άδεια, κατατίθενται σχέδια αποτύπωσης (κάτοψη – τοµή).
ε. Mετά την ενεργοποίηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου του άρθρου 4 του ν. 3843/2010, αντί των δικαιολογητικών
της περίπτωσης δ’, υποβάλλονται το πιστοποιητικό πληρότητας
ή ενηµέρωσης της Ταυτότητας Κτιρίου και αντίγραφα κατόψεων
τοµών, όπως αυτά επίσης υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστηµα.
στ. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Αρχή, χρονικής διάρκειας
πέντε (5) ετών που ανανεώνεται 2 µήνες πριν τη λήξη του.
ζ. Παράβολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κοινή απόφαση
61167/17.12.2007 των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας
και Οικονοµικών (Β’ 243).
η. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου για τον ορισµό
υπευθύνου του θεάτρου και αναπληρωτή του και υπεύθυνη δήλωση των τελευταίων ότι αποδέχονται τον ορισµό τους.
θ. Αίτηση/Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986
του ενδιαφερόµενου φυσικού ή νοµικού προσώπου σύµφωνα µε
το πρότυπο που επισυνάπτεται στη ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/
31600/9.12.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υγείας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής (Β’ 3106).
2. Σε θέατρα για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια µπορούν νοµίµως να δίνονται παραστάσεις από διαφορετικούς θιάσους χωρίς
να είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση της άδειας εγκατάστασης
και λειτουργίας στο όνοµα των διαφορετικών θιασαρχών.
Για τις περιπτώσεις αντικατάστασης της άδειας εφαρµόζονται
οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/
31600/9.12.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υγείας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής (Β’ 3106).
3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 3 η άδεια παράστασης εκδίδεται από τον οικείο δήµο, µετά από αίτηση του
υπεύθυνου της παράστασης, µε την οποία προσδιορίζεται το
χρονικό διάστηµα στο οποίο διενεργείται η αδειοδοτούµενη παράσταση, καθώς και το περίγραµµα του χώρου µέσα στον οποίο
αυτή διενεργείται.
Η αίτηση συνοδεύεται από πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για χρήση χώρου συνάθροισης κοινού.
Για παραστάσεις µε µέγιστο πληθυσµό πενήντα (50) ατόµων,
υποβάλλεται κοινή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου
και αυτού στο όνοµα του οποίου εκδίδεται η άδεια παράστασης,
σχετικά µε τη λήψη όλων των απαραίτητων µέσων ασφάλειας του
κοινού και των εργαζοµένων.
Για παραστάσεις µε µέγιστο πληθυσµό µεγαλύτερο των πενήντα (50) ατόµων, η υπεύθυνη δήλωση του προηγούµενου εδαφίου υποβάλλεται από αρµόδιο µηχανικό.
4. Με απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου καθορίζεται
ο ετήσιος ανώτατος αριθµός παραστάσεων που µπορούν να δο-
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θούν σε ένα χώρο µε άδεια παράστασης. Ο αριθµός αυτός δεν
µπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) παραστάσεις ετησίως.
Με απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου µπορεί να ορίζονται χώροι στους οποίους επιτρέπεται η διενέργεια παραστάσεων χωρίς να παραβλάπτονται ουσιωδώς οι υφιστάµενες
χρήσεις γης της περιοχής.
Άρθρο 5
Ουσιαστικές προϋποθέσεις για άδεια
εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου - αποκλίσεις
1.α. Σε κτίρια µε ηµεροµηνία αίτησης για την έκδοση οικοδοµικής άδειας πριν τις 17.2.1989 όπου ήδη λειτουργούν θέατρα
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή έχουν λειτουργήσει πριν
την ισχύ του παρόντος, η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να εγκρίνει παρεκκλίσεις από τις ειδικότερες διατάξεις των παραγράφων
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 και 2.2 της παραγράφου 2, 3.1., 3.2., 3.3.,
3.4. και 3.5. της παραγράφου 3., 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4., 5.1.5, 5.1.6,
5.1.7, 5.1.10 και 5.2.2 της παραγράφου 5 και 6.2.1.3 και 6.2.2. της
παραγράφου 6 του άρθρου 10 του π.δ. 71/1988 εφόσον δεν θίγεται ο βασικός σκοπός της πυροπροστασίας και αιτιολογείται
από τεχνική έκθεση και µελέτη πυροπροστασίας του αρµόδιου
µηχανικού η αδυναµία πλήρους εφαρµογής των διατάξεων του
από 15.5/17.5.1956 β.δ. (Α’ 123) ή των αντίστοιχων διατάξεων του
άρθρου 10 του π.δ. 71/1988. Για την έγκριση των αποκλίσεων σε
κάθε περίπτωση απαιτείται η αύξηση των κατά την κείµενη νοµοθεσία προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων και µέσων πυροπροστασίας.
Η πυροσβεστική αρχή εγκρίνει τις αποκλίσεις, ύστερα από
απόφαση τριµελούς επιτροπής αποτελούµενης από βαθµοφόρους παραγωγικής Σχολής του Πυροσβεστικού Σώµατος, στην
οποία συµµετέχει ένας (1) τουλάχιστον Αξιωµατικός.
1.β. Για τα κτίρια της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κτιριοδοµικού Κανονισµού
(απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3046/304/ 30.01./3.2.1989 (Δ’
59) και του ν. 4067/2012) η χορήγηση των εγκρίσεων ή αδειών,
καθώς και η εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών που απαιτούνται για τη δηµιουργία των απαιτούµενων εξόδων διαφυγής,
πέραν των υπαρχουσών, εκτός του νοµίµου περιγράµµατος του
κτιρίου στον ακάλυπτο χώρο, καθώς και σε όµορα ακίνητα υπό
την προϋπόθεση συναίνεσης των ιδιοκτητών των ακάλυπτων
χώρων και των όµορων ακινήτων, χωρίς όµως να επέρχεται αύξηση των δοµούµενων επιφανειών.
1.γ. Η απόφαση της ως άνω επιτροπής κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο και προσβάλλεται µε ένσταση εντός προθεσµίας
ενός (1) µηνός στην κατά τόπο αρµόδια Πυροσβεστική Αρχή. Η
εν λόγω ένσταση εξετάζεται από Δευτεροβάθµια Επιτροπή, συγκροτούµενη µε απόφαση του οικείου αντιπεριφερειάρχη της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ύστερα από πρόταση της αρµόδιας
πυροσβεστικής αρχής η οποία αποτελείται από το διοικητή
αυτής ως πρόεδρο και δύο (2) διπλωµατούχους µηχανικούς που
έχουν την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου. Σε περίπτωση αδυναµίας συγκρότησης Δευτεροβάθµιας Επιτροπής, ο κατά τόπο
αρµόδιος διοικητής διαβιβάζει την υποβληθείσα ένσταση µε το
σχετικό φάκελο στην έχουσα αυτή τη δυνατότητα πλησιέστερη
υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώµατος. Στην περίπτωση αυτή η
Δευτεροβάθµια Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του οικείου
Αντιπεριφερειάρχη, µετά από πρόταση του διοικητή της Υπηρεσίας αυτής και απαρτίζεται από το διοικητή της αρµόδιας πλέον
Πυροσβεστικής Αρχής και δύο (2) διπλωµατούχους µηχανικούς
που έχουν την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου, και υπηρετούν
σε υπηρεσία που εδρεύει στην περιοχή της αρµοδιότητας του
Αντιπεριφερειάρχη. Στην αυτοψία που διενεργείται από τις παραπάνω Επιτροπές δικαιούται να παρίσταται ο ενδιαφερόµενος
ή ο µελετητής.
2.α. Σε θέατρα που στεγάζονται σε κτίρια µε ηµεροµηνία αίτησης έκδοσης οικοδοµικής άδειας πριν τις 17.2.1989 και πρόκειται
να λειτουργήσουν µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος επιβάλλεται η σύνταξη µελέτης πυροπροστασίας σύµφωνα µε το άρθρο
10 του π.δ. 71/1988, όπως κάθε φορά ισχύει που υποβάλλεται
για έγκριση στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.
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2.β. Για τα κτίρια της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του Κτιριοδοµικού Κανονισµού
(υπουργική απόφαση 3046/304/30.01./ 3.2.1989 και του ν.
4067/2012 η χορήγηση των εγκρίσεων ή αδειών, καθώς και η
εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών που απαιτούνται για τη δηµιουργία των απαιτούµενων εξόδων διαφυγής, πέραν των υπαρχουσών, εκτός του νοµίµου περιγράµµατος του κτιρίου στον
ακάλυπτο χώρο, καθώς και σε όµορα ακίνητα υπό την προϋπόθεση συναίνεσης των ιδιοκτητών των ακάλυπτων χώρων και των
όµορων ακινήτων.
3. Για θέατρα που στεγάζονται σε κτίρια µε ηµεροµηνία αίτησης έκδοσης οικοδοµικής άδειας µετά τις 17.2.1989, ισχύουν και
εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ. 71/1988, όπως κάθε φορά
ισχύει.
Άρθρο 6
Κυρώσεις
Θέατρα που λειτουργούν χωρίς την προβλεπόµενη, από τις
διατάξεις του παρόντος, άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας,
σφραγίζονται από την αδειοδοτούσα αρχή.
Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας παράστασης για δύο (2) έτη,
σε ιδιοκτήτες (σε περίπτωση ιδιοχρησίας) ή σε µισθωτές ακινήτων, οι οποίοι διενεργούν παραστάσεις χωρίς την προβλεπόµενη
από τις διατάξεις του παρόντος άδεια παράστασης.
Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται µε απόφαση του οικείου
δηµάρχου πρόστιµο τριακοσίων (300) ευρώ, ανά παράβαση, το
οποίο αποτελεί έσοδο του δήµου.
Άρθρο 7
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις
1. Ιδιοκτήτες ή µισθωτές χώρων, όπου δίδονται θεατρικές και
άλλες οπτικοακουστικές παραστάσεις χωρίς άδεια οφείλουν,
εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να λάβουν προσωρινό ή οριστικό πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να υποβάλουν
αίτηση για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου.
Σε θέατρα που στεγάζονται σε κτίρια µε ηµεροµηνία αίτησης
έκδοσης οικοδοµικής άδειας µετά τις 17.2.1989 τηρείται η διαδικασία του άρθρου 4 της 13/2013 (Β’ 1586) Πυροσβεστικής Διάταξης.
Εφόσον σε θέατρα που στεγάζονται σε κτίρια µε ηµεροµηνία
αίτησης έκδοσης οικοδοµικής άδειας πριν τις 17.2.1989 επιβάλλεται να εγκατασταθούν µόνιµα συστήµατα πυροπροστασίας, δύναται να χορηγηθεί άπαξ προσωρινό πιστοποιητικό
πυροπροστασίας χρονικής διάρκειας µέχρι ενός (1) έτους για την
εγκατάστασή τους και στη συνέχεια χορηγείται οριστικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας διάρκειας πέντε (5) ετών.
2. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για τις χρήσεις
γης της περιοχής, η χορήγηση αδείας εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και η έκδοση άδειας νοµιµοποίησης της αλλαγής
χρήσης, σε θέατρα που λειτουργούν ή έχουν λειτουργήσει αποδεδειγµένα κατά τα τελευταία τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία
δηµοσιεύσεως του παρόντος στην εδαφική περιφέρεια του
Δήµου Αθηναίων, εφόσον ο µέγιστος πληθυσµός τους δεν υπερβαίνει τα 150 άτοµα. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4178/2013, εφόσον υπάρχουν
αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 του
ν. 4178/2013 και δη αποκλειστικά και µόνο ως προς τη χρήση. Η λειτουργία των θεατρικών
αυτών χώρων αποδεικνύεται µε κάθε πρόσφορο µέσο και, ιδίως,
µε αναγγελίες παραστάσεων στον τύπο, συµβάσεις µε καλλιτέχνες, θεωρηµένα εισιτήρια.
3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού συγκροτείται εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού επιτροπή για την επανεξέταση και κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για
τους χώρους θεάτρου, κινηµατογράφου και λοιπών οπτικοακουστικών τεχνών. Έργο της επιτροπής είναι η πρόταση για την κωδικοποίηση και την τροποποίηση της ισχύουσας νοµοθεσίας µε

σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης της τέχνης µε
παράλληλη διασφάλιση των όρων ασφαλείας, υγιεινής και την
αποτροπή της όχλησης των περιοίκων.
Η επιτροπή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, µε τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Πολιτισµού και
Αθλητισµού, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, µε τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, µε τον
αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Εσωτερικών, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, µε τον αναπληρωτή του, από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος, έναν εκπρόσωπο που
υποδεικνύεται, µε τον αναπληρωτή του, από την Κεντρική Ένωση
Δήµων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) έναν νοµικό από το Νοµικό Συµβούλιο
του Κράτους, µε βαθµό τουλάχιστον Παρέδρου που υποδεικνύεται, µε τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται
από την Πανελλήνια Ένωση Ελεύθερου Θεάτρου, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την Ένωση µη Κερδοσκοπικών Θιάσων, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την Ένωση Χώρων
Πολιτισµού Αθήνας, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την
Πανελλήνια Οµοσπονδία Θεάµατος Ακροάµατος (Π.Ο.Θ.Α.) και
έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Ελλήνων Ηθοποιών (Σ.Ε.Η.). Σε
περίπτωση που τα ανωτέρω συλλογικά όργανα δεν υποδείξουν
τους εκπροσώπους τους εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή του σχετικού εγγράφου, τα πρόσωπα
αυτά υποδεικνύονται από τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού. Ο πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού.
4. Αποφάσεις σφράγισης χώρων, οι οποίες έχουν συντελεστεί
από την 1η Ιανουαρίου 2013 µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος,
επανεξετάζονται βάσει των διατάξεων του παρόντος από τις αρµόδιες υπηρεσίες των δήµων, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων.
Άρθρο 8
Καταργείται κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του παρόντος
Άρθρο 9
Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 76Α του ν. 2725/ 1999 (Α’
121) που προστέθηκε µε το άρθρο 17 του
ν. 3262/2004 (Α’
173), τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3372/2005 (Α’
187), παρατάθηκε µε το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 3708/2008 (Α’
210) και εκ νέου µε το άρθρο 17 παρ. 1 του ν. 4049/2012 (Α’ 35)
παρατείνεται για τρία έτη από τη λήξη της.
Άρθρο 10
1. Στην περίπτωση α’της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2452/1996
(Α’283), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 110 παρ. 6α του ν.
4172/2013 (Α’167), προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως ακολούθως:
«Σε περίπτωση που οι ως άνω επιτροπές έχουν ως αντικείµενο
τη µελέτη, επεξεργασία, εισήγηση και νοµική υποστήριξη διαχείρισης και λήψης µέτρων επί θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δύναται να
προεδρεύει µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, το
οποίο ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του, µε απόφαση του Προέδρου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µε τη συµµετοχή
ως µελών υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή άλλων Υπουργείων, ανεξάρτητων αρχών, ελεγκτικών ή άλλων φορέων και Σωµάτων του Δηµοσίου, οπότε συνυπογράφει ο κατά περίπτωση αρµόδιος
Υπουργός. Με την ίδια απόφαση ορίζονται εισηγητές από τα µέλη
των επιτροπών ή από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και
γραµµατέας αυτών.»
2. Στο τέλος του άρθρου 16 του ν. 4213/2013 (Α’261) προστίθεται εδάφιο τελευταίο ως εξής:
«Οι άδειες εργασίας που ανανεώνονται σύµφωνα µε το παρόν
ισχύουν για έξι µήνες.»
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Άρθρο 11
Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων

γ) για τα νοµικά πρόσωπα, εκτός των Ν.Π.Δ.Δ., οι µέτοχοι ή οι
εταίροι του ή τα µέλη των διοικήσεών τους, δεν έχουν την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
και κληρικού, για δε τις ενώσεις προσώπων, τα µέλη Δ.Σ. ή της
Διοικούσας Επιτροπής, δεν έχουν την ιδιότητα του δηµοσίου
υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού.»
5. Στο τέλος της υποπαραγράφου Θ.18. της παραγράφου Θ’
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται περίπτωση 7
ως εξής:
«7. Για τα Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης που διέθεταν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας έως την 31η Αυγούστου 2013, η ισχύς της άδειας αυτής παρατείνεται έως την 31η Δεκεµβρίου 2013.»
Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης άρχεται από την 1η Σεπτεµβρίου 2013.
6. Η παρ. 6 του άρθρου 47 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση
της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’193)
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. και οι ιδιωτικές Σ.Ε.Κ. δύνανται να παρέχουν πιστοποιηµένα προγράµµατα σπουδών, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου, που δεν περιλαµβάνονται στις ειδικότητες των Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. του παρόντος νόµου.»
Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης άρχεται την 1η Οκτωβρίου
2013.
7. Στο τέλος της περίπτωσης δ’της παρ. 1 του άρθρου 25 του
ν. 4186/2013 προστίθεται η φράση «των ΕΠΑ.Λ.».
8. Η παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Οι απόφοιτοι των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου
17, εκτός του Κολλεγίου, λαµβάνουν Βεβαίωση Επαγγελµατικής
Κατάρτισης και είναι δυνατόν, εφόσον το επιθυµούν και εφόσον
πληρούν τις ισχύουσες προϋποθέσεις ανά ειδικότητα, να συµµετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης, οι οποίες διεξάγονται ετήσια, το τελευταίο τρίµηνο κάθε έτους, από τον Εθνικό Οργανισµό
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά µόνας ή και σε συνεργασία µε τα Επαγγελµατικά Επιµελητήρια ή και τις Επιστηµονικές
Ενώσεις αποτελεί το φορέα, που εφαρµόζει τις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, για τη χορήγηση Πτυχίου ή Διπλώµατος
Ειδικότητας. Κατά περίπτωση, στην οργάνωση και διεξαγωγή
των εξετάσεων πιστοποίησης, δύνανται να συµµετέχουν και
Υπουργεία που χορηγούν αντίστοιχες άδειες ασκήσεως επαγγέλµατος, για όσες ειδικότητες υπάρχει τέτοιου είδους απαίτηση. Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίησης, παράλληλα
µε το προβλεπόµενο Πτυχίο ή Δίπλωµα ειδικότητας, αποκτούν
και την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, που προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία για το συγκεκριµένο επίπεδο
προσόντων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών που εκδίδεται µετά από εισήγηση
του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., βάσει προγραµµατικών συµφωνιών
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε τα Επαγγελµατικά Επιµελητήρια ή και τις
επιστηµονικές ενώσεις, εφόσον αυτές οι συµφωνίες υπάρχουν,
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ειδικά το σύστηµα πιστοποίησης αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης όλων των ειδικοτήτων των αποφοίτων Σχολών
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι όροι,
οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συµµετοχής, ο χρόνος
διεξαγωγής και η διαδικασία των εξετάσεων, η οργανωτική δοµή,
ο τύπος των χορηγούµενων τίτλων και βεβαιώσεων, καθώς και
το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εξέταστρων πιστοποίησης
και του ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση του χορηγούµενου
τίτλου. Με την ίδια απόφαση συνιστάται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), µε συµµετοχή µελών του διοικητικού
συµβουλίου, στελεχών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή και στελεχών, επιστηµόνων και εµπειρογνωµόνων του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα της
ηµεδαπής, εκπροσώπων Υπουργείων, επαγγελµατικών επιµελητηρίων, επαγγελµατικών φορέων, κοινωνικών εταίρων, επιστηµονικών ενώσεων για τη διενέργεια των εξετάσεων και την
εισήγηση στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θεµάτων, που εµπίπτουν

Παράγραφος 1
Θέµατα Φορέων Εκπαίδευσης
1. Μετά το τέλος της περίπτωσης 20 της υποπαραγράφου Θ3
της παραγράφου Θ’ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012
(Α’ 222) όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση 21 ως εξής:
«21. Όπου στις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου, παραγράφου και άρθρου του νόµου αυτού, προβλέπεται ότι οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά
ενήµεροι, τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας αναζητούνται, αυτεπαγγέλτως, από την αρµόδια υπηρεσία του αρµόδιου οργάνου του φορέα που, εκάστοτε, χορηγεί
και επικαιροποιεί την άδεια, κατά το χρόνο έκδοσης ή επικαιροποίησης αυτής.»
2.α. Μετά το τέλος της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Θ4
της παραγράφου Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 ως
ισχύει, προστίθεται περίπτωση 4 ως εξής:
«4. Η ανάκληση των υποπεριπτώσεων α’ και β’ της περίπτωσης
1 και των περιπτώσεων 2 και 3 της παρούσας υποπαραγράφου,
παραγράφου και άρθρου του νόµου αυτού, επέρχονται οποτεδήποτε (πέραν ή) και εντός του διδακτικού έτους ή του εξαµήνου
εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανάλογα µε τη διάρθρωση του προγράµµατος σπουδών του φορέα. Με απόφαση του αρµοδίου
κάθε φορά, για τη χορήγηση των άδειων της παρούσας παραγράφου και άρθρου του νόµου αυτού όπως εκάστοτε ισχύει, οργάνου, εγκρίνεται η µετεγγραφή των µαθητών/ καταρτιζόµενων/
σπουδαστών, που φοιτούσαν στο φορέα δια βίου µάθησης του
οποίου ανακλήθηκε η άδεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου, παραγράφου και άρθρου του νόµου
αυτού, σε άλλον φορέα της αρεσκείας του, µε βάση αίτησή τους
που υποβάλλεται στο αποφασίζον, κατά τα ανωτέρω, για τη µετεγγραφή όργανο εντός δέκα (10) ηµερών από την απόφαση
ανάκλησης.»
β. Από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται κάθε γενική και ειδική διάταξη που είναι
αντίθετη προς τις διατάξεις της περίπτωσης 21 της υποπαραγράφου Θ3 της παραγράφου Θ’ του άρθρου πρώτου και της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Θ4 της παραγράφου Θ’ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, καθώς και οι παράγραφοι 3,
4 και 5 του άρθρου 9 της υπουργικής απόφασης Ζ/3378/1993 (Β’
356).
3. Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ3 της παραγράφου
Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και Κολλεγίου, χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων και νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. β. Άδεια Ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) και Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νοµικά
πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δια Βίου
Μάθησης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
Όπου για την αδειοδότηση Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) και Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) αναφέρεται ο Υπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων ή Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, εφεξής νοείται ο Γενικός Γραµµατέας Δια Βίου Μάθησης ή Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης,
αντίστοιχα. Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης άρχεται από την
1η Νοεµβρίου 2013.
4. Στο άρθρο πρώτο, παράγραφος Θ’ υποπαράγραφος Θ.3.
περίπτωση 5 του ν. 4093/2012 η υποπερίπτωση «γ’», αντικαθίσταται ως ακολούθως:
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στις αρµοδιότητές του και αφορούν στην πιστοποίηση της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης των αποφοίτων Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ.,
συνιστώνται όργανα και επιτροπές πρόσκαιρου χαρακτήρα για
την υποβοήθηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διενέργεια των εξετάσεων, των οποίων η συγκρότηση και ο ορισµός γίνεται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., µετά από εισήγηση της
Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και καθορίζεται το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία
αποζηµίωσης όλων των ανωτέρω, ο τρόπος λειτουργίας τους,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε τα ανωτέρω ειδικότερο, τεχνικό
ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα, θέµα που αφορά τις εξετάσεις πιστοποίησης της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης των αποφοίτων Σ.Ε.Κ. και I.E.Κ.. Με όµοια απόφαση καθορίζεται το
σύστηµα πιστοποίησης της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης των αποφοίτων των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης
(Κ.Δ.Β.Μ.) κατ' αναλογία και µε βάση τα θέµατα του εδαφίου ε’
της παρούσας παραγράφου, ανατίθεται στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. η διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης του παρόντος εδαφίου,
συνιστώνται όργανα και επιτροπές πρόσκαιρου χαρακτήρα, καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας τους, το ύφος, ο τρόπος και η
διαδικασία αποζηµίωσής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε
τα ανωτέρω ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα,
θέµα που αφορά στις εξετάσεις πιστοποίησης της συνεχιζόµενης
επαγγελµατικής κατάρτισης των αποφοίτων Κ.Δ.Β.Μ.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία δεν
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η
συγκρότηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ..»
9. Στο τέλος του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:
«8. Από τη δηµοσίευση του ν. 4186/2013 το Δίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης επιπέδου µεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής κατάρτισης της περίπτωσης δ’ της παρ. 1 του άρθρου 6
του ν. 2009/1992 αντιστοιχεί στο Δίπλωµα Επαγγελµατικής Ειδικότητας επιπέδου 4 του παρόντος άρθρου και το Πιστοποιητικό
Επαγγελµατικής Κατάρτισης επιπέδου 1 της περίπτωσης α’ της
παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 αντιστοιχεί στο Πτυχίο
Επαγγελµατικής Ειδικότητας επιπέδου 3 του παρόντος άρθρου
που χορηγείται στους αποφοίτους των Σ.Ε.Κ..
9. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και µέχρι την πιστοποίηση αποφοίτων I.E.Κ. κατά τα άρθρα 23 και 24 του νόµου
αυτού, στους αποφοίτους I.E.Κ. παλαιού τύπου που συµµετέχουν
επιτυχώς σε εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελµατικής
κατάρτισης που διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χορηγείται
Δίπλωµα Επαγγελµατικής Ειδικότητας επιπέδου 4 και Πτυχίο
Επαγγελµατικής Ειδικότητας επιπέδου 3 του παρόντος άρθρου,
αντί των τίτλων της περίπτωσης δ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του
ν. 2009/1992 και της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του
ν. 2009/1992, αντίστοιχα.»
10. Ειδικά, για το έτος 2014, οι εξετάσεις πιστοποίησης της
παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 δύνανται να πραγµατοποιηθούν µέχρι δύο (2) φορές σε χρόνο που καθορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
11. Η περίπτωση β’της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4186/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Από τη δηµοσίευση των αποφάσεων της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 καταργούνται: η αριθµ. 10141/ΙΑ/2012
κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Οικονοµικών «Σύστηµα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης των αποφοίτων
Ι.Ε.Κ.» (Β’3056), καθώς και η θητεία των µελών και του γραµµατέα της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθµ.
ΓΠ/2389/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 26 τ.
Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του
Δηµόσιου και Ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα/24.1.2013)».
12. Στο τέλος της περίπτωσης ε’ της παρ. 1 του άρθρου 44
του ν. 4186/2013 προστίθεται περίπτωση στ’ ως εξής:
«στ) προστίθενται ειδικότητες που προσφέρονται από τα Ι.Ε.Κ.
ήτις Σ.Ε.Κ..»
13. Στο τέλος του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α’193) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Ειδικά, για την Οµάδα Προσανατολισµού Ναυτιλιακών
Επαγγελµάτων του Επαγγελµατικού Λυκείου, ο καθορισµός του
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ωρολογίου προγράµµατος, του περιεχοµένου, της διδακτέας και
εξεταζόµενης ύλης, καθώς και τα προσόντα των διδασκόντων
των ναυτιλιακών µαθηµάτων πραγµατοποιείται µε απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και Ναυτιλίας και Αιγαίου, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται τα
λοιπά θέµατα λεπτοµερειακού χαρακτήρα, που αφορούν στην
οργάνωση και τη λειτουργία της Οµάδας Προσανατολισµού
Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων του Επαγγελµατικού Λυκείου.»
Παράγραφος 2
Θέµατα Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης
1. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 «Ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 267) αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Στις σχολικές µονάδες Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης τηρείται, µε την ευθύνη των διευθυντών των σχολικών αυτών µονάδων, Ατοµικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται µετά από τη λήψη ιατρικού ιστορικού
και τη διενέργεια φυσικής εξέτασης ή, εφόσον απαιτείται, και παρακλινικής εξέτασης. Την ευθύνη συµπλήρωσης του Α.Δ.Υ.Μ.
έχουν οι παιδίατροι ή γενικοί γιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις,
παθολόγοι, ανεξαρτήτως µονάδας ή φορέα που υπηρετούν ή συνεργάζονται, καθώς και ανεξάρτητοι ιδιώτες ιατροί των ανωτέρω
ειδικοτήτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους προσβασιµότητας είναι δυνατή η συµπλήρωσή του και από άλλους ιατρούς. Το περιεχόµενο του Α.Δ.Υ.Μ. είναι απόρρητο και δεν είναι
ανακοινώσιµο εκτός των περιπτώσεων ενηµέρωσης των αρµοδίων εκπαιδευτικών και των αρµοδίων ιατρών-επαγγελµατιών
υγείας, για τη λήψη µέτρων προστασίας και προάσπισης της
υγείας και της ζωής των µαθητών/τριων, καθώς και για τη στήριξη αυτών στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. Η κατάρτιση,
τήρηση και χρήση του Α.Δ.Υ.Μ. και η εν γένει επεξεργασία των
δεδοµένων που περιέχει το Α.Δ.Υ.Μ. γίνεται υπό τους όρους και
τις προϋποθέσεις του ν. 2472/1997 (Α’ 50). Με απόφαση των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Υγείας καθορίζεται
ο τύπος, το περιεχόµενο, οι όροι και οι προϋποθέσεις κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του
Α.Δ.Υ.Μ., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
2. Η περίπτωση β’της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 200/1998
(Α’161) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Επίδειξη του βιβλιαρίου ή προσκόµιση άλλου στοιχείου,
στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόµενα εµβόλια, καθώς
και του Ατοµικού Δελτίου Υγείας Μαθητή.»
3. Η περίπτωση β’της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 200/1998
(Α’161) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του µαθητή ή προσκόµιση
άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόµενα
εµβόλια, καθώς και του Ατοµικού Δελτίου Υγείας Μαθητή.»
4. Οι περιπτώσεις γ’και ε’της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ.
200/1998 καταργούνται.
5. Στην παρ. 2α’ του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α’193) και
στο πρώτο εδάφιο αυτής, διαγράφεται η φράση «από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου». Στην ίδια παράγραφο, µετά το
πρώτο εδάφιο, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η εφαρµογή των
όσων ανωτέρω άρχεται από το σχολικό έτος 2014-2015».
6. Στην παρ. 2 περίπτωση γ’ του άρθρου 28 του ν. 4186/2013
(Α’193) και στο πρώτο εδάφιο αυτής, διαγράφεται η φράση:
«ενός περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά προτίµηση
µε σπουδές ή εµπειρία στην ειδική αγωγή, αναπληρούµενο από
άλλον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης,» και τίθεται η
φράση «του Προέδρου του ΚΥΣΕΕΠ, αναπληρούµενου από τον
αντιπρόεδρο του ίδιου Συµβουλίου,».
7. Στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α’193) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Η εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου άρχεται από το σχολικό έτος 2014-2015.»
8. Στην παρ. 19 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 και στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 1 εντός των εισαγωγικών, διαγρά-
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φεται η φράση «καθώς και για την εισήγηση θεµάτων, που αφορούν το ΚΥΣΕΕΠ» και τίθεται η φράση «και φέρει τα θέµατα προς
συζήτηση στο ΚΥΣΕΕΠ» ενώ προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως
εξής:
«Διοικητικοί ή αποσπασµένοι στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων εκπαιδευτικοί δύνανται να προΐστανται των τµηµάτων
της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, καθώς επίσης και να αναπληρώνουν τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής.»
9. Στην παρ. 24 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί εφόσον απασχολούνται τουλάχιστον 16 ώρες εβδοµαδιαίως συµπληρώνουν το προβλεπόµενο
από το νόµο διδακτικό ωράριο µε διδακτικό υποστηρικτικό έργο
στη σχολική µονάδα και κατά συνέπεια λογίζονται ως πλήρους
ωραρίου και λαµβάνουν τις τακτικές µηνιαίες αποδοχές τους,
αρχής γενοµένης από την έναρξη του σχολικού έτους 2013-2014.
Τα παραπάνω ισχύουν και για εκπαιδευτικούς που προσλαµβάνονται από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης για τις δοµές της
ειδικής αγωγής.»
10. Στην περίπτωση δ’ του άρθρου 22 του ν. 3699/ 2008 (Α’
199) και στο τρίτο εδάφιο αυτής µετά τη φράση «σε περίπτωση
εξάντλησης των πινάκων» προστίθεται η φράση «κατά περιοχή
προτίµησης». Επίσης, στη παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου και
στο τρίτο εδάφιο αυτού, µετά τη φράση «επί του συνόλου», διαγράφεται η φράση «των προσλήψεων» και τίθεται φράση «των
δηλωθέντων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων
κενών στο ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα». Τέλος προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα όσα αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση ισχύουν από
το σχολικό έτος 2013- 2014.»
11. Αναπληρωτές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης πλήρους ή µειωµένου ωραρίου που προσλήφθηκαν στο
πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ΕΣΠΑ, είναι δυνατόν να διατεθούν µε απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης εντός της Περιφέρειας, ή µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων σε άλλη περιφέρεια από αυτή που
τοποθετήθηκαν για την κάλυψη επειγουσών και άµεσων αναγκών
του ίδιου ή άλλων συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων
ΕΣΠΑ, µε τη σύµφωνη γνώµη των ιδίων και των αρµοδίων περιφερειακών διευθυντών. Επίσης, αναπληρωτές πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που προσελήφθησαν ως µειωµένου ωραρίου και υπηρετούν στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ΕΣΠΑ, δύνανται να προσληφθούν ως
αναπληρωτές πλήρους ωραρίου για το ίδιο ή άλλο συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα ΕΣΠΑ στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθµίδας εκπαίδευσης, εφόσον το έχουν δηλώσει στην αρχική αίτησή
τους. Οι προσλήψεις αναπληρωτών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για το πρόγραµµα της παράλληλης στήριξης, γίνονται αποκλειστικά ως µειωµένου ωραρίου. Στις προσλήψεις
αναπληρωτών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
πλήρους ή µειωµένου ωραρίου στις οποίες ακολουθείται ποσόστωση κατά κλάδο και ειδικότητα, η κατανοµή των δηλωθέντων
κενών από το Υπουργείο στο ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα γίνεται κατά τρόπο τυχαίο ανά περιοχή πρόσληψης. Οι
προσλήψεις στα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ΕΣΠΑ,
πλήρους ή µειωµένου ωραρίου, γίνονται οποιαδήποτε στιγµή
χωρίς χρονικούς περιορισµούς. Τα όσα αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση έχουν έναρξη από το σχολικό έτος 2013- 2014.
12. Υποψήφιοι αναπληρωτές ΕΑΕ οι οποίοι δεν συµπεριλήφθησαν στους προσωρινούς πίνακες, δύνανται να συµπεριληφθούν
στους οριστικούς πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ, εφόσον προσκοµίσουν µεταπτυχιακό τίτλο µε συνάφεια στην ειδική αγωγή έως
την κύρωση των οριστικών πινάκων. Η παρούσα περίπτωση
ισχύει από το σχολικό έτος 2013-2014.
Παράγραφος 3
Λοιπά Θέµατα
1. Η αναστολή ισχύος των διατάξεων του ν. 3653/2008 (Α’ 49)
«Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις»
παρατείνεται από τη λήξη της κατά τις 31.12.2013, σύµφωνα µε

5135

τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 της από
31.12.2011 Π.Ν.Π. (Α’ 268), έως τις 30.6.2014.
2. Η παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 3653/2008 (Α’ 49) εφαρµόζεται και ισχύει από 1.12.2013.
3. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4186/ 2013 (Α’
193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθενται εδάφια ως
εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, οι ανήκοντες στην παρούσα κατηγορία επιτυχόντες δύνανται να µεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους σε µη
αντίστοιχο Τµήµα ή Σχολή Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι., ανεξαρτήτως
εάν πέτυχαν σε Πανεπιστήµιο ή Τ.Ε.Ι.. Για τη µεταφορά της
θέσης κατατίθεται αίτηση του υποψηφίου στο Τµήµα ή τη Σχολή
υποδοχής, συνοδευόµενη µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που
αιτιολογούν τους λόγους της µεταφοράς. Η µεταφορά πραγµατοποιείται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τµήµατος ή Σχολής υποδοχής, κατόπιν αξιολόγησης των ειδικών
προσόντων του επιτυχόντος. Για τη µεταφορά της θέσης δεν
ισχύει ο ποσοτικός περιορισµός του 5% και οι επιτυχόντες εγγράφονται στο Τµήµα ή τη Σχολή ως υπεράριθµοι.»
4. Στην περίπτωση 3 της παρ. 7 του άρθρου έκτου του ν.
4218/2013 (Α’ 268) η φράση «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων» διαγράφεται και τίθεται στη θέση της
η φράση «Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Υγείας».
5. Στο τέλος της παρ. 12α του άρθρου 18 του ν. 3708/ 2008
(Α’ 210), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 45 παρ. Γ2
του ν. 3773/2009 (Α’ 120), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αθλητές που ήταν ενήλικοι κατά το χρόνο επίτευξης της διάκρισης, δύνανται να κάνουν χρήση του σχετικού προνοµίου, υπό
την προϋπόθεση να έχουν ηλικία έως τριάντα (30) ετών κατά το
χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης για την εισαγωγή τους
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ως αθλητές, για τα ακαδηµαϊκά
έτη 2013-2014 και 2014-2015.»
6. Στο τέλος της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/ 2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα ως άνω οριζόµενα για το µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπικό
των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ εφαρµόζονται αναλόγως και για το
υπό στοιχεία γ’ και δ’ της παρούσας παραγράφου εκπαιδευτικό
προσωπικό.»
Άρθρο 12
1. Οι οργανικές θέσεις των Αντεισαγγελέων Εφετών αυξάνονται από 1.1.2014 κατά δώδεκα (12), οριζοµένου του συνολικού
αριθµού αυτών την 1.1.2014 σε εκατόν είκοσι τρεις (123) και την
1.7.2015 σε εκατόν τριάντα (130), µε µείωση την 1.1.2014 των
οργανικών θέσεων: α)των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά επτά
(7), οριζοµένου του συνολικού αριθµού αυτών σε εκατόν τριάντα
έξι (136) και β) των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών-Παρέδρων Εισαγγελιών κατά πέντε (5), οριζοµένου του συνολικού αριθµού
τους σε διακόσιες σαράντα τρεις (243).
2.Α. Ο αριθµός των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών αυξάνεται από την 1.1.2014 κατά τριάντα πέντε (35) και ορίζεται συνολικά σε επτακόσιες εβδοµήντα έξι (776).
Β. Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων δοκίµων Ειρηνοδικών Δ’ Τάξεως (Γ’ 1046/2011), ο οποίος είχε παραταθεί έως
τις 31.12.2013 µε τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 40 του ν.
4111/2013 (Α’18), παρατείνεται έως τις 31.12.2014.
Γ. Η ισχύς των πινάκων κατάταξης κατά σειρά επιτυχίας των
υποψηφίων του διαγωνισµού για την πλήρωση κενών οργανικών
θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, που προκηρύχθηκε µε την
5223/23.1.2009 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ
23), παρατείνεται έως τις 31.12.2014.
3. Η παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 1756/1988, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Μετάθεση δικαστικού λειτουργού δεν επιτρέπεται πριν από
τη συµπλήρωση υπηρεσίας ενός (1) δικαστικού έτους στον τόπο
όπου τοποθετήθηκε, λόγω διορισµού. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται
µετάθεση και πριν την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, για υπηρεσιακούς ή σοβαρούς προσωπικούς λόγους,
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

οι οποίοι πρέπει να βεβαιώνονται ειδικά στην απόφαση ή αν υποβληθούν αιτήσεις αµοιβαίας µετάθεσης ή εάν υπάρχει κώλυµα
εντοπιότητας. Οι αµοιβαίες µεταθέσεις κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους υλοποιούνται µετά τη λήξη αυτού.»
4.Α. Μετά το εδάφιο 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του
ν. 2776/1999 προστίθεται εδάφιο 2 ως εξής:
«Οι συµβάσεις κατ’ επίσκεψη ιατρών στα καταστήµατα κράτησης, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, συνάπτονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, για
λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας και, της υγείας των
κρατουµένων.»
Β. Οι µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου υπογραφείσες συµβάσεις κατ’ επίσκεψη ιατρών στα καταστήµατα κράτησης θεωρούνται έγκυρες και παράγουν όλες τις νόµιµες συνέπειες.
Άρθρο 13
Το εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2725/ 1999 τροποποιείται ως εξής:
«Οι Α.Α.Ε. µαζί µε τον προϋπολογισµό υποχρεούνται να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή τράπεζας που λειτουργεί νόµιµα
στην Ελλάδα, ύψους ίσου µε το 5% του συνόλου των προϋπολογιζόµενων εξόδων και λήξεως της ισχύος της, έξι (6) µήνες µετά
τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται µε την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής για τη νέα
αγωνιστική περίοδο.»
Άρθρο 14
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,
2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
3. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

4. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

6. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΗ

7. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

8. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς
στην ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τώρα µπορώ να έχω τον
λόγο, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ούτε τώρα µπορείτε, κύριε Μαριά, γιατί τελείωσε η συζήτηση αυτού του νοµοσχεδίου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Δεν µπορούµε να αιτιολογήσουµε την
ψήφο µας;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Να µην δικαιολογήσουµε την ψήφο µας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν µπορείτε.
Δεν καταγράφεται στα Πρακτικά.
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και των τροπολογιών
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ενιαίος
Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις».
Στη χθεσινή συνεδρίαση συζητήθηκε και ψηφίστηκε το νοµο-

σχέδιο επί της αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν
τα άρθρα και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου ως µία ενότητα.
Η διαδικασία έχει ως εξής: Θα µιλήσουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές επί των άρθρων. Θα ακολουθήσουν οι εναποµείναντες οµιλητές επί της αρχής και επί των άρθρων και των
τροπολογιών και τέλος θα µιλήσουν όσοι τυχόν Βουλευτές εγγραφούν.
Τον λόγο έχει η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φεβρωνία Πατριανάκου.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
συνεχίζουµε σήµερα την κατ’ άρθρον συζήτηση ενός εξαιρετικά
σηµαντικού και δύσκολου νοµοσχεδίου.
Πριν ξεκινήσουµε, θα ήθελα να καταθέσω στα Πρακτικά την
αποτύπωση της χθεσινής συζήτησης, όπως αυτή καταγράφηκε
από την εφηµερίδα «ΑΥΓΗ», προκειµένου ο ιστορικός του µέλλοντος να µπορέσει να προσεγγίσει το θέµα της γνήσιας και αντικειµενικής δηµοσιογραφίας από µία άλλη οπτική γωνία.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Φεβρωνία Πατριανάκου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επειδή, πέρα από τις βασικές µας τοποθετήσεις, λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος του νοµοσχεδίου εκχωρούµε το δικαίωµα της
δευτερολογίας, θα ήθελα να ξεκινήσω µε µία αντίκρουση των
όσων χθες αναπτύχθηκαν από πλευράς Αντιπολίτευσης εντός της
Αιθούσης. Είναι προφανές ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν
µπόρεσε να αντικρούσει την ουσία του νοµοσχεδίου, τις βασικές
παραδοχές του, τη µεθοδολογία του. Η κριτική που άσκησε και
ασκεί είναι επιφανειακή, είναι περιφερειακή, είναι δευτερεύουσα.
Είναι στη λογική «ικανοποιώ τους πάντες και για όλα».
Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοαναιρείται και ιδεολογικά και προγραµµατικά
και γι’ αυτό, πρώτα απ’ όλα, η κριτική που ασκεί είναι αντιφατική.
«Φορολογείτε τα ακίνητα δύο φορές» µας έλεγαν µέχρι και στην
επιτροπή. Στην Ολοµέλεια το επιχείρηµα αλλάζει: «Υποφορολογείτε τις µεγάλες περιουσίες». Μα, ο συµπληρωµατικός φόρος
επιβάλλεται για συνολική αξία ακίνητης περιουσίας πάνω από τις
300.000 ευρώ και υπολογίζεται στο µέρος της συνολικής αξίας
που υπερβαίνει τις 300.000. Τι ακριβώς προτείνετε; Να αυξήσουµε το συµπληρωµατικό φόρο και να φορολογήσουµε παραπάνω τις µεγάλες περιουσίες; Τότε προς τι οι ενστάσεις σας;
Τότε θα πάψει να είναι διπλός;
Αποφασίστε: Ή ο φόρος είναι διπλός και εποµένως άδικος και
εισπρακτικός ή είναι δίκαιος και τουλάχιστον επιτυγχάνει για
εσάς τον ταξικό και προγραµµατικό σας στόχο. Μιλήστε καθαρή
γλώσσα στους πολίτες. Και τα δύο µαζί δεν γίνονται. Εσείς δεν
λέτε ότι θα φορολογήσετε τη συνολική περιουσία, κινητή και ακίνητη, πάνω από τις 300.000 ευρώ; Τελικά τι θα φορολογήσετε;
Γιατί, αν στις 300.000 περιλαµβάνονται όχι οι ατοµικές περιουσίες αλλά οι οικογενειακές και όχι µόνο τα ακίνητα αλλά και οι
καταθέσεις και τα λοιπά κινητά στοιχεία, τότε µιλάµε πραγµατικά
για το colpo grosso.
Ξαφνικά ο κ. Γελαλής αναπολεί το αρχικό σχέδιο. Και να θυµίσω στον κ. Τσακαλώτο, επειδή έκανε ένα σχόλιο, ότι αυτό
αναρτήθηκε στη διαβούλευση και αποσύρθηκε µετά τις αντιδράσεις των Βουλευτών που στηρίζουν την Κυβέρνηση.
Ας δούµε µερικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Για αγροτεµάχιο είκοσι στρεµµάτων µε δενδροκαλλιέργεια κοντά στη θάλασσα µε πρόσοψη στην επαρχιακή οδό µε το προηγούµενο
σχέδιο νόµου, το οποίο «ερωτεύτηκε» όψιµα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο αγρότης θα πλήρωνε 198 ευρώ. Με τον ΕΝΦΙΑ θα πληρώσει 52,8
ευρώ, 73% λιγότερο.
Εδώ, βεβαίως, να πω ότι και ο εισηγητής της ΔΗΜΑΡ έβαλε
ένα θέµα περί της µονοετούς καλλιέργειας και λέει: «Τι κάνετε;
Εκεί που πλήρωνε πριν ενάµισι ευρώ, τώρα θα πληρώνει δύο η
µονοετής καλλιέργεια». Ναι, αλλά στη µονοετή καλλιέργεια, αν
βάζαµε µέσα τους συντελεστές που καταργήθηκαν, οι οποίοι
ήταν συντελεστής απόστασης από τη θάλασσα, συντελεστής
θέσης σε σχέση µε την επαρχιακή οδό και µία σειρά άλλους τους
οποίους καταργήσαµε, αυτό το ενάµισι ήταν πλασµατικό και ανέβαινε από πέντε και πάνω.
Γι’ αυτό, λοιπόν -συνεχίζω- για το οικόπεδο ενός στρέµµατος
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µε αξία 20.000 ευρώ, µε το προηγούµενο νοµοσχέδιο που αναπολεί ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πλήρωνε ο φορολογούµενος 300 ευρώ. Με
το συζητούµενο νοµοσχέδιο θα πληρώσει 60, πέντε φορές λιγότερο. Και αντίστοιχα, για οικόπεδο ενός στρέµµατος αξίας
300.000 ευρώ µε τον προηγούµενο πλήρωνε 2.000, µε το συζητούµενο θα πληρώσει 600 ευρώ, τρεισήµισι φορές λιγότερο.
Είναι προφανές, λοιπόν, ότι ανάλογα µε τον κάθε φορά επιδιωκόµενο πολιτικό σας στόχο αλλάζετε θέση, αλλάζετε άποψη,
γιατί δεν έχετε θέση, γιατί δεν έχετε σχέδιο. Γιατί, βέβαια, πάντα
κρίνετε και δεν προτείνετε. Γιατί η επιλογή της πρότασης έχει
και απώλειες. Γιατί κάποιους θα δυσαρεστήσετε. Αλλά η πολιτική
σας είναι, όπως είπαµε, «ικανοποιώ τους πάντες για τα πάντα».
Και αν ο Αρχηγός σας είναι στη λίστα αµερικανικού περιοδικού
µαζί µε τους εκατό διανοητές στον κόσµο, θυµίζω ότι στην ίδια
λίστα στο ίδιο περιοδικό προϋπήρξε και ο κ. Παπανδρέου, εν τούτοις δεν διδάσκεται τίποτα από το «λεφτά υπάρχουν» και το εφήµερο της νίκης, που µας έριξε όµως όλους µαζί στην ξέρα του
µνηµονίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κεφάλαιο Α’ στα πρώτα δεκατρία άρθρα του παρόντος νοµοσχεδίου πραγµατεύεται τον ενιαίο
φόρο ιδιοκτησίας ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Στα επόµενα, από το 14 µέχρι το
20, ρυθµίζονται θέµατα αναφορικά µε τη χορήγηση οικονοµικής
παροχής από τα µέλη της ναυτιλιακής κοινότητας συν 150 εκατοµµύρια, 500 εκατοµµύρια περίπου την τριετία, τη λειτουργία της
Γενικής Γραµµατείας Εσόδων, των ανωνύµων εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, καθώς και λοιπά θέµατα του Υπουργείου Οικονοµικών.
Στο τρίτο και στο έκτο κεφάλαιο συµπληρώνονται διατάξεις του
ν. 4172/2013 και του ν. 4174/2013 για την ορθή ερµηνεία και εφαρµογή τους, ενώ καταργούνται διατάξεις που αντίκεινται προς
αυτές ή ρυθµίζονται διαφορετικά.
Στο τέταρτο κεφάλαιο εισάγονται ρυθµίσεις για τον Οργανισµό
Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους, των υπηρεσιών δηµοσιονοµικού
ελέγχου, καθώς και θέµατα εθελοντικής και διαδηµοτικής κινητικότητας.
Στο πέµπτο κεφάλαιο ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων, θέµατα για
τη δηµόσια περιουσία, τις ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, θέµατα αναφορικά µε τη λειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου τυχερών παιχνιδιών, για τους
οικοδοµικούς συνεταιρισµούς, για τον ΕΟΜΜΕΧ, για τους ορκωτούς εκτιµητές και θέµατα διαπίστευσης των ΚΤΕΟ.
Ξεκινώντας από το πρώτο κεφάλαιο, όπως επεσήµανα και στην
αρχή της τοποθέτησής µου, αν θα ήθελα να βάλω έναν τίτλο,
αυτός είναι: «Περισσότεροι θα πληρώσουν λιγότερο». Τίτλο
έβαλα, όµως, ούτε περί επαναστατικού µανιφέστου πρόκειται ούτε
περί κανόνα χάραξης οικονοµικής πολιτικής, όπως είπε ο κ. Τσακαλώτος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, θέλω δύο λεπτά ακόµα.
Βεβαίως, του ανταποδίδω την πρόκληση και του απαντώ ότι
εµείς κάναµε την επιλογή «περισσότεροι λιγότερα». Για εσάς, γνωρίζουµε ότι πριν από τις εκλογές η επιλογή είναι «λιγότεροι λιγότερα» και µετά τις εκλογές, εάν βεβαίως σας δώσει εντολή ο
ελληνικός λαός, η επιλογή θα είναι «περισσότεροι περισσότερα».
Αυτό, όµως, λέγεται κεφαλικός φόρος, κύριε Τσακαλώτο.
Επειδή έχει γίνει πολύς λόγος για το συµπληρωµατικό φόρο, θα
ήθελα να πω απλώς ότι αυτόν θα κληθεί να τον καταβάλει το 6%
των φορολογουµένων, µόνο τριακόσιες χιλιάδες φορολογούµενοι
από τα πέντε εκατοµµύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες.
Θα ήθελα να επισηµάνω, επίσης, ότι κατά 15% σε σχέση µε το
2013 µειώσαµε το ΕΕΤΗΔΕ, το οποίο έγινε ΕΕΤΑ και σε σχέση µε
το ΕΕΤΑ επιχειρείται µείωση πάλι κατά 15%.
Από τον ΕΝΦΙΑ απαλλάσσονται –και το λέω, για να καταγραφεί
στα Πρακτικά- τα ακίνητα στα οποία υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης, σύµφωνα µε τον ισχύοντα πολεοδοµικό κανονισµό, ιδίως πολεοδοµικά βάρη, ρυµοτοµική απαλλοτρίωση ή για
λόγους προστασίας µνηµείων και αρχαιοτήτων. Απαλλάσσονται
από τον ΕΝΦΙΑ ακίνητα για τα οποία έχει διαταχθεί µε ανωτάτη δικαστική απόφαση ή αποδέσµευση από απαλλοτρίωση ή ρυµοτοµικό βάρος, αλλά δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη της διοίκησης.
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Για τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες λαµβάνεται ειδική µέριµνα,
αφού προβλέπεται η χορήγηση έκπτωσης του ΕΝΦΙΑ κατά 50% ή
100% στην περίπτωση των οικογενειών που έχουν τρία παιδιά και
άνω, καθώς και των οικογενειών που έχουν ένα άτοµο µε ειδικές
ανάγκες και ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Και εδώ θα πρέπει
να πω ότι απ’ αυτές τις διατάξεις ωφελούνται επτακόσιες τριάντα
πέντε χιλιάδες νοικοκυριά που εµπίπτουν στην κατηγορία του
50%, τριάντα χιλιάδες οικογένειες τριτέκνων και πολυτέκνων,
καθώς επίσης και το σύνολο των ατόµων µε αναπηρία από 80%
και άνω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, κυρία
Πατριανάκου, παρακαλώ.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Ναι, κυρία Πρόεδρε.
Είναι προφανές ότι οι αλλαγές που έγιναν χθες και οι βελτιώσεις του νοµοσχεδίου βρίσκονται σε θετική κατεύθυνση. Είναι
αλλαγές και βελτιώσεις τις οποίες ζητήσαµε οι Κοινοβουλευτικές
Οµάδες της Νέας Δηµοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ µέσα στην
επιτροπή. Είναι βελτιώσεις που βρίσκονται σε ορθή κατεύθυνση
και επιθυµούµε να γίνουν και κάποιες άλλες που θα βελτιώσουν
περαιτέρω το νοµοσχέδιο. Είναι προφανές ότι υπάρχουν ζητήµατα στα οποία έχουν δεσµευθεί οι Υπουργοί, να γίνουν αλλαγές
και αποσύρσεις. Περιµένουµε µέχρι τη λήξη της συνεδρίασης να
υλοποιηθούν αυτές οι δεσµεύσεις. Θεωρούµε οι Βουλευτές που
στηρίζουµε την Κυβέρνηση ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι το δικαιότερο δυνατό µε βάση τις προσαρµογές και το δηµοσιονοµικό
στόχο ο οποίος έχει οριστεί.
Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι όσοι έχουν εγγραφεί από
χθες δεν χρειάζεται να ξαναδηλωθούν σήµερα. Θα προηγηθούν
οι συνάδελφοι που έµειναν από χθες και οι καινούργιοι εγγεγραµµένοι θα ακολουθήσουν.
Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Δηµήτριος Γελαλής έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Πατριανάκου, δεν αναπολούµε ούτε το σχέδιο νόµου το
οποίο κατατέθηκε, υποτίθεται, για διαβούλευση, ούτε αυτό εδώ.
Αισχρό το ένα, αισχρό και το άλλο! Απαράδεκτο το ένα, απαράδεκτο και το άλλο! Το λέω, για να καταλαβαίνουµε τι λέµε.
Απλώς, επειδή εκείνο το φέρατε υποτίθεται για διαβούλευση,
ενώ αυτό εδώ δεν το συζητήσατε ούτε καν µεταξύ σας, γι’ αυτό
λέµε ότι είναι απαράδεκτη η όλη διαδικασία.
Απαράδεκτη είναι και η διαδικασία που έχουµε µε τις συνεχείς
τροπολογίες. Χθες το βράδυ ο κύριος Υπουργός ήταν εδώ στη 1
παρά, µε έντεκα ή δεκατρείς σελίδες τροπολογίες, που σηµαίνει
ότι είναι ένα καινούργιο νοµοσχέδιο. Αυτή είναι η διαδικασία που
ακολουθείτε και γι’ αυτό λέµε ότι είναι απαράδεκτα και αισχρά
αυτά τα νοµοσχέδια που φέρνετε.
Για το σχέδιο νόµου, το οποίο κατατίθεται για συζήτηση αυτές
τις ηµέρες, θα σας αναφέρω βασικά στοιχεία τα οποία περνούν
µέσα απ’ αυτό το νοµοσχέδιο.
Υπερφορολογείτε τη µικρή και τη µεσαία περιουσία. Μονιµοποιείτε το χαράτσι, το οποίο είχε µπει για ένα χρόνο. Τώρα το
µονιµοποιείτε στα ακίνητα, το επεκτείνετε στα µη ηλεκτροδοτούµενα και σε όλα τα αγροτεµάχια.
Εισάγετε για πρώτη φορά χαράτσι στα οικόπεδα και στα αγροτεµάχια. Είναι στοιχεία του καινούργιου νοµοσχεδίου. Στον
τρόπο υπολογισµού λαµβάνονται υπ’ όψιν οι αντικειµενικές αξίες
οι οποίες είναι από το 2007 και είναι πολύ υψηλότερες από τις
σηµερινές εµπορικές αξίες. Σκοπός σας είναι να εισπράξετε χρήµατα, τίποτα άλλο.
Δεν υπάρχει αφορολόγητο όριο και δεν προστατεύεται η
πρώτη κατοικία. Φέρατε και άλλο νοµοσχέδιο, θα τα ισοπεδώσετε όλα. Θα το συζητήσουµε στην επιτροπή σήµερα και αύριο
στην Ολοµέλεια.
Προσθέτετε εξαιρέσεις στη φορολόγηση των offshore εταιρειών, παρ’ όλο που ο κύριος Υπουργός απέσυρε τις παραγράφους 2 και 5 από το άρθρο 33. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν και
άλλες ευνοϊκές διατάξεις για τις offshore εταιρείες.
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Βεβαίως, κάνετε και δωράκια στους καναλάρχες. Υπάρχει τροπολογία η οποία έγινε άρθρο και θα τα πούµε στο τέλος.
Ακόµη, οι ίδιοι οι Βουλευτές της Συγκυβέρνησης εγείρουν
θέµα αντισυνταγµατικότητας -εδώ ήµασταν χθες και τα ακούσαµε- σε σχέση µε τις αντικειµενικές αξίες που είναι υψηλότερες
των εµπορικών, σε σχέση µε τη συµµετοχή των φορολογουµένων
στα δηµόσια βάρη ανάλογα µε τη φοροδοτική ικανότητα και τις
πραγµατικές δυνατότητες που έχει ο καθένας, µε τη φορολόγηση του ακινήτου που δεν παράγει αµέσως ή εµµέσως πρόσοδο, αφού κάτι τέτοιο οδηγεί στην έµµεση δήµευσή του. Δεν
είναι δικές µας αυτές οι λέξεις, δικές σας είναι, Βουλευτών της
Συγκυβέρνησης.
Όµως, και η Διεύθυνση Επιστηµονικών Μελετών της Βουλής
αναφέρεται πάλι σε αυτήν την αντισυνταγµατικότητα και λέει ότι
η επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας µε κριτήριο τη συνολική
αξία της περιουσίας του υποκειµένου στο φόρο, 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 σε φόρο και δεν εξαντλείται
στο επίπεδο του αντικειµένου. Η Επιστηµονική Επιτροπή της
Βουλής τα λέει, δεν τα λέµε εµείς.
Κυρία Πατριανάκου, εµείς στηρίζουµε την πρόταση την οποία
έχουµε κάνει και την οποία εσείς εδώ και χρόνια δεν θέλετε να
τη φέρετε για το περιουσιολόγιο. Καταγραφή του συνόλου της
κινητής και ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
όλων των φορολογουµένων. Τονίζουµε, όµως, ότι το περιουσιολόγιο δεν αποτελεί φόρο, είναι ένα εργαλείο, ένας οδικός χάρτης
-για να το εµπεδώσει ο κ. Βορίδης- για την καταγραφή της περιουσίας, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι παρακολουθώντας τις µεταβολές της περιουσίας κάθε φορολογουµένου στο τέλος κάθε χρόνου µπορούµε να ελέγξουµε τη φοροδιαφυγή.
Το µεγαλύτερο προσόν για µια χώρα είναι να υπάρχει µικρότερη –έως µηδενική- φοροδιαφυγή. Αν θέλετε να το καταλάβετε,
καλώς. Διαφορετικά, συνεχίστε αυτήν την τακτική. Το περιουσιολόγιο είναι o ακρογωνιαίος λίθος για την επιβολή ενός δίκαιου
φορολογικού συστήµατος, γιατί θα δείχνει και θα λειτουργεί ανάλογα µε τη φοροδοτική ικανότητα που έχει ο κάθε φορολογούµενος. Εγκαλούµε σε αυτήν την κατεύθυνση την Κυβέρνηση, η
οποία ανέφερε το περιουσιολόγιο αλλά περιουσιολόγιο δεν βλέπουµε εδώ και καιρό.
Δεν επιτρέπεται να φορολογούµε τα µέσα παραγωγής αλλά
το εισόδηµα που προκύπτει από αυτά. Θέλουµε κίνητρα για την
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Έχετε διαλύσει την ελληνική οικονοµία και συνεχίζετε ακόµα αυτήν την τακτική, να φορολογείτε τους Έλληνες και ειδικά τα χαµηλά και µεσαία
στρώµατα. Δεν κοιτάτε καθόλου µα καθόλου την παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας µας. Το αγροτικό εισόδηµα είναι 3%.
Οι αγρότες, κυρία Πατριανάκου, είναι εδώ έξω. Πηγαίνετε να
τους πείτε αυτά τα οποία λέτε µέσα στην Αίθουσα.
Ας έρθουµε λίγο στα καθ’ ηµάς. Στο Κεφάλαιο Α’ τα άρθρα 1
έως 13 ακριβώς αναφέρουν τη φιλοσοφία του νόµου. Αναφέραµε
και καταψηφίζουµε αυτά τα άρθρα, γιατί είµαστε ακριβώς αντίθετοι σε αυτήν τη λογική η οποία περνάει µέσα από το νοµοσχέδιο για τον ΕΝΦΙΑ αλλά βέβαια και σε όλα τα διαδικαστικά, τα
οποία ακολουθούν και αφορούν τη διαδικασία αυτή.
Να σηµειώσω στο σηµείο αυτό ότι το άρθρο 11 που αφορά τη
µείωση φόρου µεταβίβασης ακινήτων είναι στη σωστή κατεύθυνση. Μπορεί αυτό να είναι ένα στοιχείο για αναθέρµανση της
αγοράς ακινήτων, πρέπει όµως να µπουν κλίµακες προοδευτικότητας. Πρέπει να προσέξουµε και την άλωση της αγοράς από τα
ξένα χρηµατιστηριακά κεφάλαια, από τα ξένα funds. Αυτό είναι
το πρόβληµά µας.
Στο Κεφάλαιο Β’ τα άρθρα 14 έως 20 τα καταψηφίζουµε, εκτός
από το άρθρο 16, την παράταση του µέτρου για την απόσυρση
αυτοκινήτων και το άρθρο 18.
Κύριε Υπουργέ, τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα µεταναστευτικό ρεύµα και ένα κύµα Ελλήνων προς χώρες οι οποίες δεν είναι
συνεργάσιµες. Θα πρέπει να δούµε το πρόβληµα της διπλής φορολογίας µεταξύ των χωρών.
Για τη φορολόγηση της συνταξιοδοτικής παροχής των υπαλ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λήλων της Επιτροπής Ολυµπιακών Αγώνων υπάρχει θέµα αναδροµικής φορολόγησης. Εποµένως, είναι σωστό να µην επιβαρυνθούν µε προσαυξήσεις φόρων.
Στο Κεφάλαιο Γ’ τα άρθρα 21 έως 26 τα καταψηφίζουµε. Τα
άρθρα αυτά συµπληρώνουν, διορθώνουν και τροποποιούν µε δεκάδες παραγράφους όλα τα άρθρα τα οποία ίσχυαν µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Πραγµατικά χάνουµε τον
µπούσουλα, κύριε Υπουργέ, µε τις συνεχείς τροπολογίες, οι
οποίες γίνονται.
Με τα άρθρα 27 έως 29 αποκόπτονται αρµοδιότητες από τις
κρατικές δοµές, όπως από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και
ανατίθενται στον ΟΔΔΗΧ, ο οποίος λειτουργεί, κύριε Υπουργέ,
χωρίς κανόνες του δηµοσίου. Κατεύθυνσή σας είναι η ιδιωτικοποίηση των πάντων. Βέβαια, δεν θα λογοδοτήσει και κανένας για
αυτήν τη διαδικασία.
Έρχοµαι στο άρθρο 30 που αναφέρεται στο Πρόγραµµα Εθελοντικής Διαδηµοτικής Κινητικότητας. Πρόκειται για διάταξη µε
την οποία µέσω µιας υποτιθέµενης κινητικότητας, η οποία θα
γίνει διαθεσιµότητα, ένας αριθµός δηµοτικών υπαλλήλων θα
οδηγηθεί στην ανεργία, ενώ κάποιοι άλλοι ηµέτεροί σας θα τακτοποιηθούν. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε και τροπολογία επί του
άρθρου.
Το άρθρο 31 το καταψηφίζουµε. Δίνετε το δικαίωµα στον
Υπουργό Οικονοµικών να νοµιµοποιεί όλα τα αυθαίρετα τεχνικά
έργα σε αιγιαλό και παραλίες χωρίς να λαµβάνονται υπ’ όψιν
ούτε µελέτες περιβαλλοντικές ούτε τίποτα.
Το άρθρο 32 έχει θετικές διατάξεις. Κύριε Υπουργέ, όµως, µιλάµε εδώ και πολύ καιρό για τη λειτουργία των «µαύρων» - θα
έλεγα- ταµείων. Αλλά εσείς ανοίγετε ένα παράθυρο στο Γενικό
Γραµµατέα –αν δεν κάνω λάθος- για χορηγίες και βοηθήµατα.
Πρέπει να είµαστε ξεκάθαροι µε αυτά και πρέπει να είναι διάφανα τα πάντα.
Στο άρθρο 33, παρ’ όλο, κύριε Υπουργέ, που πήρατε πίσω δύο
παραγράφους την 2 και την 5, εν τούτοις παραµένουν τα προβλήµατα µε τις off shore εταιρείες.
Τα άρθρα 34 και 35 είναι θετικά, αλλά πιστεύουµε ότι για το
διορισµό ή την ανανέωση των µελών της τριµελούς επιτροπής
θα πρέπει να γνωµοδοτεί και η Βουλή. Αν δεν τηρηθούν, αναλάβετε την ευθύνη, κύριε Υπουργέ.
Στο άρθρο 36 για τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς –τα αναφέραµε και προχθές- είµαστε σε αντίθετη κατεύθυνση.
Η διάταξη του άρθρου 37 είναι θετική, κύριε Υπουργέ, αλλά
να αναφέρουµε ένα στοιχείο: Η υποχρηµατοδότηση, την οποία
κάνετε στους δήµους έχει σαν αποτέλεσµα να µην έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τη µισθοδοσία του προσωπικού και βέβαια και τις ασφαλιστικές εισφορές. Νοµίζω ότι θα πρέπει να το
δείτε αυτό το θέµα. Θα πρέπει να δίνονται περισσότεροι πόροι
στην τοπική αυτοδιοίκηση για να µπορούν να αντεπεξέλθουν
έστω και στα στοιχειώδη που είναι η µισθοδοσία του προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ολοκληρώστε, σιγά-σιγά, κύριε Γελαλή.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Στο άρθρο 38, αναφορικά µε την πρώτη παράγραφο που
αφορά το ΕΟΜΜΕΧ, πραγµατικά δεν είναι δυνατόν η υποχρηµατοδότηση των εταιρειών του ΕΟΜΜΕΧ όλα τα χρόνια να βαρύνει
τα φυσικά πρόσωπα των διοικητικών συµβουλίων. Εν τούτοις, έρχεστε µε το ίδιο άρθρο να απαλλάξετε τον ειδικό διαχειριστή της
ΕΡΤ από κάθε ευθύνη, γεγονός που το θεωρούµε απαράδεκτο.
Βέβαια και εδώ υπάρχουν στοιχεία αντισυνταγµατικότητας.
Άρα, δηλαδή, εάν υπήρχε µόνο το πρώτο άρθρο, κύριε Υπουργέ,
θα το ψηφίζαµε. Εν τούτοις, επειδή υπάρχει η δεύτερη παράγραφος, δεν µπορούµε να το ψηφίσουµε.
Στο άρθρο 39 σωστά δίνετε την κατεύθυνση, έστω και για ένα
εξάµηνο παράτασης. Το θέµα είναι, όµως, το εξής. Θα χρηµατοδοτηθούν τα δηµόσια ΚΤΕΟ, κύριε Υπουργέ –να είναι στη σωστή
κατεύθυνση- ή µετά από ένα εξάµηνο, αφού δεν θα δώσετε και
χρήµατα, θα έρθετε να πείτε «επειδή τα δηµόσια ΚΤΕΟ δεν είναι
σε θέση να αντεπεξέλθουν, τα κλείνουµε και τα δίνουµε όλα στον
ιδιωτικό τοµέα»;
Τα άρθρα 40 και 41 τα καταψηφίζουµε στο σύνολο. Είναι δια-
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τάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Το έχουµε πει: Ό,τι
λένε από την τρόικα έρχεστε να το περάσετε µε συνεχείς αλλαγές. Πραγµατικά δεν είναι σε θέση οι ίδιοι οι λογιστές να παρακολουθούν αυτές τις αλλαγές.
Το άρθρο 52 το θεωρούµε εντελώς απαράδεκτο, κύριε
Υπουργέ. Μια βδοµάδα κυριολεκτικά έµεινε πριν την έναρξη της
λειτουργίας από 1η Ιανουαρίου 2014 της τήρησης Βιβλίων και
Στοιχείων και έρχεστε και δεν θέτετε ένα τέτοιο πλαίσιο καθαρό
-θα έλεγα- που να µπορούν να λειτουργήσουν οι επιχειρηµατίες
και ειδικότερα οι αγρότες, στους οποίους σταµατάτε το δελτίο
αποστολής και τα φορτωτικά έγγραφα. Βέβαια, όλα αυτά γίνονται µε αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω για
την τροπολογία, η οποία έγινε πλέον το τελευταίο άρθρο. Είναι
τέταρτη χρονιά που δίνετε ένα δώρο στους καναλάρχες µη φορολογώντας τους µε το 20% των διαφηµίσεων, το οποίο είναι
απαράδεκτο. Λέτε ότι είναι τέτοιες οι συνθήκες οι οποίες δηµιουργήθηκαν. Δηλαδή για τις άλλες επιχειρήσεις δεν είναι συνθήκες οικονοµικής κρίσης; Μόνο για τους καναλάρχες ισχύει,
επειδή σας προβάλλουν τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Γιάννης Κουτσούκος.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Χθες, µιλώντας επί της αρχής, είπα πως όταν θεσµοθετούµε –
διότι δεν επιβάλλουµε από την αρχή ένα καινούργιο φόρο- µία
διαδικασία για την επιβολή ενός φόρου στα ακίνητα, πρέπει να
αιτιολογήσουµε για ποιο λόγο το κάνουµε και να προσδιορίσουµε και τα κριτήρια µε βάση τα οποία θα τον εισηγηθούµε και
θα τον ψηφίσουµε. Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφέρθηκα σε τέσσερα-πέντε πολύ συγκεκριµένα κριτήρια.
Το πρώτο κριτήριο έχει να κάνει µε τα φορολογικά βάρη που
επιφέρει αυτό το καινούργιο νοµοθέτηµα και για να έχουµε
γνώµη για τα φορολογικά βάρη θα πρέπει να έχουµε ένα µέτρο
σύγκρισης. Πρώτο µέτρο σύγκρισης είναι η υφιστάµενη φορολογική επιβάρυνση. Επιχειρηµατολόγησα ότι το καινούργιο νοµοσχέδιο θα επιφέρει λιγότερα φορολογικά βάρη για όλους και
πολύ λιγότερα για τους περισσότερους πολίτες, ένα ποσοστό
που το έχουµε προσδιορίσει γύρω στο 75%. Θα επιβαρυνθεί
µόνο ένα µικρό µέρος των πολιτών, περίπου ένα 5% και εκείνο
όχι υπέρµετρα. Βεβαίως, ένα µέτρο σύγκρισης είναι τα προηγούµενα σχέδια που είχαν παρουσιαστεί, τα οποία ήταν και αυτά
σχέδια τα οποία επέβαλλαν φορολογία επαχθέστερη από την
υφιστάµενη.
Το δεύτερο κριτήριο είναι η κατανοµή των βαρών. Επιχειρηµατολόγησα χθες –και το επαναλαµβάνω και σήµερα- πως
έχουµε µία πιο δίκαιη κατανοµή των βαρών και µε την επιβολή
του συµπληρωµατικού φόρου, αλλά και στις κατώτερες, χαµηλότερες περιουσίες µε µία αναλογικότερη κατανοµή των συντελεστών.
Το τρίτο κριτήριο είναι ότι περιλαµβάνει απαλλαγές, ελαφρύνσεις και εκτιµά την φορολογική ικανότητα των πολιτών.
Το τέταρτο είναι ότι προστατεύει την παραγωγή και αναφέρθηκα –και θα το επαναλάβω και σήµερα- στην ψεύτικη αντιπαράθεση µεταξύ αγροτών και αστών, ενώ η ουσιαστική αντιπαράθεση
ήταν µεταξύ µεγάλης και µικρής περιουσίας, µεταξύ αυτών που
παράγουν και αυτών που επενδύουν, χωρίς να παράγουν.
Βεβαίως, ένα κριτήριο θεσµικό είναι το αν αυτό το νοµοθέτηµα
βάζει τις βάσεις για να πάµε στην ολοκλήρωσή του σε ένα επόµενο στάδιο, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, όταν θα έχουµε
το περιουσιολόγιο, όταν θα έχουµε την καταγραφή όλης της περιουσίας για να πάµε σε ένα ιδεατό φορολογικό σύστηµα που θα
αθροίζει, θα φορολογεί όλη την περιουσία µε χαµηλούς συντελεστές, µε προοδευτική κλίµακα και µε απαλλαγές.
Σε αυτά τα ερωτήµατα η απάντηση είναι θετική και άρα στο δίληµµα που έχει κάθε Βουλευτής αν θα ψηφίσει ή όχι –αν θα αφήσουµε, δηλαδή, το υφιστάµενο καθεστώς, την φορολογία επί των
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ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων ή αν θα πάµε ένα βήµα µπροςπρέπει να απαντήσει. Εµείς απαντάµε «ναι», δεν µπορούµε να
πάµε πίσω, θα πάµε µπρος.
Άκουσα χθες –και δεν δευτερολογήσαµε κυρία Πρόεδρε- ένα
σωρό επιχειρήµατα, τα οποία βρίθουν από αντιφατικότητες και
ανορθολογισµούς. Μία κατηγορία είναι ότι απαλλάσσουµε τη µεγάλη περιουσία. Μα, δεν έχετε αντιληφθεί, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι οι πολέµιοι αυτού του νοµοσχεδίου είναι οι κατέχοντες
τη µεγάλη ακίνητη περιουσία, όπως αυτοί εκφράζονται µέσα από
τις ενώσεις τους, τα Μαζικά Μέσα Ενηµέρωσης κ.λπ.; Είναι δε
τόσο αντιφατική η επιχειρηµατολογία που ένας άλλος συνάδελφος µας πρότεινε εδώ να πάµε το αφορολόγητο στις 800 χιλιάδες! Ποιος, δηλαδή, θα πληρώσει σε αυτόν τον τόπο;
Επίσης, τα επιχειρήµατα περί της δήµευσης απαντιούνται αν
έχουµε µία αριθµητική σύγκριση µε το τι συµβαίνει σε άλλες
χώρες που έχουν προοδευµένα φορολογικά συστήµατα και η
απάντηση είναι ότι η επιβάρυνση είναι πολύ χαµηλότερη ακόµα
και από το µέσο όρο της Ευρώπης. Εκείνο δε που προκαλεί µερικούς συναδέλφους να σηκώσουν τους τόνους σε µία ρητορεία,
ιδιαίτερα φιλοαγροτική, έχει να κάνει µε τη φορολόγηση των
αγροτεµαχίων.
Μια και σήµερα, λοιπόν, έχουµε τη συγκέντρωση των αγροτών, να µας πουν οι συνάδελφοι αν είναι δήµευση το 1‰ ή 2‰
στα αγροτεµάχια, διότι αυτή είναι η επιβάρυνση, αγαπητοί συνάδελφοι. Κάντε ένα λογαριασµό. Δεν είστε από αγροτικές περιοχές; Δεν ξέρετε πόσο έχει το στρέµµα, αν αγοράσει ένας
αγρότης και πόσο είναι η επιβάρυνση; Κάντε ένα λογαριασµό να
µας πείτε.
Βεβαίως, έχουν δίκιο οι αγρότες, διότι είχε δεσµευτεί η Κυβέρνηση. Υπήρχε µία προεργασία για την κάρτα στο πετρέλαιο, τους
µειώσαµε το ΦΠΑ, έχουν κι άλλα προβλήµατα, στερούνται ρευστότητα στην παραγωγή αλλά να µην αξιοποιούµε τα άλλα προβλήµατα για να υπονοµεύσουµε µία φορολογία, η οποία στη
φιλοσοφία της είναι σωστή. Γιατί αντιλαµβάνοµαι ότι κι εσείς, συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, όταν λέτε ότι θα
αθροίζουµε όλη την περιουσία για να φορολογήσουµε, µέσα σε
αυτό το άθροισµα προφανώς θα είναι και τα αγροτεµάχια. Δεν
θα είναι εκτός τα αγροτεµάχια.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να προχωρήσω στις παρατηρήσεις µας επί των άρθρων. Ο κύριος Υπουργός, χθες το βράδυ
µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, έκανε µια σειρά τροποποιήσεις
και αλλαγές, πολλές από τις οποίες είχαµε ζητήσει κι εµείς. Κύριε
Υπουργέ, µας ξενυχτήσατε βέβαια, αλλά πρέπει να τα διαβάζουµε γιατί ξέρετε ότι «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτοµέρειες»
καµµιά φορά, όπως λένε και διάφοροι έγκριτοι αναλυτές.
Στα άρθρα του ΕΝΦΙΑ η πιο ουσιαστική αλλαγή που κάνατε
ήταν αυτή για την αύξηση του εισοδήµατος των 12 χιλιάδων
στους τρίτεκνους και στους ανάπηρους. Εγώ επιµένω ότι και
στην άλλη κατηγορία, των 9 χιλιάδων για τους υπόλοιπους, πρέπει να προλάβουµε πρόνοια για τους άνεργους, διότι θα τρέχουν
στον έφορο να αποδείξουν –µε το τεκµήριο που είναι µαχητό για
τους άνεργους- ότι δεν έχουν χρήµατα! Η αντίφαση είναι ότι ενώ
τους δίνουµε εκατόν πενήντα τετραγωνικά όριο για την κατοικία,
αυτά τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά έχουν 12 χιλιάδες τεκµήριο. Άρα, αυτό πρέπει να το λύσουµε, να υπερβούµε αυτήν την
αντίφαση.
Σας έχω επισηµάνει τη διαφορά µας στη µη φορολόγηση των
νοµικών προσώπων µε το συµπληρωµατικό φόρο. Έστω και το
συµβολικό 1‰ θα είχε την αξία του, γιατί υπήρχε και το καταργούν. Σας έχω επισηµάνει ότι πρέπει να υπάρξει µία σηµατοδότηση της οριοθέτησης των διατηρητέων κτισµάτων, για να
φύγουµε από τη γραφειοκρατία και να έχουν µία µεγαλύτερη
απαλλαγή και βεβαίως σας είχα επισηµάνει τον περιορισµό της
απαλλαγής µε βάση τα ληξιπρόθεσµα. Κάνατε µία βελτίωση, ότι
θα πρέπει να έχουν πάει και να έχουν ρυθµίσει τις οφειλές.
Υπάρχει ένα πρακτικό θέµα που θα αντιµετωπίσετε. Έχει να
κάνει µε την υλοποίηση του νοµοσχεδίου και θα πρέπει η φορολογική διοίκηση ή να προσδιορίσει αντικειµενικές αξίες σε όλη
την Ελλάδα –γιατί δεν έχουµε αντικειµενικές αξίες παντού και
κατά συνέπεια θα πρέπει να ξαναδεί τους συντελεστές αξιοποίησης των οικοπέδων- ή να πάει σε µία διαφορετική διαδικασία.
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Νοµίζω πρέπει να το αντιµετωπίσετε στην πορεία.
Στα υπόλοιπα άρθρα, επίσης, έχετε κάνει σηµαντικές αλλαγές.
Αφαιρέσατε τις επίδικες παραγράφους, δηλαδή την παράγραφο
2 του άρθρου 33 και την παράγραφο 5 του άρθρου 33, όπως είχαµε επισηµάνει.
Όµως, θέλω να κάνω µία παρατήρηση, την οποία παρακαλώ
να τη λάβετε υπ’ όψιν σας, κύριε Υπουργέ. Αυτή αφορά στις υποκεφαλοποιηµένες επιχειρήσεις, σε αυτές δηλαδή που µε το
άρθρο 26 παράγραφο 3 και µε την µεταβατική διάταξη αυξάνουµε το όριο της έκδοσης των τόκων. Η αρχική διάταξη προέβλεπε 25%, το πάµε 30% και µεταβατικά στο 60% και τα ποσά
από το 1 εκατοµµύριο στα 5 εκατοµµύρια. Το άνοιγµα είναι πάρα
πολύ µεγάλο.
Εγώ δεν είµαι αντίθετος να διευκολύνουµε τις ελληνικές επιχειρήσεις αλλά πρέπει να σκεφτούµε στρατηγικά, κύριε
Υπουργέ. Λέγοντας «να σκεφτούµε στρατηγικά», εννοώ ότι κάποιοι που έχουν κεφάλαια πρέπει να τα επενδύσουν και να µην
προστρέχουν στο δανεισµό κι έτσι να στερούν τους πόρους, οι
οποίοι θα µπορούσαν να πάνε στη ρευστότητα στην αγορά. Περιµένω µία βελτίωση, στο βαθµό που δεν θα την κάνετε αυτήν τη
βελτίωση, εγώ θα σας καλέσω να αναλάβετε τις ευθύνες σας
έναντι της υλοποίησης του προϋπολογισµού. Διότι έχουµε πει
κατά τη συζήτηση του προϋπολογισµού ότι θέλουµε να υλοποιηθεί και δεν θα δεχθούµε καινούργια µέτρα γιατί υπάρχει απώλεια εσόδων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης, έχουµε κάνει µία σοβαρή παρατήρηση σε σχέση µε
την ασυδοσία στη διακίνηση των προϊόντων που θα υπάρξει από
1η Ιανουαρίου 2014 µε την κατάργηση του δελτίου αποστολής
και της φορτωτικής. Δεν µπορεί να υπάρξει τέτοια ασυδοσία.
Έχουµε προτείνει και στον κ. Μαυραγάνη –που του ευχόµαστε
και περαστικά- µία διόρθωση στο σχετικό άρθρο 52 για τα δελτία
αποστολής. Αν δεν υπάρξει διόρθωση, δεν θα υπάρξει έλεγχος
στη διακίνηση και πρέπει να το αντιληφθείτε αυτό. Θα οργιάσει
η φοροδιαφυγή, κανένας δεν θα αποδίδει φόρο προστιθέµενης
αξίας και τους άλλους φόρους που έχουν να κάνουν µε τη διακίνηση των προϊόντων.
Επίσης, είχαµε επισηµάνει στο κ. Μαυραγάνη –το λέω και σε
εσάς- ότι εµείς δεν µπορούµε να εξουσιοδοτήσουµε τον Γενικό
Γραµµατέα του Υπουργείου για να ορίσει το όριο της απαλλαγής
των αγροτών από τα βιβλία. Είχαµε προτείνει τις 20 χιλιάδες ως
εισόδηµα µε στάθµιση τον επιστρεφόµενο φόρο προστιθέµενης
αξίας γύρω στις 2 χιλιάδες που ήταν και µία πρόταση της ΠΑΣΕΓΕΣ. Είναι µία λογική πρόταση, θέλουµε να τη νοµοθετήσουµε
στη Βουλή, να την εισηγηθείτε εσείς, να την συµφωνήσουµε
εµείς και να έχει τη δυνατότητα ο Γενικός Γραµµατέας να την αλλάζει κάθε φορά. Νοµίζω ότι είναι πολύ σηµαντικό να το λύσουµε
σήµερα, µια και έχουµε µόνο λίγες µέρες από την έναρξη του
νέου έτους και οι αγρότες περιµένουν να δούν ποιοι θα πάρουν
βιβλία και ποιοι δεν θα πάρουν.
Έρχοµαι τώρα στις διατάξεις που έχουν να κάνουν µε τα υπόλοιπα κεφάλαια. Έχουµε πει «ναι» στη διαδηµοτική κινητικότητα.
Πρέπει να κάνουµε ορισµένες διορθώσεις για να µη γίνει το σύστηµα γραφειοκρατικό και να αποδώσει. Αν το είχαµε κάνει νωρίτερα, θα είχαµε γλιτώσει πάρα πολλά προβλήµατα.
Λέµε «ναι» στην αυστηροποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης
των ΚΤΕΟ γιατί θέλουµε να έχουµε ασφαλή οχήµατα στους δρόµους. Δεν συµφωνούµε, όµως, µε το πιεστικό χρονοδιάγραµµα
για την εφαρµογή της νέας διαδικασίας, δηλαδή της διαπίστευσης στο ΕΣΥΔ, γιατί φοβόµαστε ότι πολλοί δεν θα προλάβουν να
την τηρήσουν και φοβόµαστε ότι δεν θα την τηρήσουν και τα δηµόσια ΚΤΕΟ. Άρα, θέλει µία αντιµετώπιση λίγο διαφορετική το
συγκεκριµένο θέµα.
Επίσης, για τις απαλλαγές που δίνουµε εν είδει αµνηστίας στις
διοικήσεις ορισµένων δηµοσίων οργανισµών, παραδείγµατος
χάριν στον ΕΟΜΜΕΧ, τοποθετείται η Επιστηµονική Υπηρεσία της
Βουλής και λέει ότι είναι αµνηστία επί συγκεκριµένων αδικηµάτων και ότι µπορεί για λόγους ανωτέρας βίας να µην ήταν ικανοί
να πληρώσουν τους φόρους και τις εισφορές στα ασφαλιστικά
ταµεία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όµως, µία διάταξη που την είδαµε χθες το βράδυ να µπαίνει
και να δίνει γενική ασυλία σε κάποιους συνεταιριστές για αδικήµατα τα οποία δεν τα γνωρίζουµε φοβάµαι, κύριε Υπουργέ, ότι
έχει πρόβληµα συνταγµατικότητας. Μια τέτοια διάταξη έπρεπε
να έρθει µε µία γνώµη της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής,
γιατί η Βουλή δεν είναι «πλυντήριο».
Παράλληλα, θέλω να τοποθετηθώ και στα ζητήµατα του Γενικού Λογιστηρίου, για τα οποία δεν πήραµε µία απάντηση. Είχαµε
θέσει ορισµένα θέµατα για ορισµένες διατάξεις που εγώ τις
θεωρώ λίγο φωτογραφικές. Παραδείγµατος χάριν, γιατί καταργούµε τα εξήντα επτά για τους γενικούς διευθυντές;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Κουτσούκο, παρακαλώ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Θα ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε υπερβεί
το χρόνο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Είπα, κυρία Πρόεδρε, ότι, πρώτον,
χθες τήρησα το χρόνο, δεύτερον, δεν δευτερολόγησα και δεν
διεκδικώ τίποτα παραπάνω από την ισότητα µε τους υπόλοιπους
συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πλησιάζετε,
λοιπόν, την ισότητα.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Θα τελειώσω, λοιπόν, µε µία, δύο
παρατηρήσεις ακόµα.
Σας θυµίζω ότι µε το νόµο για το ενιαίο µισθολόγιο ψηφίσαµε
τα εξήντα επτά έτη για τους γενικούς διευθυντές και δυστυχώς,
το όριο των εξήντα επτά ετών το επεκτείναµε ακόµα και στους
αγρότες, στους ελεύθερους επαγγελµατίες, στους πάντες.
Γιατί το καταργείτε; Θέλετε να διώξετε κάποιον; Πρέπει να
απαντήσετε σε αυτό το ερώτηµα. Μου θυµίζει φωτογραφική διάταξη.
Επίσης, πρέπει να διευρύνετε τη δυνατότητα των υπαλλήλων
του Γενικού Λογιστηρίου που έχουν εµπειρία γύρω από ζητήµατα
που αφορούν το δηµόσιο χρέος και την περιουσία του δηµοσίου
να πηγαίνουν στον ΟΔΙΧ, να µην τους περιορίσετε δηλαδή µόνο
στο συγκεκριµένο.
Πρέπει να οµολογήσω –για να τελειώσω- ότι όλες αυτές τις
αλλαγές στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως τροποποιούνται και µε τις χθεσινές νοµοτεχνικές βελτιώσεις, αδυνατώ
να τις παρακολουθήσω στο σύνολο. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο.
Είπαµε, λοιπόν, στον κ. Μαυραγάνη ότι δεν µπορεί να έρχεται
το καλοκαίρι εδώ και να µας λέει «ενοποιούµε τις διάσπαρτες
διατάξεις από το 1955 και µετά σε ένα σύγχρονο Κώδικα και µε
µια διαδικασία τέτοια τις αλλάζουµε».
Εγώ στους συναδέλφους του Υπουργείου Οικονοµικών έχω
εµπιστοσύνη, εν πάση περιπτώσει, αλλά η Βουλή δεν είναι δυνατόν –το τονίζω- να νοµοθετεί µε αυτόν τον τρόπο και µάλιστα σε
τόσο σοβαρά νοµοθετήµατα που αφορούν στην τροποποίηση
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Γι’ αυτό η παράκλησή µου είναι να γίνεται καλύτερη νοµοθετική προετοιµασία και να υπάρχει δυνατότητα για
συζήτηση στη Βουλή.
Με αυτές τις παρατηρήσεις, κυρία Πρόεδρε, θα κατέβω από
το Βήµα, παρακαλώντας τον κύριο Υπουργό στα ζητήµατα που
έχω θέσει επί των άρθρων και δεν µας έχει απαντήσει να δώσει
µία απάντηση µέχρι το τέλος της διαδικασίας.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας και για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Κουτσούκο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το 3ο Γυµνάσιο Πειραιώς.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ζητήσει για λίγο ο κύριος Υπουργός.
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Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα
απαντήσω στο ερώτηµα του κ. Κουτσούκου για την υποκεφαλαιοποίηση επιχειρήσεων. Αυτή η αλλαγή έγινε σε σχέση µε αυτό
που ψηφίσαµε το καλοκαίρι διότι το πλαίσιο που ψηφίσαµε το
καλοκαίρι ήταν πάρα πολύ σκληρό. Είχε υιοθετηθεί το γερµανικό
πρότυπο που έχει άλλα επιτόκια, για παράδειγµα, αλλά ήταν
πολύ µεγάλο το βάρος για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτό το
κάναµε ακριβώς για να είναι το πλαίσιο περισσότερο συνεπές µε
τη σηµερινή οικονοµική κρίση. Αν το αφήναµε έτσι, η επιβάρυνση
των επιχειρήσεων θα ήταν µεγάλη, δηλαδή ενδεχοµένως θα φορολογούσαµε και επιχειρήσεις που έχουν ζηµιές. Ο προϋπολογισµός δεν έχει ζηµία από την αλλαγή αυτή, γιατί δεν έχουµε
υπολογίσει καθόλου έσοδα από τη ρύθµιση αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Χρυσής Αυγής µάς ενηµερώνουν ότι ορίζεται ειδικός αγορητής για τη σηµερινή συζήτηση ο Βουλευτής Σερρών κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος και
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. Δηµήτριος Κουκούτσης.
Ο ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδας Μαριάς έχει τον λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, απ’ ό,τι βλέπετε, όταν υιοθετείς το
γερµανικό µοντέλο χωρίς να εξετάσεις τι ισχύει στην Ελλάδα,
έχεις αυτά τα αποτελέσµατα τα οποία µας περιέγραψε ο ίδιος ο
κύριος Υπουργός.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Τι θα υιοθετούσαν;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Βρισκόµαστε σε µία κατάσταση σε σχέση µε τον τρόπο του νοµοθετείν που δηµιουργεί
πάρα πολλά προβλήµατα. Αυτήν τη στιγµή που µιλούµε συνεδριάζει η Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, στην οποία είµαι
µέλος εγώ και αρκετοί συνάδελφοι από εδώ µέσα, για να εξετάσει νοµοσχέδιο της Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εµπορίου. Επειδή στην επιτροπή τώρα γίνεται µία
ψηφοφορία για το κατεπείγον ή όχι, στην οποία υποτίθεται ότι
πρέπει να συµµετέχω και εγώ και ο κ. Γελαλής και ο συνάδελφος
από το Κοµµουνιστικό Κόµµα, πρέπει να είµαστε δισυπόστατοι,
δηλαδή και εδώ να µιλάµε και επάνω να ψηφίζουµε. Αντιλαµβάνεστε ότι δεν µπορεί να γίνεται ταυτόχρονα συνεδρίαση της επιτροπής στην οποία ανήκουµε και συζήτηση στην Ολοµέλεια
νοµοσχεδίου της επιτροπής στην οποία ανήκουµε. Αυτή είναι η
πρώτη παρατήρηση.
Δεύτερη παρατήρηση, το νοµοσχέδιο που συζητούν επάνω περιέχει διατάξεις που τροποποιούν αυτές που θα ψηφίσουµε σήµερα, διότι σήµερα έχουµε διατάξεις, κύριε Υπουργέ, στο
Κεφάλαιο ΣΤ’ «Συµπλήρωση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» και πάνω συζητούν διατάξεις στο άρθρο 7 που συµπληρώνουν και τροποποιούν τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων,
που, όµως, αυτός ο Κώδικας αναφέρεται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Και ρωτάω: Αν αλλάξετε σήµερα τον Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας –που τον αλλάζετε- και στην επιτροπή
συζητούν µε βάση τις διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τι νοµοσχέδιο θα ψηφιστεί αύριο;
Γι’ αυτό σας λέω ότι αυτή η ταχύτητα για να τα βάλετε όλα
µαζί δεν βοηθάει. Σας είπα να τα µαζέψετε όλα, να τα φέρετε
ήρεµα και κανονικά να τα δούµε, διότι θα υπάρχουν πάρα πολλές
αντιφάσεις.
Τρίτη παρατήρηση, αν θυµάµαι καλά, κύριε Υπουργέ, στις
22.10’ δώσατε αυτές τις τροπολογίες. Όταν είχαµε κάνει αυτές
τις παρατηρήσεις και εµείς και οι συνάδελφοι από τη συµπολίτευση, είχατε άνεση χρόνου να τα ετοιµάσετε και να τα φέρετε.
Όµως, έτσι όπως πηγαίνει η διαδικασία, δεν µπορεί να νοµοθετήσει κανείς σοβαρά.
Επίσης, η υποτιθέµενη άνεση χρόνου για να µιλήσουµε για τα
άρθρα –τα οκτώ, δέκα, δεκατέσσερα λεπτά- δεν υφίσταται, όταν
στην επιτροπή κάνουµε παρατηρήσεις και µετά φέρνετε τροπολογίες και θα φέρετε και άλλες µέχρι το βράδυ.
Ας έρθουµε τώρα στο νοµοσχέδιο. Εµείς σας θέσαµε τρία,
τέσσερα απλά θέµατα, κύριε Υπουργέ. Όλος ο κόσµος έχει το
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εξής πρόβληµα. Για να µπορέσει να πάρει την έκπτωση του
ΕΝΦΙΑ, θα πρέπει να πληροί τη µία βασική σηµαντική προϋπόθεση, να µην έχει ληξιπρόθεσµα χρέη προς το δηµόσιο και τα
ασφαλιστικά ταµεία. Δεσµευθήκατε ότι θα τροποποιήσετε αυτό
το θέµα.
Πράγµατι, φέρατε µία αλλαγή και λέτε «ο φορολογούµενος ή
η σύζυγός του δεν πρέπει να έχουν ευθύνη για ληξιπρόθεσµες
οφειλές που δεν έχουν ρυθµιστεί». Ναι, αλλά αυτό το βάζετε –
και προσέξτε, κύριοι συνάδελφοι- µόνο για τους πολύτεκνους και
τους αναπήρους, εκτός αν κάνατε λάθος στη διατύπωση. Δηλαδή όλοι οι άλλοι που δεν είναι δεν µπαίνουν σε αυτήν τη ρύθµιση, γιατί τροποποιείται εν προκειµένω το άρθρο 7 παράγραφος
2 που αναφέρεται στην έκπτωση 100%. Στην έκπτωση του 50% που σας λέµε- είναι όλη η Ελλάδα µέσα. Πάνω από δύο εκατοµµύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες έχουν ληξιπρόθεσµα χρέη στο
δηµόσιο, επτακόσιες τριάντα χιλιάδες έχουν στα ασφαλιστικά ταµεία. Αν θέλετε να συµπεριλάβετε και τους άλλους, έχετε κάνει
λάθος στον τρόπο µε τον οποίο φέρνετε την τροπολογία, γιατί
τροποποιείτε το άρθρο 7 παράγραφος 2 και το κάνετε στην έκπτωση του 100%.
Εάν επιθυµείτε να το βάλετε σε όλους, τότε αλλάξτε λίγο τη
διατύπωση -θα συµφωνήσουµε- για να συµπεριλάβει όλους όσοι
είναι στην κατάσταση αυτή.
Επόµενο σηµαντικό θέµα που σας θέσαµε: Τι θα γίνει µε αυτούς που δεν έχουν την κυριότητα επί ακινήτου, το οποίο αγόρασαν µε δάνειο; Να τα χρεωθεί η τράπεζα αυτά. Δεν το βάζετε.
Σας φέραµε ζήτηµα για αυτούς που είναι δανειολήπτες και έχουν
υποθήκες. Ούτε αυτό το αντιµετωπίσατε. Αλλά τι κάνατε;
Εγώ νοµίζω ότι αξιοποιήσατε τις παρατηρήσεις µας και επειδή
έγιναν παρατηρήσεις ότι γίνεται απαλλαγή πληρωµής από τον
ΕΝΦΙΑ για το ΤΑΙΠΕΔ και τις άλλες εταιρείες του δηµοσίου, κάποιοι –από ό,τι φαίνεται ενδιαφερόµενοι- το άκουσαν και φέρατε
µια τροπολογία για να διασφαλίσετε ότι θα µπει και η «Παράκτιο
Αττικό Μέτωπο Α.Ε.». Δεν το είχε βάλει µέσα. Το είχε ξεχάσει.
Φαίνεται ότι αυτοί που το άκουσαν, οι ενδιαφερόµενοι, ήρθαν
και προφανώς ενηµέρωσαν τον Υπουργό ή το κατάλαβε µόνος
του και έτσι άλλαξε. Ενώ οι εξαιρέσεις δεν ήταν στο ΤΑΙΠΕΔ και
στην Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου, για να είναι πιο σίγουρος,
πρόσθεσε και την εταιρεία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.» ώστε
να έχει και αυτή απαλλαγή, µη γίνει κανένα λάθος.
Αυτοί που θα αγοράσουν –οι δήθεν επενδυτές- την «Παράκτιο
Αττικό Μέτωπο Α.Ε.» θα έχουν και τις απαλλαγές από το συµπληρωµατικό φόρο. Δεν θα πληρώσουν τίποτα. Θα έχουν τις θετικές
απαλλαγές στα υπόλοιπα και έτσι η κουβέντα και οι παρατηρήσεις που κάνουµε εδώ αξιοποιήθηκαν από την άλλη πλευρά. Το
πρόσθεσαν, λοιπόν, αυτό µε τροπολογία το βράδυ για να απαλλαγούν και άλλο. Δηλαδή, αυτοί που δεν θα γλίτωναν κάτι, τώρα
να µπουν και –εντός εισαγωγικών- τα «κορόιδα», δηλαδή οι πλειοψηφία του κόσµου, να πληρώσουν.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Βγάλε τα εισαγωγικά!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εποµένως, όχι µόνο δεν
διευκολύνετε, όχι µόνο δεν βάλατε τα θέµατα, αλλά επί της ουσίας δηµιουργείτε επιπλέον προβλήµατα.
Άρα, επειδή δεν έχουµε χρόνο, η ψήφος µας στο κάθε άρθρο
θα έχει την έννοια της αιτιολόγησης ενόψει των όσων έχουµε πει
και γιατί ψηφίζουµε ή κυρίως γιατί θα καταψηφίσουµε τα περισσότερα άρθρα επί της αρχής, στο σύνολο και επί των άρθρων.
Αν είναι θετικό κάτι θα ειπωθεί. Άλλωστε έπεται και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Καπερνάρος.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα την προσοχή σας. Είναι σηµαντικό.
Θα σας ενηµερώσει µετά ο συνάδελφος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σας
ακούω.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν γίνεται έτσι όµως δουλειά. Ακούτε µε το ένα αυτί εµένα και µε το
άλλο τον κ. Ντινόπουλο. Αλλά έτσι θα γίνεται σύγχυση στο
µυαλό.
Υπήρχε, λοιπόν, ένα θέµα σε σχέση µε τη φορολόγηση των
πλοίων και κυρίως των εφοπλιστών. Απαντήσατε στην επιτροπή
ότι µε βάση το άρθρο 107 του Συντάγµατος δεν µπορεί να γίνει.
Σας εξήγησα ότι οι διατάξεις του ν.27/1975 έχουν και δίνουν τη
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δυνατότητα σε εσάς -αν θέλετε- να επιβάλετε φορολογία. Η αυξηµένη ισχύς καλύπτει µόνο τα κεφάλαια Α’ έως Δ’. Δεν καλύπτει
τα υπόλοιπα. Εποµένως εκεί µπορείτε να νοµοθετήσετε.
Δεύτερον, το πιο σηµαντικό σε σχέση µε το φόρο που επιβάλλετε είναι κυρίως οι συντελεστές, µε τους οποίους φορολογεί
κανείς την παλαιότητα και τη χωρητικότητα. Εποµένως, οι συντελεστές µπορούν να αλλάξουν µε απλό νόµο. Και έχουν αλλάξει
µε τον απλό ν. 3943/2011.
Αλλάξτε, λοιπόν, το νόµο αυτό, βάλτε µεγαλύτερους συντελεστές και έτσι θα υπάρξει φορολόγηση πολύ µεγάλη –όποια πρέπει να γίνει- µε βάση τα κέρδη τα οποία έχουν, ούτως ώστε να
συνεισφέρουν και οι εφοπλιστές, εν προκειµένω, στην εθνική οικονοµία.
Άρα, αυτό που σας είχα υποσχεθεί, κύριε Υπουργέ, ότι θα σας
δώσω λύση, το κάνω. Αν δεν είστε έτοιµος τώρα, φέρτε ρύθµιση
αντίστοιχη µε το ν.3943/2011 που επικαλέστηκα, διαβάστε τον,
αλλάξτε τα κριτήρια εκεί και τελείωσε το θέµα. Όσον αφορά τα
περί συνταγµατικού κωλύµατος, δεν ισχύουν και υπάρχουν µόνο
προκειµένου να εξυπηρετούν άλλες καταστάσεις. Αν έχετε άλλες
αντιρρήσεις εδώ είµαστε. Πείτε µας τα προβλήµατά σας να σας
τα λύσουµε, αν δεν έχετε την τεκµηρίωση που σας χρειάζεται.
Όσον αφορά το άρθρο 27 για τον ΟΔΔΗΧ: Έτσι όπως γίνονται
οι διαδικασίες που αποσπάται ουσιαστικά ο έλεγχος του δηµοσίου χρέους από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και πάει
στον ΟΔΔΗΧ, µας βρίσκει αντίθετους. Να την πάρετε πίσω. Και
εάν συνδυάζεται µε άλλες καταστάσεις, να ξέρετε ότι θα µας
βρείτε αντίθετους. Μέχρι εδώ µένω και περιµένω παρακάτω να
δω πώς θα εξελιχθεί το θέµα.
Πήρατε πίσω τις διατάξεις του άρθρου 33 µετά την καταγγελία
που έγινε στην επιτροπή, µετά τα όσα είπαµε εδώ και όσα είπε ο
κ. Καµµένος. Έχετε αφήσει διατάξεις στο κεφάλαιο Ε’ στο άρθρο
31 για το ότι δίνεται δικαίωµα παραχώρησης χρήσης αιγιαλού,
παραλίας, θαλασσίου χώρου και πυθµένα για την εκτέλεση
έργων κοινής ωφέλειας και επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Είναι όλοι οι ενδιαφερόµενοι. Συνεχίζεται, λοιπόν, η πολιτική
αυτή η οποία προφανώς δεν εξυπηρετεί κατά την άποψή µας το
δηµόσιο συµφέρον.
Τα υπόλοιπα θέµατα αφορούν –και εκεί θα επικεντρωθώ
καθώς τελειώνει ο χρόνος- τα ζητήµατα της εκτέλεσης. Σας έγινε
µια παρατήρηση, κύριε Υπουργέ και δεν πήραµε απάντηση σε
σχέση µε το πιστοποιητικό που χρειάζεται να έχει πληρώσει κανείς ΕΝΦΙΑ για να είναι παραδεκτή η συζήτηση αγωγής για ζητήµατα που έχουν σχέση µε µισθώµατα κ.λπ..
Εδώ επί της ουσίας, αν το βάλετε αυτό ως στοιχείο, δεν δίνετε
τη δυνατότητα προστασίας των ιδιοκτητών ακινήτων. Πάρτε το
πίσω αυτό. Βάλτε κάτι άλλο γιατί εκεί δηµιουργεί πρόβληµα.
Έτσι, πηγαίνουµε στην πολιτική που λέει ότι αφού διασφαλίζετε
ένα πλαίσιο φοροµπηχτικής πολιτικής, πρέπει να διασφαλίσετε
και ένα πλαίσιο είσπραξης. Γιατί προφανώς γνωρίζετε ότι ο ελληνικός λαός έχει φοροδοτική αδυναµία. Άρα, πρέπει µε το ζόρι
να αναγκαστεί να πληρώσει και εξαρτάται το άρθρο 46 του ν.
4174/2013 σε σχέση µε την συντηρητική κατάσχεση.
Με αυτό λέτε ότι η φορολογική διοίκηση µπορεί σε επείγουσες
περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείµενος κίνδυνος για την είσπραξη φόρων να προβαίνει µε βάση τον τίτλο πριν τη λήξη προθεσµίας καταβολής οφειλής. Δηλαδή, πρέπει να πληρώσεις την
οφειλή στις 30 Οκτώβρη, είναι Σεπτέµβρης και εκτιµάει η φορολογική Αρχή ότι µπορεί να µην πληρώσεις. Άρα, από το Σεπτέµβρη τι σου κάνει; Χωρίς δικαστική απόφαση –απαράδεκτο αυτόεπιβάλλει µέτρο συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, ακινήτων,
εµπραγµάτων δικαιωµάτων, απαιτήσεων και περιουσιακών στοιχείων. Μα, άµα σε καλεί να πληρώσεις 30 Οκτωβρίου, δεν µπορεί
να σου κάνει συντηρητική κατάσχεση εκ των προτέρων, εφόσον
δεν έχει λήξει η ηµεροµηνία που πρέπει να πληρώσεις. Αυτά δεν
γίνονται ούτε στην Ταγκανίκα. Και συνεχίζει λέγοντας ότι µετά
θα µετατρέψει τη συντηρητική –χωρίς προϋποθέσεις- και θα την
κάνει αναγκαστική.
Βάζετε φοβερά ποσά για πρόστιµα.
Επίσης, η άσκηση και η προθεσµία της ενδικοφανούς προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση. Μα, βασική αρχή της διοίκησης είναι το δικαίωµα ενδικοφανούς προσφυγής. Δηλαδή, σου
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στέλνει να πληρώσεις για ένα οικόπεδο που δεν είναι δικό σου
και πας εκεί να τους δείξεις τα χαρτιά. Αυτή είναι η ενδικοφανής
προσφυγή. Μέχρι να στο εξετάσει θα πρέπει να αναστέλλεται η
εκτέλεση. Όχι! Θα γίνει η εκτέλεση των διοικητικών µέτρων και
εσύ θα τρέχεις στους διοικούµενους να αποδείξεις ότι δεν είσαι
ελέφαντας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τελειώνω.
Επίσης, πριν γίνει εκτέλεση, πρέπει να σε ειδοποιήσουν.
Ωστόσο λέει ότι δεν απαιτείται η κοινοποίηση της ειδοποίησης
για την επιβολή κατάσχεσης στις περιπτώσεις κατάσχεσης χρηµατικών ποσών ή απαιτήσεων στα χέρια τρίτων ή του φορολογουµένου.
Δηλαδή, σου κάνει την κατάσχεση η τράπεζα του ποσού που
έχεις και δεν σε έχει ειδοποιήσει καν. Αυτά συνάδουν µε το κράτος δικαίου; Είναι πράγµατα που πρέπει να τα πάρετε πίσω. Το
κράτος να κάνει εκτέλεση, να τηρήσει τις συνταγµατικές προϋποθέσεις. Αφού κάνετε φοροµπηχτική πολιτική, έχετε φτωχοποιήσει τον ελληνικό λαό, δεν θα έχει λεφτά να πληρώσει, θα του
παίρνετε τα σπίτια και δεν θα έχει και άµυνες. Στο τέλος που θα
πάµε;
Αυτά, κύριε Υπουργέ, πρέπει να τα αντιµετωπίσετε. Οφείλω να
σας µεταφέρω, επίσης, τη διαµαρτυρία των ιδιοκτητών ενοικιαζοµένων δωµατίων Κρήτης για αυτά τα οποία κάνετε και έτσι
όπως τα αντιµετωπίζετε. Και έχω να σας µεταφέρω επίσης πάρα
πολλές διαµαρτυρίες των αγροτών, οι οποίοι συγκεντρώνονται
τώρα στο Σύνταγµα και διαµαρτύρονται, όχι γιατί θα πληρώσουν
το 1 ευρώ αλλά γιατί ανοίγει ο δρόµος υπερφορολόγησης των
αγροτεµαχίων και κυρίως των µέσων παραγωγής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Μαριά,
ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τελείωσα, κυρία Πρόεδρε. Δέκα δευτερόλεπτα θα χρειαστώ µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Υπερφορολογείτε το
µέσο παραγωγής που είναι το χωράφι, ενώ πρέπει να τους µειώσετε το κόστος παραγωγής για να είναι οι αγρότες παραγωγικοί.
Εποµένως, µε όλα αυτά -αν έχουµε και δευτερολογία θα συµπληρώσουµε, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κ. Καπερνάρος
θα συµπληρώσει κι αυτός τα υπόλοιπα- εµείς καταψηφίζουµε και
τα άρθρα, κύριε Υπουργέ, κι όταν έρθει κι επί του συνόλου,
επειδή δεν θα έχουµε τη δυνατότητα αιτιολόγησης, θα το καταψηφίσουµε και επί του συνόλου.
Κυρία Πρόεδρε, αναγκαστήκαµε στην προηγούµενη διαδικασία να ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ» για τα θέατρα, διότι προστέθηκε τελευταία στιγµή µία τεράστια τροπολογία, ένα νοµοσχέδιο που
είχε σχέση µε το Υπουργείο Παιδείας, κατέστρεψε το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισµού το οποίο εµείς θέλαµε να ψηφίσουµε και ψηφίσαµε µόνο επί των άρθρων. Αιτιολογώ τη ψήφο
µας, αφού δεν µπορούσαµε προηγουµένως λόγω Κανονισµού να
την αιτιολογήσουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Μαριά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως συµµετείχαν
στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι δύο µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο
Αργυρούπολης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ.
Αρτέµιος Ματθαιόπουλος.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να κινηθώ πάντα µέσα στο πλαίσιο του χρόνου και να είµαι περιεκτικός.
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Θα ήθελα να απευθυνθώ προσωπικά στον κύριο Υπουργό,
γιατί θεωρώ ότι τα τεχνικά ζητήµατα κάθε νοµοσχεδίου είναι
πράγµατι σηµαντικά, αλλά αυτά από µόνα τους δεν επαρκούν.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, για ένα νοµοσχέδιο σαν το σηµερινό που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που έχουν στην
κυριότητά τους κάποιο ή κάποια ακίνητα, θα πρέπει να αποστασιοποιηθούµε από αυτά και να εξετάσουµε την ηθική διάσταση
του ζητήµατος και να δούµε κατά πόσο ο συγκεκριµένος νόµος
-εάν τελικά ψηφιστεί- είναι δίκαιος και σύµφωνος προς το Σύνταγµα, γιατί αυτό είναι το ζητούµενο. Γιατί αν έχουµε ένα νόµο ο
οποίος είναι τελικά άρτια καταρτισµένος αλλά δεν είναι δίκαιος,
για µας δεν είναι ένας καλός νόµος και τίποτα δεν έχει να προσφέρει στο καλό του Έθνους και της πατρίδας, πόσω δε µάλλον
στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι σήµερα δυστυχώς αναγκάζονται να ζουν κάτω από τέτοιες δυσάρεστες οικονοµικές συνθήκες.
Τρία χρόνια, λοιπόν, µετά από την επιβολή του µνηµονίου στην
Ελλάδα, µε τα όσα δυσάρεστα αποτελέσµατα έχουµε βιώσει όλοι
µας, µε την ανείπωτη οικονοµική, κοινωνική κ.λπ. καταστροφή
στην Ελλάδα, θα έπρεπε όλα αυτά να ενεργοποιήσουν το Υπουργείο και τη µνηµονιακή Συγκυβέρνηση, ώστε να λάβει κάποιες
νοµοθετικές πρωτοβουλίες για να αναστρέψει αυτήν τη δυσάρεστη κατάσταση. Αντιθέτως, βλέπουµε σήµερα ότι αυτή η άπληστη Κυβέρνηση κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να
επιταχύνει την καταστροφή της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής οικονοµίας και κατ’ επέκταση κάθε τοµέα της ζωής των Ελλήνων.
Γι’ αυτόν τον λόγο, λοιπόν, θεωρούµε ότι θα έπρεπε να εξετάσουµε συνολικά το νοµοσχέδιο και να δούµε σε ποιους δίνει κάποιες ευνοϊκές διατάξεις, ποιους ευνοεί στο κάτω-κάτω. Γιατί
όσοι µίλησαν πριν από εµένα αναφέρθηκαν σε κάποια τεχνικά ζητήµατα και είπαν «ναι, δεν είναι δίκαιο», για τους εκάστοτε λόγους που επικαλέστηκαν. Συµφωνούµε, αλλά θα πρέπει
επιτέλους να καταλάβει το ίδιο το Υπουργείο ότι δεν µπορεί να
νοµοθετεί εσαεί µόνο και µόνο επειδή η τρόικα έχει βάλλει κάποιο πλαίσιο, µέσα στο οποίο αναγκάζεται να κινείται, αγνοώντας
ότι έξω από την Αίθουσα αυτή ο λαός κυριολεκτικά πεθαίνει από
την πείνα.
Κάνω αυτήν την εισαγωγή γιατί σε όλα –µα σε όλα- τα νοµοσχέδια που έχουν να κάνουν µε την οικονοµία που συζητήθηκαν
εδώ µέσα, όσες απαντήσεις δόθηκαν από τον κύριο Υπουργό
ήταν όλες στο ίδιο πλαίσιο, ότι δηλαδή δεν µπορούµε να κάνουµε
τίποτα γιατί η τρόικα επέβαλε εκείνο, δεν µπορούµε να κάνουµε
κάτι διαφορετικό γιατί ψάχνουµε έσοδα, δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα γιατί οι αριθµοί δεν βγαίνουν.
Ερώτηµα: Εφόσον οι αριθµοί δεν βγαίνουν –και το παραδέχεστε εσείς οι ίδιοι- και όλα τα στατιστικά δεδοµένα που έχουν
έρθει στο φως της δηµοσιότητας, αποδεικνύουν ότι η πολιτική
που έχετε ακολουθήσει έχει κυριολεκτικά αποτύχει, για ποιο
λόγο δεν αλλάζετε ρότα στην πολιτική σας; Η απάντηση είναι
απλή: γιατί δεν είστε εσείς οι οποίοι έχετε την εξουσία στα χέρια
σας. Νοµοθετείτε ως άτοµα τα οποία έχετε διορισθεί από ξένα
κέντρα εξουσίας, τα οποία σας υποδεικνύουν κάθε λίγο και λιγάκι
τι πρέπει να κάνετε.
Έτσι λοιπόν φτάσαµε σήµερα να συζητήσουµε σήµερα -άκουσον, άκουσον- για τη φορολογία της πρώτης κατοικίας ή γενικότερα της κατοικίας που έχουν στην κυριότητά τους οι Έλληνες
πολίτες.
Να θυµίσω ότι τα προηγούµενα χρόνια, τις προηγούµενες δεκαετίες, το οικονοµικό µοντέλο που εσείς πείσατε τον ελληνικό
λαό να υιοθετήσει ήταν αυτό το οποίο τον παρακινούσε να παίρνει στεγαστικά δάνεια, το ένα πίσω από το άλλο, για να αγοράζει
ακίνητα. Το «κεραµίδι» στο κάτω, κάτω, για µένα δεν είναι κάτι
κακό, ο καθένας έχει δικαίωµα να αγοράσει ένα ακίνητο γιατί
ήταν ένα όνειρο ζωής.
Μετά, λοιπόν, από κόπους µίας ζωής, µετά από δύο και τρεις
δουλειές που δούλευε ο καθένας και απέκτησε ένα ακίνητο, έρχεστε τώρα να το φορολογήσετε, χωρίς να κάνετε και την πιο ουσιαστική διάκριση, εάν δηλαδή το ακίνητο αυτό επιφέρει κάποιο
έσοδο σε αυτόν που το έχει στη διάθεσή του.
Με ποιο κριτήριο δηλαδή φορολογείτε; Έτσι, φορολογείτε τα
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πάντα, χωρίς να δείτε το πιο δίκαιο, ότι δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είτε τα κληρονόµησαν είτε δουλεύοντας µία
ολόκληρη ζωή πήραν ένα ακίνητο, ένα φτωχό ακίνητο σαράντα,
πενήντα ή εκατό τετραγωνικών µέτρων κι όχι βίλλες και κότερα,
όπως έχετε εσείς.
Αφού, λοιπόν, το απέκτησαν, έρχεστε να το φορολογήσετε,
χωρίς να δείτε αν του επιφέρει κάποιο έσοδο. Αυτό το θεωρείτε
δίκαιο; Το θεωρείτε σωστό; Και αν η λογική σας είναι να βρείτε
κάποια έσοδα για να καλύψετε τρύπες, τις οποίες βλέπετε ότι
δεν µπορείτε να τις καλύψετε γιατί έχετε ακολουθήσει -όπως
είπα- λάθος πολιτική, γιατί δεν βρίσκετε κάποιο άλλο δρόµο έτσι
ώστε να δώσετε µία ανάσα στον Έλληνα, ο οποίος ζει κάτω από
τέτοιες δυσάρεστες συνθήκες;
Να, λοιπόν, που φτάσαµε, να συζητάµε σήµερα το πιο τραγικό,
την κατάργηση της ιδιοκτησίας. Γιατί τι γίνεται σήµερα; Αναγκάζεται ο Έλληνας χρόνο µε το χρόνο να πληρώνει κάτι το οποίο
έχει στην κυριότητά του και να το πληρώνει µάλιστα µε φορολογικούς συντελεστές οι οποίοι πλέον ξεπερνούν κάθε όριο προκλητικότητας. Τι να πει κανείς, όταν σήµερα µιλάµε για το
γεγονός ότι κάποιοι αναγκάζονται να πληρώνουν ενοίκιο για κάποια κατοικία η οποία ανήκει σε αυτούς;
Και να θυµίσω εδώ πέρα, επειδή µίλησα για συνταγµατικότητα
προηγουµένως, ότι το Συµβούλιο της Επικρατείας είχε βγάλει
µία απόφαση. Γιατί εδώ πέρα παίζουµε µε τις λέξεις και ονοµάσατε «ΕΝΦΙΑ» το χαράτσι και νοµίζατε ότι αλλάζοντας την ονοµασία ξεπερνάτε και το νοµικό κώλυµα. Ποιο είναι αυτό; Είχε
γνωµοδοτήσει το Συµβούλιο της Επικρατείας ότι το χαράτσι,
επειδή είχε πρόσκαιρο χαρακτήρα και συγκεκριµένα αφορούσε
τα έτη 2011 και 2012, πράγµατι θα µπορούσε να επιβληθεί ως
µία εισφορά για να διορθώσουµε τα κακώς κείµενα στην ελληνική
οικονοµία. Επειδή η Κυβέρνηση από το 2012 και µετά δεν κατήργησε το χαράτσι, έκανε κάτι πολύ απλό. Άλλαξε την ονοµασία και
πίστεψε ότι έτσι θα ξεπεράσει το νοµικό αυτό κώλυµα και θα συνεχίσει να επιβάλει στον Έλληνα να πληρώνει ενοίκιο στην ιδιοκτησία του.
Εποµένως, λοιπόν, µε αυτές τις προχειρότητες και µε αυτές
τις προκλητικές πρακτικές τις οποίες επικαλείστε κάθε λίγο και
λιγάκι, φέρνετε τα πράγµατα σε οριακό σηµείο και µας κάνει να
πούµε ότι έχετε φτάσει σε τέτοιο σηµείο, ώστε να σας αποκαλέσουµε «κράτος τοκογλυφικό» γιατί πλέον είστε άπληστοι και δεν
έχετε αντιληφθεί το µέγεθος της καταστροφής που έχετε επιφέρει στην ελληνική κοινωνία.
Διάβασα όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νοµοσχεδίου για
τα οποία βλέπετε ότι δεν κάνω λόγο, διότι –επαναλαµβάνω- για
µένα είναι ηθικό το ζήτηµα πάνω απ’ όλα. Ωστόσο, θα ήθελα να
αναφερθώ και στο αυριανό θέµα για τους πλειστηριασµούς. Τι
θα πείτε στις τριακόσιες και πλέον χιλιάδες οικογένειες που θα
χάσουν τα σπίτια τους; Προσέξτε ποιες λέξεις χρησιµοποιώ:
«που θα χάσουν τα σπίτια τους».
Είµαι βέβαιος γι’ αυτό, γιατί άκουσα τους λεγόµενους αντάρτες της Συγκυβέρνησης, αλλά και κάποιους από το κόµµα σας
να λένε «θα δούµε», «θα εξετάσουµε», «εγγυούµαστε ότι δεν θα
γίνει αυτό που όλοι φοβόµαστε αύριο», ότι ο Έλληνας δηλαδή
θα χάσει το σπίτι του και θα µείνει άστεγος, θα αναγκαστεί να
ζήσει έξω στο κρύο, στην παγωνιά, γιατί εσείς θέλετε να του πάρετε την πρώτη κατοικία.
Και επειδή εσείς, προσωπικά, κύριε Υπουργέ, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος πολλές φορές σε δική µου αντιπαράθεση έχετε
πει ότι πρέπει να σώσουµε τις τράπεζες, είστε από τους ανθρώπους εκείνους που λένε ότι το τραπεζικό σύστηµα να είναι καλά
πάνω απ’ όλα και δεν πειράζει, ας πεθαίνει ο λαός, πώς δίνετε το
δικαίωµα στις τράπεζες ως ενδιάµεσοι να προβαίνουν σε πλειστηριασµό της κατοικίας των Ελλήνων, όταν ξέρετε ότι τα τραπεζικά αυτά ιδρύµατα έχουν χρεοκοπήσει; Γιατί δεν φορολογείτε
τα τραπεζικά συστήµατα τα οποία έχετε ανακεφαλαιοποιήσει
τόσο γενναιόδωρα, όλα αυτά τα χρόνια;
Τι θέλω να πω µε αυτό; Ότι εάν είχατε την ίδια λογική και τα
την ίδια προοπτική στο να φορολογείτε όλους αυτούς οι οποίοι
έχουν το χρήµα στην τσέπη τους κι όχι τον ελληνικό λαό ο οποίος
πεθαίνει, τότε πράγµατι θα βρίσκατε τα έσοδα για να καλύψετε
τις µαύρες τρύπες. Τη στιγµή, όµως, που εσείς επιλέγετε να φο-
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ρολογήσετε, να υπερφορολογήσετε, ανθρώπους οι οποίοι δεν
έχουν πλέον κανένα εισόδηµα, τότε αντιλαµβάνεστε ότι µας φέρνετε πραγµατικά ένα βήµα πριν την ολοκληρωτική καταστροφή.
Θα σταθώ σε ένα τελευταίο σε ό,τι αφορά µία τροποποίηση,
µία διάταξη, η οποία δεν είναι καθόλου τυχαία και η οποία αφορά
µία παράταση στο ειδικό τέλος του 20% επί των διαφηµίσεων
που προβάλλονται από τα κανάλια.
Πόσο τυχαίο είναι το γεγονός ότι πριν από µία εβδοµάδα νοµοθετήσατε εις όφελος των µεγαλοκαναλαρχών, οι οποίοι ταυτόχρονα είναι και µεγαλοεργολάβοι και µέσα από τα κανάλια
τους που είναι στην ιδιοκτησία τους βρίζουν καθηµερινά τη
Χρυσή Αυγή; Έρχεστε, λοιπόν, σήµερα µία εβδοµάδα µετά να
νοµοθετήσετε, πάλι, εις όφελος των ίδιων προσώπων –γιατί πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα και τις ίδιες οικογένειες- δίνοντας µία
παράταση επί του 20%.
Και τι επικαλεστήκατε για την παράταση αυτή; Είπατε –προσέξτε!- ότι η οικονοµία δεν είναι εύρωστη, δεν είναι σε καλά επίπεδα, άρα θα πρέπει να δώσουµε µία ευνοϊκή παράταση στα
κανάλια. Δηλαδή, η οικονοµία είναι χάλια για τα κανάλια, αλλά
είναι καλή για τους Έλληνες πολίτες που αναγκάζονται να πληρώσουν από την τσέπη τους φόρους µέχρι να τους στραγγίξετε
οικονοµικά.
Άρα, λοιπόν, εµείς θεωρούµε ότι όλα αυτά συνιστούν ακόµα
ένα νοµοσχέδιο το οποίο αποσκοπεί στην αφαίµαξη των Ελλήνων.
Δεν µπορούµε να το ψηφίσουµε διότι δεν θέλουµε να λερώσουµε τα χέρια µας µε αίµα αθώων ανθρώπων οι οποίοι έπεσαν
στην παγίδα να σας πιστέψουν και σήµερα πληρώνουν το τίµηµα
της επιλογής τους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ κι
εγώ.
Ο ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Δηµήτριος Αναγνωστάκης, έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να ξεκινήσω στηλιτεύοντας τη διαδικασία νοµοθέτησης.
Θεωρώ απαράδεκτο ως και προσβλητικό χθες το βράδυ στις
δώδεκα και είκοσι λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο να µας δίνονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις
σε ένα σύνολο δεκατριών σελίδων.
Βέβαια, θεωρώ απαράδεκτο να έρχεται µε τη µορφή του κατεπείγοντος ένα ζήτηµα που αφορά χιλιάδες συµπολίτες µας.
Αναφέροµαι στο νοµοσχέδιο που διάταξή του έχει και την αντιµετώπιση των πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας. Όλα αυτά αναδεικνύουν και αποδεικνύουν πως η Κυβέρνηση δυστυχώς
εξακολουθεί να ακολουθεί ένα δρόµο που προσβάλλει τα κοινοβουλευτικά ήθη και έθιµα, που προσβάλλει την κοινοβουλευτική
παράδοση.
Θερµή παράκληση, κύριε Υπουργέ, µην συνεχίσετε σ’ αυτόν
το δρόµο της εκτροπής, το δρόµο τον ολισθηρό, που δυστυχώς
δεν ενισχύει και δεν θωρακίζει τη δηµοκρατία, αντίθετα της δηµιουργεί πολλά τραύµατα και βρίσκουν το έδαφος κάποιοι οι
οποίοι την επιβουλεύονται για να βγάζουν διάφορες κορώνες.
Επί της ουσίας, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές,
εµείς από την πρώτη στιγµή στην επιτροπή καταγγείλαµε ότι
αυτό το νοµοσχέδιο έχει πάρα πολλά αρνητικά. Το σηµαντικότερό του ίσως είναι ότι δεν έχει κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν στηρίζεται σε µια αναλογικότητα, σε µια ισχυρή προοδευτικότητα
που θα έπρεπε να έχει ένας φόρος ακινήτων αλλά το αντίθετο
ακριβώς. Έχει µια ανάπηρη προοδευτικότητα, µια αντίστροφη
προοδευτικότητα.
Κλασσικό παράδειγµα, για να στηρίξω τον ισχυρισµό µου, είναι
η µείωση των κλιµακίων από 20 σε 12 και η ανόµοια κατανοµή
των ποσοστών στις σχέσεις 5ου µε 6ου κλιµακίου -η αύξηση είναι
33%- ενώ στα µεγαλύτερα κλιµάκια, 9ο µε 10ο η αύξηση είναι
µόλις 3%. Από την ανάγνωση και µόνο αυτών των συντελεστών
βλέπετε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι υπερφορολογείται η
µεσαία και η µικρή ακίνητη περιουσία και η µεγάλη ακίνητη περιουσία προστατεύεται.
Εµείς, κύριε Yπουργέ, σας καλέσαµε να δείτε λίγο το άρθρο 7

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που αναφέρεται στην προστασία των οµάδων εκείνων που πραγµατικά δεν έχουν τη δυνατότητα. Μιλώ για τη χορήγηση εκπτώσεων από 50%-100% σε κάποιες ευπαθείς κοινωνικές οµάδες.
Προς τιµήν σας χθες το βράδυ στις δεκατρείς σελίδες νοµοτεχνικών βελτιώσεων κάνατε µια προσπάθεια και έχετε σε ένα
βαθµό ικανοποιήσει το αίτηµα της Δηµοκρατικής Αριστεράς. Αναφέροµαι στην αύξηση του τεκµαρτού αφορολόγητου. Από 9.000
πάνε στις 12.000 ευρώ. Είναι θετικό. Το αρνητικό είναι ότι δεν
απαλείφεται η τρίτη προϋπόθεση που έχει να κάνει µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία.
Χθες, κύριε Υπουργέ -δεν ξέρω αν ήσασταν στην τοποθέτησή
µου- έκανα µια αναφορά λέγοντας ότι 2,5 εκατοµµύρια έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές. Μια συνάδελφος µε διόρθωσε λέγοντας
ότι τα νέα στοιχεία, δυστυχώς, φτάνουν αυτό το νούµερο στα 3,4
εκατοµµύρια. Αντιλαµβάνεστε ότι αν παραµείνει αυτή η τρίτη
προϋπόθεση, δεν πρόκειται σε καµµία περίπτωση να υπάρξει
ανακούφιση σ’ αυτήν την κατηγορία.
Το δεύτερο που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι εµείς είχαµε
κάνει µια πρόταση το 80% να γίνει 67%, έτσι ώστε οι άνθρωποι
που πραγµατικά έχουν τη φροντίδα της πολιτείας, να αντιµετωπιστούν όπως οφείλουµε να τους αντιµετωπίσουµε.
Στα θετικά σας, κύριε Υπουργέ, είναι η απόσυρση των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 33. Παρ’ όλα αυτά όµως έχουµε
πολλά να πούµε.
Ξεκινώ, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας ότι σε ό,τι αφορά στο πρώτο
άρθρο, η ΔΗΜΑΡ, όπως και στην χθεσινή µου τοποθέτηση τόνισα, πίστευε και πιστεύει στην αναγκαιότητα ενός δίκαιου µε
προοδευτική κλίµακα ενιαίου φόρου στο σύνολο της ακίνητης
περιουσίας και όχι στο κάθε ακίνητο ξεχωριστά, στο κάθε µεµονωµένο ακίνητο.
Για το άρθρο 2 δεν έχω κάποιο σχόλιο.
Το άρθρο 3 έχει να κάνει µε τις απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ.
Θέλω να πω ότι ως προς τα ακίνητα νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, ιδιωτικού ΔΙΚΑΙΟΥ, ΤΑΙΠΕΔ και της Εταιρείας Ακινήτων του Δηµοσίου, όταν ιδιοχρησιµοποιούνται, απαλλάσσονται
από τον ΕΝΦΙΑ.
Όσον αφορά όµως -κι εδώ δεν άκουσα πολλούς χώρους- τα
ακίνητα της Εκκλησίας, ισχύουν περίπου τα ίδια, όπως δηλαδή
και για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που
δεν εντάσσονται µέσα στους φορείς γενικής κυβέρνησης αλλά
ιδιοχρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση µορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, φιλανθρωπικού,
και κοινωφελούς σκοπού.
Δηµιουργείται βέβαια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα µεγάλο εύρος απαλλαγών µε τις παραπάνω διατάξεις. Κατά τη
γνώµη της Δηµοκρατικής Αριστεράς υπάρχουν αρκετές ασάφειες για την εφαρµογή του. Εκείνο που θεωρούµε σωστό είναι
ότι και η Εκκλησία πρέπει να συµβάλει στην προσπάθεια ενός
ολόκληρου λαού να αντιµετωπίσει αυτήν την εξαιρετικά δεινή κατάσταση που αντιµετωπίζει η χώρα.
Για τον υπολογισµό του κύριου φόρου στο άρθρο 4 είπα κάποια πολύ λίγα.
Να προχωρήσω στο άρθρο 5 για τον υπολογισµό του συµπληρωµατικού φόρου. Πρόκειται µεν για µια βελτίωση του προηγούµενου σχεδίου, αυτού που είχε διαρρεύσει προ διµήνου για τον
υπολογισµό µεγάλης ακίνητης περιουσίας, παρ’ όλα αυτά υστερεί κατά πολύ σε σχέση µε το αρχικό σχέδιο, κατά την τρικοµµατική κυβέρνηση, που προέβλεπε σε µια κλίµακα προοδευτικά τη
φορολόγηση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας. Έτσι, λοιπόν, το επαναλαµβάνω, παγιώνεται η υπερφορολόγηση της µεσαίας κυρίως περιουσίας. Πέραν αυτών εγείρεται µεγάλος
προβληµατισµός ως προς το θέµα των εµπορικών τιµών µε τις
αντικειµενικές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας.
Να σηµειώσουµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι µε την Τράπεζα της Ελλάδος την τελευταία τετραετία έχει µειωθεί κατά
µέσο όρο 37,5% η πραγµατική τιµή των ακινήτων.
Για τις φοροαπαλλαγές και τη νοµοτεχνική βελτίωση στο
άρθρο 7 µίλησα.
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Να σηµειώσω στα θετικά την µείωση φόρου µεταβίβασης ακινήτων. Αν και κύριε Υπουργέ, να σηµειώσουµε, ότι από 1-1-2014
τίθεται σε εφαρµογή και ο φόρος υπεραξίας κατά την πώληση
των ακινήτων. Ο φόρος αυτός επιβαρύνει τον πωλητή και προσδιορίζεται στο 15% της διαφοράς ανάµεσα στην τιµή κτήσης και
στην τιµή πώλησης ενός ακινήτου. Οπότε κατά τη γνώµη µας
ελάχιστη είναι στην ουσία η συµβολή της µείωσης του φόρου της
µεταβίβασης στην αναθέρµανση της αγοράς, που είναι πρακτικά
παγωµένη, πρακτικά νεκρή.
Για το άρθρο 14 τα είπαµε και στην επιτροπή. Είναι µια θετική
διάταξη. Αναφέροµαι στα χρήµατα που θα δώσει η κοινότητα των
πλοιοκτητών για τρία χρόνια. Αλλά δεν έχουµε ξεκαθαρίσει αν
αυτό γίνεται προς χάριν της σωτηρίας της πατρίδας και της προσπάθειας εξόδου από την κρίση ή υπάρχουν τίποτα ανταλλάγµατα που εµείς δεν τα έχουµε δει.
Θα ήθελα µια συγκεκριµένη απάντηση, κύριε Υπουργέ, όταν
πάρετε τον λόγο.
Ξέρω, λοιπόν, ότι πρέπει να ολοκληρώσω, για να πάρουν τον
λόγο και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Εµείς επί της αρχής έχουµε
καταψηφίσει, κύριε Υπουργέ. Επί των άρθρων έχουµε κάποιες
θετικές αναφορές. Έκανα µια και στο άρθρο 14. Από εκεί και
πέρα θα επιφυλαχθούµε να ακούσουµε τις δικές σας τοποθετήσεις.
Βεβαίως, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι θα καταθέσουµε
αίτηση για ονοµαστική ψηφοφορία σε ό,τι έχει να κάνει µε το
άρθρο 7.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος, έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατά τη χθεσινή συζήτηση αναδείξαµε ότι έχουµε να κάνουµε
µε ένα νέο φόρο επιβάρυνσης της λαϊκής κατοικίας και κατά
κύριο λόγο της µικρής και µεσαίας ακίνητης περιουσίας, για να
διασφαλίσει το κράτος φορολογικά έσοδα ούτως ώστε να µπορέσει να χρηµατοδοτήσει µετά τις ανάγκες των επιχειρηµατικών
οµίλων και του κεφαλαίου. Από αυτήν την άποψη είναι άδικος και
αντιλαϊκός ο συγκεκριµένος φόρος, γιατί όσο µικρότερη είναι η
αξία ενός ακινήτου τόσο µεγαλύτερη είναι η σχετική επιβάρυνση
διευκολύνοντας ουσιαστικά µε µικρή επιβάρυνση την υψηλής
αξίας ακίνητη περιουσία.
Δεύτερο στοιχείο της αντιλαϊκότητας του συγκεκριµένου
νόµου αναδεικνύεται από το γεγονός ότι η φορολογική επιβάρυνση είναι ανά ακίνητο και όχι ανά υπόχρεο, µε αποτέλεσµα
αυτοί οι οποίοι έχουν πολλά ακίνητα και µεγάλη ακίνητη περιουσία να διευκολύνονται συνολικότερα.
Βεβαίως, υπάρχουν εξαιρέσεις σκανδαλώδεις για την ακίνητη
περιουσία την οποία χρησιµοποιούν ή κατέχουν νοµικά πρόσωπα
µε διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγµα ο συντελεστής
αποµείωσης επιφάνειας που εξυπηρετεί τις µεγάλες βιοµηχανίες
και τα ξενοδοχεία.
Ταυτόχρονα, οι εκπτώσεις για ορισµένες ειδικές κατηγορίες,
όπως για παράδειγµα για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, για τις
πολύτεκνες οικογένειες ή για αυτούς οι οποίοι ουσιαστικά είναι
στο όριο της επιβίωσης, της φτώχειας και της εξαθλίωσης,είναι
ανεπαρκείς, γιατί µε τις προϋποθέσεις τις οποίες βάζουν αποκλείουν ένα πολύ µεγάλο τµήµα των συγκεκριµένων κατηγοριών.
Επίσης, ο συγκεκριµένος νόµος µε την ενιαία φορολογία για
τα ακίνητα επιδιώκει να συγκεντρώσει τη γη, κατά κύριο λόγο την
αγροτική γη αλλά και την ακίνητη περιουσία, σε όλο και λιγότερα
χέρια, διευκολύνοντας την αλλαγή χρήσης γης.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, όπως δείξαµε και χθες, επιβαρύνονται ουσιαστικά η µικρή αγροτική καλλιέργεια µε τη φορολόγησή της από τη στιγµή που το µεγαλύτερό της τµήµα, το 77%,
πρόκειται για ενοικιαζόµενες γαίες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα
όλη αυτή η διαδικασία να οδηγήσει στην περαιτέρω συγκέντρωση της αγροτικής γης, για να λύσει µε αυτόν τον τρόπο, δηλαδή µέσω του ξεκληρίσµατος, την υπόθεση συγκέντρωσης της
γης σε όλο και λιγότερα χέρια σε µεγάλες καπιταλιστικού χαρα-
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κτήρα επιχειρήσεις.
Βεβαίως, στο συγκεκριµένο νόµο υπάρχουν και µια σειρά
άλλες διατάξεις, οι οποίες δεν είναι αποκοµµένες από τη συνολικότερη πολιτική και επί της ουσίας διευκολύνουν, ικανοποιούν
ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων και της δράσης του κεφαλαίου.
Για παράδειγµα, µε το άρθρο 22 παρέχετε ακόµη µεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης στους επιχειρηµατικούς οµίλους για τις δαπάνες της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας.
Με το άρθρο 23 δίνετε αύξηση στους επιχειρηµατικούς οµίλους να εκπίπτουν τις δαπάνες για τους τόκους των δανείων
τους.
Με το άρθρο 31 επεκτείνετε το δικαίωµα και επιτρέπετε την
παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού, παράλιας και θαλάσσιων περιοχών για την επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Με το άρθρο 54, τη σκανδαλώδη αυτή τροπολογία που ενσωµατώθηκε σε άρθρο, παρατείνετε για ένα ακόµη χρόνο, µέσα
από τις αλλεπάλληλες παρατάσεις που έχει πάρει η συγκεκριµένη διάταξη, την καταβολή του 20% από τις διαφηµίσεις των
επιχειρήσεων των τηλεοπτικών επιχειρήσεων.
Άρα, όλα αυτά τα µέτρα και άλλα ακόµη, τα οποία κρύβονται
κάτω από δήθεν ουδέτερες διατάξεις αποτελούν παράθυρα διευκόλυνσης της δράσης των επιχειρηµατικών οµίλων, του κεφαλαίου, διαµορφώνονται προϋποθέσεις αποφυγής της όποιας
τυπικής φορολογικής επιβάρυνσης.
Για παράδειγµα και µε την τροπολογία για την ενέργεια -µια
και παρευρίσκεται εδώ πέρα και ο αρµόδιος Υφυπουργός- δίνετε
τέτοιες δυνατότητες. Θα θέλαµε να ρωτήσουµε πολύ συγκεκριµένα, κύριε Υφυπουργέ: Η µείωση, για παράδειγµα, της MWh για
βιοµηχανική χρήση της µέσης τάσης, ποιους αφορά; Ποιούς και
πόσους αφορά η συγκεκριµένη µείωση, την οποία κάνετε; Γιατί
είναι µια µείωση πολύ µεγάλη, 40%; Ποιος θα πληρώσει αυτήν
τη µείωση από τα διαφυγόντα έσοδα που θα έχει η ΔΕΗ; Θα κληθεί να πληρώσει το λαϊκό τιµολόγιο αυτήν την πολύ µεγάλη έκπτωση την οποία κάνετε ουσιαστικά για να µειώσετε το
ενεργειακό κόστος στους επιχειρηµατικούς οµίλους; Θέλουµε
στο συγκεκριµένο ζήτηµα µια πολύ συγκεκριµένη απάντηση από
µέρους σας.
Επίσης, µε διάταξη που υπάρχει στη συγκεκριµένη τροπολογία
διευκολύνετε τη διαδικασία περαιτέρω ιδιωτικοποίησης της
«ΛΑΡΚΟ».
Εκτός αυτών των ζητηµάτων υπάρχουν και µια σειρά άλλες
διατάξεις και ρυθµίσεις µε τις οποίες επιταχύνονται οι διαδικασίες αλλαγής στη Δηµόσια Διοίκηση στο πλαίσιο των συνολικότερων αναδιαρθρώσεων του αστικού κράτους στη λογική της
ικανοποίησης των αναγκών των επιχειρηµατικών οµίλων. Τέτοιου
είδους διαδικασίες έχουν να κάνουν µε τις αλλαγές στη Γενική
Γραµµατεία Δηµοσιών Εσόδων αλλά και µε τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τον έλεγχο
του δηµόσιου χρέους στον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµόσιου
Χρέους, που είναι συνολικά στο πλαίσιο ακόµη µεγαλύτερης
συρρίκνωσης του στενού δηµόσιου τοµέα προς όφελος της ιδιωτικοποίησης πλευρών, ακόµη και λειτουργιών, όπως είναι ο έλεγχος, όπως είναι η είσπραξη εσόδων από παραχωρούντες αυτό
το δικαίωµα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
σε αντίστοιχους τοµείς.
Αυτό ακριβώς το ζήτηµα έχει και τη λογική της προώθησης µε
το άρθρο 30 της εθελούσιας διαδηµοτικής κινητικότητας, που
είναι στο πλαίσιο των συνολικότερων ενεργειών που γίνονται για
τους δηµοσίους υπαλλήλους, την κατάργηση δηλαδή της σταθερής απασχόλησης, τη διευκόλυνση των διαδικασιών να µειωθούν ακόµη περισσότερο οι µισθοί και τα εργασιακά και
ασφαλιστικά τους δικαιώµατα. Βεβαίως µέσα από αυτήν τη διαδικασία προσπαθείτε να διευκολυνθούν οι απολύσεις και η µείωση των εργαζόµενων στο στενό αλλά και στον ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα. Πρόκειται ακριβώς για µια διαδικασία που στο
όνοµα του εθελοντισµού δεν µπορεί να αποκρύψει τη λογική ότι
εντάσσεται στο γενικότερο πρόγραµµα κινητικότητας και διαθεσιµότητας των δηµοσίων υπαλλήλων και επίτευξης του στόχου
για µείωση του συνολικού αριθµού αλλά και ανατροπές του εργασιακού περιβάλλοντος και µείωση των µισθών.

5146

Στην ίδια λογική είναι και το άρθρο 38, µέσα στο οποίο υπάρχει
η απαλλαγή από ποινικές ευθύνες του διαχειριστή της ΕΡΤ. Αντίστοιχα και άλλα ζητήµατα τα οποία κινούνται σε µια κατεύθυνση να εντοπίσουν υπαρκτά και πολύ οξυµένα προβλήµατα
των εργαζόµενων προχωρούν µε τέτοιο τρόπο, που ουσιαστικά
ακυρώνουν την όποια τέτοια προοπτική. Μιλάω για το άρθρο 37,
παράγραφος 3, όπου υπάρχουν οι εργαζόµενοι στην Εταιρεία
Ακινήτων του Δηµοσίου µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, που όλο το διάστηµα του 2013 είναι απλήρωτοι.
Με τη συγκεκριµένη ρύθµιση που κάνετε, προσπαθείτε να αντιµετωπίσετε και να καλύψετε τις δαπάνες µισθοδοσίας και τις
λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας µέσω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εµάς δεν µας απασχολεί µε ποιον τρόπο θα
µπορούν αυτοί οι εργαζόµενοι να λαµβάνουν τους µισθούς και
τα δεδουλευµένα τους, αλλά την ίδια στιγµή δεν διαθέτετε τα
απαραίτητα κονδύλια στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
ώστε να µπορέσει να ανταποκριθεί στη συγκεκριµένη ευθύνη,
την οποία της µεταφέρετε σήµερα µε τη συγκεκριµένη διάταξη.
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη συνολική µείωση της κρατικής επιχορήγησης στις περιφέρειες και τους δήµους, αυτή η διάταξη
ενδεχοµένως στην πορεία να αποδειχθεί αναποτελεσµατική και
να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση των τεράστιων καθυστερήσεων
στη µισθοδοσία των εργαζοµένων στη συγκεκριµένη εταιρεία.
Τέλος, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να θίξω δύο σηµεία όσον
αφορά την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας.
Το περιεχόµενο της τροπολογίας –ενδεχοµένως, στη δευτερολογία µας να αναφερθούµε και αναλυτικά- είναι ενταγµένο
στις γενικότερες αναδιαρθρώσεις που προωθεί η Κυβέρνηση στο
πλαίσιο του προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής και
ανατροπών στον τοµέα της υγείας. Έχει αρνητικές ρυθµίσεις, οι
οποίες υπερσκελίζουν το όποιο θετικό περιεχόµενο της συγκεκριµένης διάταξης, όπως για παράδειγµα την προσπάθεια εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους
παρόχους υγείας –τους φαρµακοποιούς και τους γιατρούς- που
ενταγµένη στο συνολικότερο πλαίσιο της τροπολογίας ως ενιαίο
άρθρο. Κάτι τέτοιο δεν µας επιτρέπει να την ψηφίσουµε, παρά
το γεγονός ότι η συγκεκριµένη διάταξη για να ικανοποιηθεί, δηλαδή για να εξοφληθούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές, οι ίδιοι οι
πάροχοι –γιατροί και φαρµακοποιοί- επιβαρύνονται µε τον
έλεγχο των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχει ο ΕΟΠΥΥ προς αυτούς.
Μ’ αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, ανοίγετε το παράθυρο για την έµµεση ιδιωτικοποίηση της διαδικασίας του ελέγχου που πρέπει να
κάνουν οι δηµόσιες υπηρεσίες, όσον αφορά µία σειρά ευθύνες
που πρέπει να καλύψει ο στενός και ευρύτερος δηµόσιος τοµέας.
Απ’ αυτήν την άποψη, κυρία Πρόεδρε, αν εξαιρέσουµε κάποια
ελάχιστα άρθρα, είναι φανερό ότι θα καταψηφίσουµε συγκεκριµένα, όσον αφορά σύνολο των άρθρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια –Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Καραθανασόπουλε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στον κατάλογο
των οµιλητών επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Παρακαλώ να είµαστε συνεπείς στο χρόνο των οκτώ λεπτών,
όσο γίνεται, γιατί είναι εγγεγραµµένοι πάρα πολλοί συνάδελφοι.
Πρώτη θα µιλήσει η κ. Κανελλοπούλου.
Ορίστε, κυρία Κανελλοπούλου, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν σίγησαν ακόµα οι πανηγυρισµοί της Κυβέρνησης για το «success story» και το πρωτογενές
πλεόνασµα και καλούµαστε να ψηφίσουµε έναν ακόµα εξοντωτικό φόρο, τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων. Έχουµε, δηλαδή, µπροστά
µας ένα από τα πολλά τιµήµατα του πρωτογενούς πλεονάσµατος, 2,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ που θα εισπραχθούν από το
φόρο που εισάγετε σήµερα.
Αφού καταφέρατε το πρωτοφανές, να καθιερώσετε δηλαδή
σχεδόν σαν µόδα τη λέξη «χαράτσι» στη δηµόσια ζωή της χώρας
µε το τάχα έκτακτο και προσωρινό ΕΕΤΗΔΕ, σήµερα επανέρχεστε δριµύτεροι και φορολογείτε τα πάντα. Φορολογείτε ό,τι
βρείτε µπροστά σας, σπίτια, οικόπεδα, χωράφια, κήπους, περιβόλια, αυλές, ανεξαρτήτως αν είναι προσοδοφόρα για τους ιδιο-
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κτήτες τους ή όχι. Δεν φθάνουν οι περικοπές παντού, οι απολύσεις, η διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης, η ιδιωτικοποίηση της
υγείας και της παιδείας, πρέπει ο κόσµος ξανά να πληρώσει νοίκι
γι’ αυτό που ήδη κατέχει και γι’ αυτό που ήδη έχει πληρώσει πολύ
ακριβά.
Εισάγετε, βεβαίως –δεν µπορώ να πω- και εξαιρέσεις από το
φόρο. Δεν θα µπορούσατε να κάνετε κι αλλιώς, γιατί διαφορετικά
πώς θα περιφέρονταν οι Βουλευτές σας στα κανάλια για να δηµαγωγήσουν τάχα στενοχωρηµένοι και να υποδυθούν τους
σκληρά διαπραγµατευόµενους χάριν της εκλογικής τους πελατείας, η οποία –ειρήσθω εν παρόδω- δυσανασχετεί και όχι αδίκως;
Εισάγετε εξαιρέσεις που ούτε ως προσχηµατικές δεν αντέχουν. Πέραν των εξευτελιστικών ορίων οικογενειακού επιδόµατος που προβλέπονται και οι οποίες περιλαµβάνουν ελάχιστους
πολίτες, για να εξαιρεθεί κάποιος απαιτείται να µην έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το δηµόσιο.
Κάντε µία βόλτα στις περιφέρειές σας, κύριοι Βουλευτές της
Κυβέρνησης. Γνωρίζετε πολλούς από τους πάµφτωχους πλέον
συµπολίτες µας που να µην έχουν οφειλές προς το δηµόσιο, τις
οποίες µάλιστα αδυνατούν να ικανοποιήσουν; Σε ποιον πλανήτη
και για ποιους πολίτες νοµοθετείτε;
Βεβαίως, καταφέρατε να εισάγετε ένα φορολογικό µέτρο κλιµακούµενο, τουλάχιστον πιο κλιµακούµενο από τα µέχρι τώρα
ισχύοντα. Όµως, από την αντίστροφη πλευρά, ενώ χτυπάτε τη
µικροϊδιοκτησία, θεσπίζετε φοροαπαλλαγές για τη µεγάλη ιδιοκτησία, επιβαρύνοντας αναλογικά περισσότερο τα ακίνητα σε περιοχές µε µικρότερη τιµή ζώνης.
Επιπλέον, φοροελαφρύνετε µε σκανδαλώδη τρόπο την πολύ
µεγάλη ακίνητη περιουσία, αφού καταργείτε την ανώτερη κλίµακα 2% του φόρου ακίνητης περιουσίας που ισχύει σήµερα.
Συγχαρητήρια, κύριοι! Επιτέλους, βρήκατε ποιοι έχουν ανάγκη
προστασίας στον καιρό της κρίσης. Βρήκατε, επίσης, ποιοι πρέπει να πληρώσουν. Προστατεύονται αυτοί που ήδη προστατεύονταν και πληρώνουν αυτοί που ήδη έχουν πληρώσει ακριβά,
µερικοί µάλιστα εξ αυτών µε την ίδια τη ζωή τους.
Ξέρω, λαϊκίζω!
Δεν θέλω να υπεισέλθω περισσότερο στα τεχνικά ζητήµατα
του νοµοσχεδίου. Τα ανέπτυξαν και θα τα αναπτύξουν άλλοι σύντροφοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αρµοδιότεροι από εµένα. Θέλω
απλώς να σταθώ στη µεγάλη, την εφιαλτική εικόνα. Διαλύσατε
και διαλύετε το δηµόσιο τοµέα. Διαλύσατε και διαλύετε τις εργασιακές σχέσεις, την υγεία, την παιδεία. Συρρικνώνετε συνεχώς
το εισόδηµα των συµπολιτών µας. Πόσο, κατά τη γνώµη σας, θα
µπορέσει να αντέξει η οικονοµία αυτήν την πολιτική των περικοπών και της φτώχειας; Πόσο θα αντέξει η αγορά, όταν οι πολίτες
δεν έχουν λεφτά για να την αιµοδοτήσουν; Στέκεται αγορά µε
συνεχώς µειούµενη αγοραστική δύναµη των καταναλωτών;
Όσο µας νανουρίζετε µε το παραµύθι της ανάπτυξης, οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν η µία µετά την άλλη και
µέτρα, όπως η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, όχι µόνο δεν
σώζουν την αγορά αλλά ενεργοποιούν τον κοινωνικό αυτοµατισµό.
Ως προς αυτό το τελευταίο, την υποδαύλιση του κοινωνικού
κανιβαλισµού, παίρνετε άριστα και µπράβο σας!
Έχουµε πει και λέµε ξανά ότι για µας η οικονοµία δεν είναι
µόνο οι αριθµοί. Οι αριθµοί µπορούν να προκύψουν µε διάφορους πλασµατικούς και επώδυνους τρόπους. Οικονοµία δεν είναι
µόνο το πρωτογενές πλεόνασµα, στο οποίο επενδύετε µε κάθε
κοινωνικό κόστος. Οικονοµία είναι οι άνθρωποι, οι άνεργοι, οι
νέοι, αυτοί που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους για οικονοµικούς λόγους και αυτοί που µε δύο µεταπτυχιακά αναγκάζονται
να ξενιτευτούν. Οικονοµία είναι οι συνταξιούχοι που έχοντας
ζήσει σκληρές εποχές, έχοντας δουλέψει από τα δώδεκα και από
τα δεκατέσσερα, επιβιώνουν σήµερα µε το ζόρι µεταξύ φθοράς
και αφθαρσίας. Οικονοµία είναι οι άνθρωποι στις ουρές των συσσιτίων, οι άστεγοι, οι ασθενείς που δεν µπορούν να αγοράσουν
τα φάρµακά τους.
Όµως, ας πούµε έτσι, για να σας κάνουµε το χατίρι, ότι δηλαδή η οικονοµία είναι µόνο αριθµοί. Ε, λοιπόν, κύριοι, αυτοί οι
αριθµοί δεν βγαίνουν. Αυτό δεν το λέµε εµείς, δεν το λέει ο ΣΥ-
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ΡΙΖΑ. Το λένε διεθνείς οργανισµοί πια. Ακούγεται ακόµα από νεοφιλελεύθερους κύκλους αναγνωρισµένων οικονοµολόγων. Διαβάστε την προχθεσινή έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου που
αναδεικνύει την αναποτελεσµατικότητα των µέτρων λιτότητας.
Δεν πρόκειται να αντέξει η οικονοµία τους εξαντλητικούς φόρους
των κατωτέρων και των µεσαίων τάξεων. Δεν πρόκειται να αντέξει η κοινωνία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κατ’ επανάληψη παραβιασµένο από τις κυβερνήσεις και τις πολιτικές σας Σύνταγµα των
Ελλήνων στο άρθρο 4, παράγραφος 5, προβλέπει τη συνεισφορά
των Ελλήνων στα δηµόσια βάρη, ανάλογα µε τις δυνάµεις τους.
Δεν διακρίνουµε αυτήν την κατεύθυνση στο νόµο για τον ενιαίο
φόρο ακινήτων που φέρνετε προς ψήφιση. Θα το καταψηφίσουµε και θα συνεχίσουµε τον αγώνα µας κατά των µέτρων λιτότητας, κατά των πολιτικών σας, µέσα και έξω από τη Βουλή.
Παράλληλα, θα σας επαναλαµβάνουµε συνεχώς την πρότασή
µας: Συντάξτε, επιτέλους, περιουσιολόγιο µε βάση τις πραγµατικές αξίες της περιουσίας των πολιτών.
Καθιερώστε προοδευτική φορολογία. Σταµατήστε τις φοροαπαλλαγές της µεγάλης ιδιοκτησίας. Νοµοθετήστε για τους πολλούς και όχι για τους φίλους σας. Είναι µερικά απ’ αυτά που θα
παράξουµε εµείς σαν µελλοντική κυβέρνηση αυτής της χώρας,
πριν καταλήξει αληθινά έρηµη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Επειδή το έργο «υπόσχεστε σε όλους όλα» παίχτηκε και στην
Αίθουσα, όπως παίζεται διαρκώς στα κανάλια, σας λέµε ότι δεν
υποσχόµαστε τίποτα. Ελπίζουµε και ευχόµαστε να µας αφήσετε
µετά από αυτήν την καταστροφή να µπορέσουµε να σταθούµε
στο ύψος των προθέσεων και των οραµάτων µας, γνωρίζοντας
πως αυτό δεν είναι εφικτό χωρίς τη βοήθεια και τη δύναµη του
λαού. Αυτή είναι η δική µας δύναµη, αγαπητοί συνάδελφοι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο συνάδελφος κ. Γάκης έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα το ελληνικό Κοινοβούλιο πέτυχε δύο παγκόσµιες πρωτιές: Η πρώτη είναι ότι κατάφερε να υλοποιήσει τη θεωρία του
διακτινισµού, αφού µπορεί να λειτουργεί στην Ολοµέλεια συζητώντας και ψηφίζοντας τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων,
ενώ ταυτόχρονα συνεδριάζουν οι Επιτροπές των Οικονοµικών
Υποθέσεων και της Παραγωγής και Εµπορίου στην αίθουσα 223
και η Κυβέρνηση να παρακολουθεί ταυτόχρονα και τις δύο διαδικασίες.
Η δεύτερη πρωτιά ανήκει στο ΠΑΣΟΚ. Κατάφερε να µας πείσει
ότι είναι υλοποιήσιµη η µετατροπή του «λύκου σε αρνάκι». Διότι
δεν είναι τίποτα άλλο παρά µια τέτοια µετατροπή η «κωλοτούµπα» που έκανε στη διαδικασία της συζήτησης αυτού του νοµοσχεδίου. Μου θυµίζει αυτό το περίφηµο ότι πριν το γάµο η
προίκα είναι φουσκωµένη και η νύφη υποτιµηµένη, ενώ µετά το
γάµο η προίκα είναι υποτιµηµένη και η νύφη είναι φουσκωµένη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποδοµώντας κανείς το νοµοσχέδιο για τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων καταλήγει στο
συµπέρασµα ότι αυτός στοχεύει στη γενικευµένη λεηλασία της
µικροµεσαίας ιδιοκτησίας. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι το
διπλό χαράτσι στους µικροµεσαίους ιδιοκτήτες, οι φοροελαφρύνσεις στη µεγάλη ακίνητη περιουσία, η επιλεκτικά ευνοϊκή
µεταχείριση σε επενδυτές που θα εκµεταλλευτούν ακίνητα του
δηµοσίου, η έλλειψη προστασίας των πιο ευπαθών οµάδων του
πληθυσµού και η απουσία ανταποδοτικότητας. Τέλος, δεν λαµβάνει υπ’ όψιν καθόλου την ιδιαιτερότητα της γεωµορφολογίας
και το µεγάλο ποσοστό της ιδιοκτησίας και ιδιοκατοίκησης που
υπάρχει στη χώρα.
Κύριε Υπουργέ, αυτό το σχέδιο νόµου αποδεικνύει την έλλειψη
κοινωνικής ευαισθησίας της Κυβέρνησή σας. Είναι το µέσο που
οδηγεί στην περαιτέρω υποτίµηση ακόµα και των πιο στοιχειωδών κοινωνικών δικαιωµάτων και αναγκών των πολιτών, όπως
είναι η κατοικία. Είναι πια ολοφάνερο ότι στοχοποιείται η µικρή
και µεσαία περιουσία.
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Η ακίνητη περιουσία φορολογείται τόσο κατά την απόκτησή
της όσο και για τη χρήση της αλλά και για την κατοχή της. Με
τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων από τη µια µεριά και µε το
σχέδιο για τους πλειστηριασµούς από την άλλη, που καταθέσατε
χθες κατεπειγόντως, παραδίνετε τους πολίτες στο έλεος της
ανεξέλεγκτης µνηµονιακής βαρβαρότητας.
Θα σταθώ επιγραµµατικά σε ορισµένα χαρακτηριστικά σηµεία
του νοµοσχεδίου.
Πρώτον, πρόκειται για ένα νέο, άδικο και αναποτελεσµατικό
φόρο. Δεν είναι καινοτόµος, όπως λέτε. Ουσιαστικά περιλαµβάνει και νοµιµοποιεί δια της ενσωµάτωσης το Έκτακτο Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων Επιφανειών και τον ΦΑΠ. Διευρύνει τη
φορολογική βάση, όµως σε βάρος των µη εχόντων, της µικροµεσαίας ιδιοκτησίας και των αγροτών. Κάνετε επιδροµή στις µικρές
επαρχιακές κοινωνίες φορολογώντας τα σπίτια των αγροτών,
ακόµα και τα οικόπεδα µέσα στα οποία είναι κτισµένα αυτά.
Δεύτερον και ακόµα χειρότερα, χρησιµοποιείτε δύο µέτρα και
δύο σταθµά. Για παράδειγµα στη φορολόγηση των τουριστικών
καταλυµάτων. Διαχωρίζετε τις τουριστικές επιχειρήσεις σε αυτές
που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και σε αυτές που ανήκουν σε
νοµικά πρόσωπα. Αποτέλεσµα αυτής της διαφοροποίησης είναι
η άνιση φορολόγηση, που δηµιουργεί συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού. Για παράδειγµα, τα καταλύµατα που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα φορολογούνται µε ποσοστό 0,5%-2%, ανάλογα
µε την περιοχή στην οποία βρίσκονται, ενώ αυτά που ανήκουν σε
εταιρείες νοµικών προσώπων τα φορολογείτε µε ποσοστό
0,33‰.
Ένα παράδειγµα σε πραγµατική διάσταση, αφού αρέσκετε
στα παραδείγµατα, είναι το παρακάτω: Τουριστικό κατάλυµα
αξίας 1.463.972 ευρώ, αν ανήκει σε νοµικό πρόσωπο, θα πληρώσει φόρο 483,11 ευρώ, ενώ αν ανήκει σε φυσικό πρόσωπο θα
πληρώσει φόρο 7.439,72 ευρώ.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ενηµερώσω ότι το 99% των τουριστικών καταλυµάτων ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα. Αυτές τις
επιχειρήσεις, που στηρίζουν τη χειµαζόµενη περιφερειακή αλλά
και την εθνική οικονοµία, εσείς τις οδηγείτε στην καρµανιόλα των
πλειστηριασµών. Διορθώστε άµεσα αυτή τη στρέβλωση.
Τρίτον, κύρια σηµεία που αφορούν ειδικά τα νησιά είναι τα
εξής: Μειώνεται η φορολογία για τα νησιά που έχουν µέχρι τρεις
χιλιάδες κατοίκους, µέχρι όµως το 2015 αυξάνοντας κατά 50%
το φορολογητέο εισόδηµα του πρώτου κλιµακίου φορολογικής
κλίµακας.
Θεωρούµε θετική αυτήν τη ρύθµιση, αλλά αναρωτιόµαστε
γιατί µέχρι το 2005 και γιατί δεν την επεκτείνετε και σε µεγαλύτερα νησιά, παραδείγµατος χάριν µέχρι οκτώ χιλιάδες κατοίκους,
γιατί αυτό θα δηµιουργήσει µια αναπτυξιακή δυναµική.
Στα µικρά νησιά επίσης υπάρχει ένα µεγάλο πρόβληµα, που
θα πρέπει να αντιµετωπίσετε µε τον προσδιορισµό των αντικειµενικών αξιών. Για παράδειγµα, στη Νίσυρο, στην Κάρπαθο και
στην Τήλο, όπως έχουν διαµορφωθεί οι αντικειµενικές αξίες, ορισµένες περιοχές είναι ακριβότερες και από τη Μύκονο, ακόµα
και από την Κηφισιά.
Όσον αφορά στη διαδηµοτική κινητικότητα, δεν περιλαµβάνεται ειδική ρύθµιση για τη νησιωτική χώρα, όπως προβλέπει το
άρθρο 101 του Συντάγµατος, αλλά και η κοινή λογική. Σας υπενθυµίζω ότι στο Νοµό Δωδεκανήσου λειτουργούν δεκατέσσερις
δήµοι που είναι δήµος και νησί. Η ενδοκοινοτική λοιπόν κινητικότητα δεν µπορεί να εφαρµοστεί. Πρέπει να δώσετε στους δηµοτικούς υπαλλήλους τη δυνατότητα επιλογής και σε άλλες
δηµόσιες υπηρεσίες πάνω στο ίδιο νησί, αν έχει αποµείνει καµµία, διότι όλες σχεδόν τις έχετε καταργήσει.
Βλέπουµε θετικά -παρά τις επιφυλάξεις και τους φόβους µας
για πιθανές στρεβλώσεις που µπορεί να δηµιουργήσει- τη ρύθµιση για τη µείωση του ποσοστού στο τέλος µεταβίβασης των
ακινήτων από το 10% στο 3%, γιατί θα δηµιουργήσει µια κίνηση
στην κτηµαταγορά και εποµένως δυνατότητα επενδύσεων, άρα
αναπτυξιακή δυναµική στην οικοδοµή.
Σχετικά µε τον φόρο εφοπλιστών, η ρύθµιση αφήνει ουσιαστικά τη φορολόγηση των εφοπλιστών στην καλή τους προαίρεση. Με την έκτακτη φορολόγηση ουσιαστικά επιχειρείτε να
βελτιώσετε τη δηµόσια εικόνα και να διαµορφώσετε ένα ψευδο-
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κοινωνικό πρόσωπο για τους εφοπλιστές. Πρόκειται δηλαδή, για
επικοινωνιακού τύπου ρύθµιση και όχι για ουσιαστική φορολόγηση των εφοπλιστών.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία µε γενικό 1028 µε ειδικό αριθµό 192, την οποία έχετε ενσωµατώσει
στο σχέδιο νόµου στο άρθρο 54. Με την τροπολογία αυτή χαρίζετε προκλητικά στους πολιτικούς σας φίλους, στους διαφηµιστές της πολιτικής σας, στους κρατικοδίαιτους πια καναλάρχες,
για τέταρτη συνεχή χρονιά τους φόρους από τα ποσά των διαφηµίσεων, αναστέλλοντας µε τη σύµφωνη γνώµη της τρόικας περίεργο και αυτό- την έναρξη της εφαρµογής της
φορολόγησης κατά 20% των διαφηµίσεων που προβάλλονται
από την τηλεόραση επικαλούµενοι προκλητικά τη δυσµενή οικονοµική συγκυρία –λέτε και ισχύει µόνο γι’ αυτούς και όχι και για
τις άλλες επιχειρήσεις- χωρίς να υπάρχει καν κοστολόγηση
αυτής της ρύθµισης για την απώλεια εσόδων για το 2014 από το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και χωρίς την πρόβλεψη αναπλήρωσης των απωλειών αυτών των εσόδων από άλλες πηγές, όπως
προβλέπει η έκθεση της Βουλής.
Κύριε Υπουργέ, ποιο είναι το κόστος αυτής της ρύθµισης;
Ποιος θα το πληρώσει; Ποια είναι τα ισοδύναµα µέτρα, κύριε
Υπουργέ; Ή επιβεβαιώνετε το ρητό που λέει «δάσκαλε που δίδασκες και νόµο δεν εκράτεις»;
Εσείς, κύριοι Βουλευτές της συµπολίτευσης, µπορείτε να ψηφίσετε αυτήν τη ρύθµιση, που αποτελεί ένα χριστουγεννιάτικο
µποναµά στα µεγαλοσυµφέροντα των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης;
Εµείς νοµίζουµε ότι πρέπει αυτήν τη ρύθµιση να την πάρετε
πίσω γιατί θεωρείται µία από τις χειρότερες νοµοθετικές ρυθµίσεις, µια «ντροπολογία». Τα δωράκια αυτά θα πρέπει να τα διαθέσετε στις αδύναµες κοινωνικές οµάδες που έχουν δικαίωµα να
έχουν πετρέλαιο θέρµανσης και ηλεκτρικό ρεύµα, κάνοντας δεκτές τις τροπολογίες που καταθέσαµε για τη µείωση της τιµής
του πετρελαίου θέρµανσης και τη χορήγηση δωρεάν ηλεκτρικής
ενέργειας.
Η Κυβέρνηση θέλει να ψηφίσει σήµερα ένα πολυνοµοσχέδιο
χωρίς στόχο και χωρίς µέλλον, χωρίς κοινωνική ευαισθησία. Αντίθετα, εµείς προτείνουµε φορολόγηση µε ανταποδοτικά τέλη,
µε ανταποδοτικά οφέλη για την κοινωνία. Στοχεύουµε σε µια συνολική µεταρρύθµιση που θα λαµβάνει υπ’ όψιν κοινωνικά κριτήρια, την ιδιαιτερότητα της ελληνικής πραγµατικότητας στην
ιδιοκτησία και το συσσωρευµένο πλούτο, σε ένα κοινωνικά δίκαιο
φορολογικό καθεστώς των ακινήτων χωρίς εξαιρέσεις και µε
αναπτυξιακά κριτήρια.
Η Κυβέρνηση θέλει να ψηφίσει ένα πολυνοµοσχέδιο που δεν
έχει ούτε στόχο ούτε προοπτική ούτε κοινωνική ευαισθησία. Μου
θυµίζει –να πω πάλι ένα ρητό- ότι όταν ρωτήσανε τον κόρακα
πώς πάνε τα παιδιά του, αυτός απάντησε «όσο πάνε και µαυρίζουν». Έτσι και εσάς, κύριε Υπουργέ, τώρα τα Χριστούγεννα αν
σας ρωτήσουν πώς πάει η ελληνική οικονοµία και η κοινωνία, µη
διστάσετε να πείτε την αλήθεια. Όσο πάει και µαυρίζει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, πενήντα έξι µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 2ο Γυµνάσιο Κοµοτηνής.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Συρµαλένιος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, νοµίζω ότι και µε τη συζήτηση που γίνεται σήµερα και θα γίνει και αύριο ο ελληνικός
λαός ζει µια τραγωδία γιατί κινδυνεύει µε δήµευση ακόµη και η
ακίνητη περιουσία του αλλά το Κοινοβούλιο ζει µια αντιδηµοκρατική φαρσοκωµωδία καθώς, όπως διαπιστώσαµε πριν από λίγο
στην Επιτροπή Παραγωγής και στην Επιτροπή Οικονοµικών Υπο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θέσεων, πραγµατικά η Κυβέρνηση, η οποία µας έχει συνηθίσει
να νοµοθετεί µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και µε κατεπείγοντα νοµοσχέδια, για άλλη µια φορά βρέθηκε µπροστά στην
κατακραυγή ακόµα και συµπολιτευόµενων Βουλευτών που την
ανάγκασαν να αναδιπλωθεί µε ένα διάλειµµα –δεν ξέρουµε ποιο
θα είναι το αποτέλεσµα- και έτσι εδώ δεν παρίσταται ούτε καν ο
Υπουργός Οικονοµικών για να ακούσει τις τοποθετήσεις των
Βουλευτών.
Εν πάση περιπτώσει, νοµοθετείτε ένα φόρο ο οποίος έρχεται
εκτός ενιαίου φορολογικού συστήµατος, ένα φόρο ο οποίος επεκτείνει και µονιµοποιεί το χαράτσι, το οποίο ήταν αντισυνταγµατικό τα προηγούµενα χρόνια και υποτίθεται έκτακτο και τώρα
µονιµοποιείται. Αυτός ο φόρος αφορά όλα τα ακίνητα, αστικά και
αγροτικά, ηλεκτροδοτούµενα και µη, νοικιασµένα και µη. Υποψιάζοµαι ότι για τα ανοίκιαστα θα υπάρξει προς το τέλος µια νοµοθετική βελτίωση, διότι ακούω πολλούς Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας και της συµπολίτευσης να βάζουν το θέµα και υποψιάζοµαι ότι είναι ένα θέµα δηµόσιας εσωκυβερνητικής διαπραγµάτευσης για να εµφανιστεί ως δώρο και παροχή προς το τέλος
της συνεδρίασης.
Σωρευτικά, λοιπόν, έχετε επιβάλλει στον ελληνικό λαό µια
εκτεταµένη φοροεπιδροµή µε καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα
και µε κανένα αναπτυξιακό περιεχόµενο και φυσικά ένα αντικοινωνικό και αντιλαϊκό περιεχόµενο.
Μας κατηγορείτε ότι θα επιβάλουµε γενικευµένη φορολογία,
όταν εσείς υποτίθεται ότι κάνετε εκπτώσεις στα ευάλωτα κοινωνικά στρώµατα. Σας απαντάµε: Βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιβάλει
µια απλή, κοινωνικά δίκαιη και αναπτυξιακή φορολογική πολιτική
µε πολύ απλό και κατανοητό τρόπο. Η πρότασή µας αυτή βασίζεται σε µια απλή φιλοσοφία που συνδυάζει την περιουσία µε το
εισόδηµα. Δεν µπορεί να έχεις, παραδείγµατος χάριν, µεγάλη
ακίνητη περιουσία και ελάχιστο εισόδηµα και να πληρώνεις
πολλά ή αντίθετα να έχεις µεγάλο εισόδηµα και µικρή ακίνητη
περιουσία και να µην πληρώνεις τίποτα. Άρα, φορολογικό σύστηµα που θα συνδυάζει αυτά τα δύο και θα εντάσσει όλα τα εισοδήµατα ανεξάρτητα πηγής σε µια ενιαία προοδευτική κλίµακα
µε συντελεστές οι οποίοι θα είναι µεγαλύτεροι για τα υψηλά εισοδήµατα και πολύ µικροί έως καθόλου για τα µικρά εισοδήµατα.
Εσείς τι κάνετε; Αντίθετα, φορολογείτε ακόµα περισσότερο τα
µικρά και µεσαία εισοδήµατα και τις περιουσίες µε όλο το πλέγµα
των φορολογικών νόµων που έχετε περάσει σωρευτικά τα τελευταία χρόνια. Και ας µην ξεχνάµε τις αντικειµενικές αξίες του
2007, διότι αυτές οι αντικειµενικές αξίες ανταποκρίνονται σήµερα
σε µία ψεύτικη πραγµατικότητα, σε µία ψεύτικη αξία, αφού είναι
40% πάνω από τις πραγµατικές εµπορικές αξίες.
Υποτίθεται ότι κάνετε εκπτώσεις και λέτε ότι θα υπάρξει έκπτωση για τα µικρά εισοδήµατα µε 9.000 ευρώ το χρόνο και για
1.000 ευρώ για κάθε µέλος της οικογένειας, όταν αυτή η έκπτωση και αυτό το εισόδηµα υπολογίζεται –άκουσον, άκουσονστο τεκµαρτό εισόδηµα. Δηλαδή σε ανθρώπους οι οποίοι µπορεί
να έχουν ένα σπιτάκι, ένα µικρό αυτοκίνητο, υπολογίζονται και
αυτά µέσα στο εισόδηµα των 9.000 έως 12.000 ευρώ. Και βεβαίως υπολογίζεται σ’ αυτούς που δεν έχουν ληξιπρόθεσµες
οφειλές προς το δηµόσιο ή τα ασφαλιστικά ταµεία. Εάν βρείτε
µια οικογένεια µεσαία ή µικρή στην Ελλάδα που δεν έχει ληξιπρόθεσµη οφειλή προς το δηµόσιο ή τα ασφαλιστικά ταµεία,
τότε να µου το πείτε.
Όσο για τα µικρά νησιά, όσο και αν είναι θετική αυτή η διάταξη, στην ουσία είναι µια διάταξη η οποία αφορά µόνο µέχρι το
2015. Επιπλέον τι κάνει; Τα εισοδήµατα τα οποία είναι µέχρι
25.000 ευρώ, αυξάνονται κατά 50%, δηλαδή εισοδήµατα µάξιµουµ µέχρι 37.500 ευρώ φορολογούνται µε συντελεστή 22%,
όταν προηγουµένως τα προηγούµενα χρόνια υπήρχαν φοροαπαλλαγές για τα εισοδήµατα και µάλιστα για τα εισοδήµατα των
µικρών επιχειρήσεων σε αυτά τα νησιά, ακριβώς για να ενισχυθεί
η στήριξη και η µόνιµη κατοικία σε αυτά τα νησιά. Στην ουσία
είναι µια κοροϊδία αυτό που γίνεται για τα µάτια του κόσµου.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 14, καθίσταται υποχρεωτική η εθελοντική συνεισφορά των εφοπλιστών. Ποια όµως συνεισφορά;
Προσδοκάτε 500 εκατοµµύρια σε τρία χρόνια, µέχρι το 2016.
Φαίνεται ότι τη µηδαµινή αυτή φορολόγηση των εφοπλιστών
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προσπαθείτε να την κάνετε τουλάχιστον υποχρεωτική, κατόπιν
πιέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία διερευνά για λόγους ανταγωνισµού εάν αυτή η υποφορολόγηση που υπάρχει
στις πλοιοκτήτριες εταιρείες ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά δεδοµένα. Και µας έχετε αποκρύψει συνειδητά –και σας το επαναλαµβάνουµε- µετά από ερώτηση για κατάθεση εγγράφων που
έχουµε κάνει τέσσερις επιστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
ηµεροµηνία 4-11-2011, 31-7-2012, 24-8-2012 και 4-4-2013, όλη
την αλληλογραφία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των
Υπουργείων αλλά και µεταξύ των Υπουργείων Ναυτιλίας και Οικονοµίας, όπως είχατε υποχρέωση να το κάνετε.
Θεωρείτε ότι αυτή η φορολόγηση είναι κοινωνικά δίκαιη, όταν
οι εφοπλιστές, οι οποίοι είναι από τις πλουσιότερες κοινωνικές
οµάδες στον κόσµο, µόνο για φέτος παρήγγειλαν στο εξωτερικό
νέα πλοία 11 δισεκατοµµυρίων δολαρίων και εσείς τους καλείτε
να πληρώσουν 140 εκατοµµύρια; Δηλαδή θα συνεισφέρουν στα
2,6 δισεκατοµµύρια του φόρου το 5,3% περίπου. Αλλά δεν είναι
αυτό, γιατί αυτός είναι ο ένας φόρος.
Στο σύνολο της φορολογίας η συνεισφορά των εφοπλιστών
κατεβαίνει γύρω στο 2% και όχι παραπάνω και καλείτε το υπόλοιπο 98% του ελληνικού λαού να καλύψει τη φορολογία. Και
µετά το 2016 τι θα κάνετε, εφόσον λήγει αυτός ο φόρος; Το πιθανότερο είναι ότι θα επιστρέψετε στα 50 εκατοµµύρια το χρόνο,
όταν οι ναυτικοί πλήρωσαν µόνο για το 2012 57 εκατοµµύρια.
Στην ουσία, αυτό που γίνεται µε το φόρο αυτό, καθώς και µε
αυτόν που θα ψηφιστεί αύριο για τους πλειστηριασµούς, είναι
ότι παραδίδετε την ακίνητη περιουσία στα ξένα κερδοσκοπικά
funds και στους µονοπωλιακούς οµίλους, που καραδοκούν να
πάρουν µπιρ παρά ακίνητα κάθε είδους. Γιατί; Γιατί τα γεωπολιτικά δεδοµένα της ελληνικής επικράτειας, µε φυσική εγγύτητα
στην Ευρώπη και στις αραβικές χώρες, αποτελούν προνοµιακό
πεδίο για κάθε είδους επενδύσεις.
Αυτό διευκολύνεται µε το ήδη ψηφισµένο θεσµικό πλαίσιο για
στρατηγικές επενδύσεις και το χωροταξικό του τουρισµού, που
δίνουν βορά σε αυτά τα συµφέροντα την αγροτική γη, τις εκτεταµένες ακτές και τα νησιά µας.
Αν αυτό το µοντέλο ανάπτυξης προτείνετε στον ελληνικό λαό,
ανάπτυξη µε µισθούς Ασίας, µε ανύπαρκτο κοινωνικό κράτος, µε
ξεπουληµένους στρατηγικούς τοµείς της οικονοµίας και δηµόσια
περιουσία, µε δήµευση της ακίνητης περιουσίας, σε µια χώρα
αλλοτριωµένη και µεταλλαγµένη, τότε αυτή την ανάπτυξη σας
την χαρίζουµε, κύριοι της Κυβέρνησης.
Ο λαός, όµως, έχει γνώση και κρίση και δεν θα αργήσει η ώρα
που θα σας ανατρέψει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο συνάδελφος κ.
Κουράκος έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα
κάνω µία διαπίστωση. Η Κυβέρνηση θέλει να παραδώσει την
εξουσία και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση της παρατείνει το χρόνο
όσο γίνεται πιο πίσω, για να µην παραλάβει αυτήν την καυτή πατάτα.
Προφανώς, πρόκειται για κωµικοτραγικά γεγονότα, όταν η
Βουλή έχει χάσει κάθε έννοια της ευθύνης και έχει µετατραπεί
σε διαδικαστικό όργανο επικύρωσης αποφάσεων. Ποιος από
τους συναδέλφους δεν αισθάνεται ανάλογα; Και τον θεσµικό
ρόλο της Βουλής κάποιοι προσπαθούν να τον απαξιώσουν. Μάλιστα, ο νεοείσακτος όρος «µονοµερής» καταλύει κάθε περιθώριο αυτονοµίας της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου και του
πολιτεύµατος.
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας δηλώνει ότι ο ελληνικός λαός
δεν αντέχει άλλα βάρη, τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου,
όµως, τις υπογράφει αδιαµαρτύρητα. Σε ποια άλλη χώρα θα συζητούσε η Κυβέρνηση για µονοµερές δικαίωµα ψήφισης νόµου
και επαίρεται µάλιστα γι’ αυτό; Ούτε στις χώρες τις αποικιοκρατίας.
Στην ουσία του νοµοσχεδίου, πρόκειται για ένα µείγµα πασπαρτού κυβερνητικής πολιτικής, αφού συµπεριλαµβάνονται
ρυθµίσεις όλων των ειδών, όλων των Υπουργείων, Υπουργεία Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Ναυτιλίας, Τουρι-

5149

σµού κλπ. Βρισκόµαστε για άλλη µία φορά µπροστά σε ένα κοµβικής σηµασίας σχέδιο νόµου.
Όσον αφορά τις ρυθµίσεις που αφορούν στα ακίνητα, έχω να
κάνω τις εξής επισηµάνσεις, ξεκινώντας από τα θετικά: Είναι θετική η ρύθµιση για τη µείωση της φορολογίας εισοδήµατος σε
νησιά µε πληθυσµό τριών χιλιάδων εκατό κατοίκων. Επίσης, σηµειώνω τη µείωση του φόρου µεταβίβασης ακίνητης περιουσίας
στο 3% επί της φορολογητέας αξίας.
Στην πραγµατικότητα, όµως, προκύπτει µια ρύθµιση µε θετική
φιλοσοφία, αλλά καµµία εφαρµοστικότητα. Ρωτήστε τους ανθρώπους της αγοράς να σας µεταφέρουν την πραγµατική κατάσταση της οικονοµίας. Το βασικό πρόβληµα της κτηµαταγοράς
είναι η αναντιστοιχία αγοραστικής και αντικειµενικής αξίας. Σας
παραπέµπω στις ανακοινώσεις των Ενώσεων Ιδιοκτητών, ΠΟΜΙΔΑ, ΠΟΕ-ΔΥΟ, ακόµα και ο Πρόεδρος των πολυτέκνων που
συµµετείχε στην επιτροπή, θεωρούν ότι το µέτρο αποτελεί ταφόπλακα για την κτηµαταγορά, καταλύει την έννοια της ιδιοκτησίας.
Κάποτε, η Δεξιά παράταξη και η παράταξη του Κέντρου πέρναγαν το µήνυµα ότι εάν βγει η Αριστερά θα χάσουν τα σπίτια
τους οι νοικοκυραίοι. Σήµερα, µε το µανδύα του νεοφιλελευθερισµού και του σοσιαλισµού, τα κατάσχουν αδιάκριτα.
Θετικό, έστω και µε καθυστέρηση, είναι το άρθρο 18 για τη
ρύθµιση της διπλής φορολογίας των οµογενών. Συγκεκριµένα,
η ρύθµιση αποτελεί πρόταση την οποία έχω καταθέσει µε µορφή
ερώτησης προς τα Υπουργεία Εξωτερικών και Οικονοµικών από
τις 21-2-2013. Το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε αναρµόδιο και
το Υπουργείο Οικονοµικών ποτέ δεν απάντησε. Έστω και µε καθυστέρηση, σήµερα ευτυχώς δίνει µια µερική λύση. Θα το παρακολουθήσουµε.
Στα αρνητικά του νοµοσχεδίου είναι όλο το νοµοσχέδιο. Το
προσωρινό χαράτσι που λέγατε µέχρι χθες το κάνετε µόνιµο µε
νόµο. Η απαράδεκτη διπλή φορολόγηση για τα ακίνητα πάνω
από 300 χιλιάδες. Η επιβολή φορολογίας ακόµα και σε όσα είναι
ακατοίκητα και ανοίκιαστα. Λεηλατείτε τον ελληνικό λαό, κύριε
Στουρνάρα, µε εντολή της τρόικας. Απαλλάσσονται τα ακίνητα
που ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ.
Με το άρθρο 10 προβλέπεται το δικαίωµα εξόφλησης της
οφειλής µέσω της εκχώρησης της ακίνητης περιουσίας ή µέρους
αυτής, στο δηµόσιο ή σε τρίτο. Πιστεύετε δηλαδή ότι µετά από
τρία µνηµόνια και έξι χρόνια ύφεσης, τα ελληνικά νοικοκυριά
µπορούν να ξεσπιτωθούν για να πληρώνουν τους φόρους; Για
εσάς είναι λογικό; Για εσάς είναι δίκαιο;
Το θέατρο παραλόγου συνεχίζεται. Σε µία αγορά που έχει στεγνώσει, προκειµένου να στηρίξουµε το τραπεζικό σύστηµα, σε
µία οικονοµία που αποδίδει τις συντάξεις µετά από δύο-τρία χρόνια, ο νόµος απαιτεί την απαράδεκτη αύξηση της παρακράτησης
του 20% στους συνταξιούχους και στους µισθωτούς, όταν καταβάλλονται τα αναδροµικά. Ανάλογη περίπτωση είναι και η φορολόγηση στους αγρότες.
Επειδή ο χρόνος δεν είναι αρκετός ώστε να καλύψω το εύρος
του πολυνοµοσχεδίου, θα επιλέξω να αναδείξω την προχειρότητα και την πλήρη έλλειψη σχεδιασµού µε τα εξής παραδείγµατα: Δύο Υπουργεία Εσωτερικών και ο Πρωθυπουργός, αφού
εδώ και µήνες εξήγγειλαν το νέο εκλογικό νόµο για την τοπική
αυτοδιοίκηση, τον απέσυραν, αφού το ΠΑΣΟΚ έσυρε και διέσυρε
τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
Τώρα εξαγγέλλουν νέο πολυνοµοσχέδιο για την αυτοδιοίκηση
και ενώ είναι σε σειρά συναντήσεων -υποτίθεται διαβουλεύονται
µε τους φορείς Α’ και Β’ βαθµού αυτοδιοίκησης- εµβόλιµα µε το
παρόν νοµοσχέδιο εισάγουν την κινητικότητα των δηµοτικών
υπαλλήλων. Μόλις προχθές ο αρµόδιος Αναπληρωτής Υπουργός
ανακοίνωσε πλεόνασµα τριών χιλιάδων επτακοσίων δηµοτικών
υπαλλήλων, µε αλχηµιστικό αλγόριθµο.
Απαράδεκτο είναι το άρθρο 38, µε το οποίο απαλλάσσετε τον
κ. Γκίκα Μανάλη από κάθε ποινική ευθύνη - έχω καταθέσει ερώτηση από τις 25-10-2013 και δεν έχει απαντηθεί- για κακοδιαχείριση της καινούργιας ΝΕΡΙΤ. Σας καταθέτω για τα Πρακτικά την
ερώτηση που είχα κάνει τότε. Κι εσείς θέλετε να τον απαλλάξετε,
όταν έχει νοικιάσει µηχανήµατα για δύο µήνες σε κόστος ανάλογο της αγοράς των.
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(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Κουράκος καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Συνοψίζοντας, δεν υπάρχει καµµία αιτιολογία για όσα συµβαίνουν. Η τρόικα δίνει εντολές, οι Υπουργοί εισάγουν νοµοσχέδια
–είναι εδώ και ο κ. Καραβίτης που τα σερβίρει αριστοτεχνικά. Οι
τεχνοκράτες κάθε κλάδου πιστοποιούν µε κάθε τρόπο την αποτυχία του µέτρου και την παράθεση της ύφεσης.
Οι Βουλευτές της συµπολίτευσης αρνούνται να ψηφίσουν τα
µέτρα στα τηλεοπτικά παράθυρα και έρχονται στην Ολοµέλεια
της Βουλής και τα ψηφίζουν. Είναι η πρόθυµη οµάδα των Βουλευτών που προβάλλεται από τα τηλεοπτικά δίκτυα, των οποίων
την άδεια παρέτειναν παρατύπως και παρανόµως και τελικά υπερισχύει ο εκβιασµός και η συγκάλυψη.
Η Κυβέρνηση ξεπέρασε τον εαυτό της. Δεν νοµοθετεί πια µόνο
µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου αλλά και µε άµεσο ή έµµεσο εκβιασµό των Κοινοβουλευτικών Οµάδων.
Χαρακτηριστική η δήλωση του Βουλευτού της Κυβέρνησης:
«Θα ψηφίσω τον ενιαίο φορέα ακινήτων έστω και µε κρύα καρδιά». Είναι τουλάχιστον απαράδεκτο να απαιτούµε ακόµη περισσότερες θυσίες από τον ελληνικό λαό, όταν βγαίνει απόφαση ότι
δεν υπάρχει καµία ευθύνη για το σκάνδαλο του Χρηµατιστηρίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποιος θα σας πιστέψει;
Κύριε Στουρνάρα, πόσα έχετε εισπράξει ως κράτος από τη
λίστα Λαγκάρντ; Τι έγινε µε τη «SIEMENS» και τη λίστα της
«SIEMENS»; Τι έγινε µε τις άλλες λίστες;
Πανηγυρίζει ο Υπουργός Οικονοµικών για τη δόση του 1 δισεκατοµµυρίου. Πανηγυρίζει, όταν µόνο τριάντα από τις εκατόν σαράντα ΔΟΥ έπιασαν το στόχο των εσόδων και όταν τα
ληξιπρόθεσµα εκτοξεύθηκαν σε 65 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τι
έγινε µε το χρέος των 500 εκατοµµυρίων της γερµανικής
«HOCΗTIEF»; Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο καταγγέλλει χαριστικές ρυθµίσεις σε πολυεθνικές που έφυγαν από τη χώρα
αφήνοντας πίσω τους χρέη πάνω από 15 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, ο λαός δοκιµάζεται σκληρά εδώ
και τέσσερα χρόνια. Η ύφεση και η ανεργία έχουν κλιµακώσει το
φαινόµενο της ανθρωπιστικής κρίσης. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για επιπλέον µέτρα επιβάρυνσης.
Εµείς ως «Νέα ΜΕΡΑ» προτείνουµε να συγκροτηθεί ένα πλήρες αναλυτικό σχέδιο ανάταξης της χώρας µε όρους δικαιοσύνης, ρεαλισµού, αξιοπρέπειας και διαφάνειας.
Γι’ αυτόν το λόγο το καταψηφίζουµε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ζαχαριάς.
Ορίστε, κύριε Ζαχαριά, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ανιχνεύουµε σήµερα τα χαρακτηριστικά ενός νέου καταστροφικού φόρου για τις µικρές και µεσαίες ακίνητες περιουσίες, για
το πώς δηλαδή ένα νέο χαράτσι θα αντικαταστήσει το προηγούµενο.
Είναι περισσότερο µια συζήτηση για την ανίχνευση ψευδών,
µια επιτοµή του άδικου και αναποτελεσµατικού συστήµατος που
γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα σωρεύσει και νέα ληξιπρόθεσµα
χρέη στα υπερχρεωµένα νοικοκυριά και αποτιµά αυτά τα χρέη
µε ακρίβεια. Έχει προβλέψει το Υπουργείο µας ότι φόροι 3 δισεκατοµµύρια 240 εκατοµµύρια θα βεβαιωθούν, 2 δισεκατοµµύρια
650 εκατοµµύρια θα εισπραχθούν και 600 εκατοµµύρια χρέη επιπλέον θα προστεθούν στα βάρη των εργαζοµένων, των αγροτών,
των συνήθων απαξιωµένων υποζυγίων της κοινωνίας µας.
Και αυτόµατα γεννιέται το ερώτηµα: Γιατί αυτή η συγκεκριµένη
στόχευση στη µικρή ιδιοκτησία, στο µεγάλο πλήθος των χαµηλών
εισοδηµάτων που θα κάνει τους φτωχούς φτωχότερους, γιατί η
φορολόγηση των ακαλλιέργητων αγροτεµαχίων και πολύ περισσότερο των µη ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων, δηλαδή των κλειστών µαγαζιών και των ανοίκιαστων σπιτιών, που µόνο δαπάνες
προκαλούν στους ιδιοκτήτες; Πώς αιτιολογείται η φορολογία
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στην ακίνητη περιουσία σε ερηµωµένες και αποµακρυσµένες
ορεινές περιοχές; Πώς στα παµπάλαια σωζόµενα χαρακτηρισµένα ή µη διατηρητέα ακίνητα; Πώς χαρακτηρίζεται η αντικειµενική αξία ενός ακινήτου, όταν είναι υψηλότερη 40% έως 60%
της πραγµατικής και απλώς συγκαλύπτονται αδικίες και στρεβλώσεις στη διαµόρφωση των τιµών ζώνης, αλλά κυρίως στην
κατάρρευση της εµπορικής αξίας και την απαξίωση της περιουσίας όλων λόγω της οικονοµικής κρίσης;
Σε αυτό το ψευδεπίγραφο νοµοσχέδιο περί ενιαίου φόρου ο
Υπουργός Υγείας έρχεται να προσθέσει σήµερα µια τροπολογία
για σηµαντικά ζητήµατα που απασχολούν τους εργαζόµενους
στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια φροντίδα υγείας. Επίσης,
µε µια τροπολογία πριν από ένα µήνα αντιµετώπισε σηµαντικά
ζητήµατα, καίρια ζητήµατα για τη δηµόσια υγεία, όπως είναι η τιµολόγηση των φαρµάκων.
Ο Υπουργός δεν µπορεί να δεχθεί τον διάλογο ή τη διαβούλευση που προϋποθέτει η κατάθεση και ψήφιση ενός νοµοσχεδίου, όπως προβλέπεται θεσµικά. Επιλέγει τηλεοπτικό µονόλογο,
περιφρονεί τους φορείς των εργαζοµένων και τις διαδικασίες της
Βουλής και τους ίδιους τους Βουλευτές. Έτσι, έρχεται και η σηµερινή τροπολογία του Υπουργείου, µια «ορφανή» τροπολογία
µέσα σε ένα νοµοσχέδιο για τη φορολόγηση και συζητιέται βέβαια η τροπολογία αυτή απουσία του Υπουργού µας.
Ήδη από το πρώτο άρθρο µπαίνει η έννοια της «κινητικότητας»
των εργαζοµένων χωρίς καν να ακουστούν οι απόψεις τους, της
κινητικότητας που µετά από αυτήν έρχεται η διαθεσιµότητα και
οι απολύσεις. Το πρώτο άρθρο µιλάει για αποσπάσεις, µεταθέσεις, µετατάξεις προσωπικού και νοσηλευτικού και παραϊατρικού
προσωπικού, διαδικασίες που είχαν ανασταλεί την τελευταία διετία και έχουν εγκλωβίσει µεγάλο αριθµό εργαζοµένων στα νοσοκοµεία εκτός τόπου κατοικίας και οικογένειας, σε θέσεις πολλές
φορές αναντίστοιχες µε τα προσόντα τους. Χωρίς όµως τη θέσπιση κριτηρίων και µάλιστα χωρίς την ιεράρχηση αυτών των κριτηρίων και των αιτηµάτων, οι εργαζόµενοι οδηγούνται σε
πρόσδεση στην εκάστη κυβερνητική εξουσία όπου µόνο οι εξυπηρετήσεις, δηλαδή τα γνωστά «ρουσφέτια», επικρατούν.
Και πρέπει να σηµειώσουµε ότι παρόµοια ρουσφετολογική διάταξη ψηφίστηκε πριν από λίγες µέρες και προβλέπει ότι ο διοικητής µιας υγειονοµικής περιφέρειας µπορεί µε προσωπικό και
αυθαίρετο τρόπο να ορίζει τις µετακινήσεις-µεταθέσεις εντός της
υγειονοµικής περιφέρειας -που πολλές φορές είναι τεράστια- και
µάλιστα για χρόνο που καθορίζει ο ίδιος. Είναι µια καθαρά ρουσφετολογική τροπολογία για να συγκαλύψουµε καταστάσεις τακτοποίησης των «δικών µας παιδιών».
Μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες, συνυπηρέτηση συζύγων, κριτήρια προϋπηρεσίας και οικονοµικής αδυναµίας θα
µπορούσαν να εκτιµηθούν σε ένα πλαίσιο που θα εξασφάλιζε
ταυτόχρονα τη λειτουργικότητα των νοσοκοµείων, λείπουν όµως
αυτά τα κριτήρια από την τροπολογία που κατατίθεται. Έτσι, µε
αυτήν µπορεί να υπάρξει µεγάλη µετακίνηση εργαζοµένων, να
απογυµνωθούν νοσοκοµεία, γιατί προσλήψεις -όπως είναι γνωστό- δεν γίνονται και ακόµη περισσότερο ήδη από το µεσοπρόθεσµο προβλέπεται µείωση των εργαζοµένων στα νοσοκοµεία,
κυρίως µε αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις κατά δεκατρείς
χιλιάδες µέσα στην επόµενη διετία.
Υπάρχει και ένα δεύτερο άρθρο µε το οποίο δηµιουργούνται
πλην των άλλων και επιτροπές από γιατρούς, φαρµακοποιούς
και οικονοµολόγους υγείας που θα γνωµατεύσουν για τη χορήγηση και χρήση των φαρµάκων υψηλού κόστους. Και εδώ εισάγεται µια άλλη έννοια, επίσης αµφίσηµη, η έννοια του «ορίου των
µηνιαίων επιτρεποµένων δαπανών» που κρίνονται από τις επιτροπές και δεν διευκρινίζετε το υποκείµενο των ορίων. Θα είναι τα
όρια της δαπάνης για τους ασθενείς; Τα όρια της δαπάνης στη
συνταγογράφηση των γιατρών, της συνολικής δαπάνης τον
Φορέα Ασφάλισης του ΕΟΠΥΥ δηλαδή; Ποιος θα πληρώνει τις
επιπλέον δαπάνες; Θα υπάρξει µετακύλιση και µάλιστα σε φάρµακα υψηλού κόστους που αφορούν καρκινοπαθείς, που αφορούν ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις; Πάλι τα βάρη θα
µετακυλίσουν στην κοινωνία;
Υπάρχει ένα τρίτο άρθρο της τροπολογίας που δίνει τη δυνατότητα στον ΕΟΠΥΥ να καταγγείλει αζηµίως όλες τις ισχύουσες
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συµβάσεις µε θεραπευτές που ισχύουν µέχρι σήµερα, προκειµένου να εφαρµοστεί η καινούργια πολιτική του Υπουργείου Υγείας
στην πρωτοβάθµια περίθαλψη.
Θεσπίζεται µε το άρθρο η παντοδυναµία του Υπουργού Υγείας
και η απουσία σταθερού οργανογράµµατος και περιγεγραµµένων στόχων στα δίκτυα ή στα κέντρα ή στα ιατρεία του ΕΟΠΥΥ.
Με µια απλή υπουργική απόφαση µπορεί να καθορίζεται και να
αλλάζει ο αριθµός των γιατρών που συµβάλλονται, ο αριθµός
των επισκέψεων, το ύψος, ο τρόπος καταβολής της αµοιβής και
κυρίως οι ειδικότητες γιατρών. Μπορεί, δηλαδή, µε απλή υπουργική απόφαση, χωρίς νοµοθέτηση, να αλλάζει ολόκληρη πολιτική, προς το συντηρητικότερο βέβαια, για την πρωτοβάθµια
φροντίδα περίθαλψης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα οι εργαζόµενοι στην υγεία και κυρίως το σύνολο των
ασφαλισµένων βιώνουν την κατάρρευση του συστήµατος δηµόσιας υγείας. Δεν βρίσκουν ούτε καν γιατρό για συνταγογράφηση,
επωµίζονται καθηµερινά όλο και µεγαλύτερες δαπάνες από τη
µετακύλιση στους ασφαλισµένους των δαπανών για την περίθαλψη και τα φάρµακα. Υπάρχουν και οι ανασφάλιστοι, τρία εκατοµµύρια συµπολιτών µας, έρµαια µιας ανάλγητης πολιτικής που
εξαγγέλλεται από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και κυρίως από
το Σεπτέµβριο του 2013 προσπαθεί να διαλύσει τον ιστό και της
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
Κύριοι συνάδελφοι, οι κοινωνικές παροχές, η µικρή ιδιοκτησία,
βασικές υπηρεσίες στον λαό µας, όπως είναι το ρεύµα, η θέρµανση, αποκλείονται κυρίως για τις ευάλωτες οµάδες. Η κοινωνία
είναι στο στόχαστρο των κυβερνητικών µνηµονιακών πολιτικών.
Δεν θα σας αφήσουµε, κύριοι της Κυβέρνησης! Η Αριστερή
διακυβέρνηση µε το ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ θα αποδώσει ένα καθολικό,
αξιόπιστο, δωρεάν και δηµόσιο σύστηµα υγείας και θα αποκαταστήσει την αξιοπρέπεια του λαού µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η κ. Αικατερίνη Ιγγλέζη.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παραµονές Χριστουγέννων φέρνετε προς ψήφιση ένα ακόµα
φορολογικό νοµοσχέδιο, ένα από τα άπειρα που έχουν ψηφιστεί
τα τελευταία χρόνια, αφού η φορολογική νοµοθεσία αλλάζει στη
χώρα µας τόσο συχνά που πιστεύω ότι όλοι οι φοροτεχνικοί πρέπει να υποφέρουν από ίλιγγο. Και, βέβαια, πάντοτε αλλάζει προς
το χειρότερο για τα φτωχά και µεσαία εισοδήµατα. Φέρνετε ένα
νοµοσχέδιο µε το οποίο θέλετε να µονιµοποιήσετε το άδικο και
αντισυνταγµατικό χαράτσι, ένα φόρο που επί τρία χρόνια κοροϊδεύατε τον ελληνικό λαό ότι είναι κάτι έκτακτο που το εφαρµόζατε για δηµοσιονοµικούς λόγους.
Σήµερα, όµως, που όπως ισχυρίζεστε η χώρα έχει δηµοσιονοµικό πλεόνασµα, όχι µόνο δεν τον καταργείτε, αλλά τον µετατρέπετε σε έναν µόνιµο φόρο στην πρώτη κατοικία, στη βασική
ανάγκη επιβίωσης κάθε ανθρώπου. Πολύ περισσότερο τον επεκτείνετε και φορολογείτε και τις αυλές των σπιτιών και τα χωράφια των φτωχοποιηµένων από τις δικές σας πολιτικές αγροτών.
Γιατί δεν φορολογείτε και τον αέρα που αναπνέουµε;
Ο νέος φόρος για τα ακίνητα είναι το χαράτσι µεταλλαγµένο
και µάλιστα προς το χειρότερο. Είναι ένας φόρος που παραβιάζει
την συνταγµατική αρχή που λέει ότι κάθε έννοια συµβολής στα
δηµόσια οικονοµικά πρέπει να είναι ανάλογη µε τη φοροδοτική
ικανότητα του πολίτη. Ο ενιαίος φόρος για τα ακίνητα επιβάλλεται εξίσου στους ιδιοκτήτες όµοιων κατοικιών ανεξάρτητα από
τη φοροδοτική τους ικανότητα. Δηλαδή, δύο διαµερίσµατα ίσων
τετραγωνικών µέτρων στην ίδια πολυκατοικία, στον ίδιο όροφο,
πληρώνουν τον ίδιο φόρο ανεξάρτητα αν ο ιδιοκτήτης του ενός
έχει εισόδηµα 20.000 ευρώ και του άλλου 100.000 ευρώ. Λέτε
ότι το Συµβούλιο της Επικρατείας είχε αποφανθεί για τη συνταγµατικότητα του µέτρου, αλλά το Συµβούλιο της Επικρατείας είχε
αποφανθεί για το έκτακτο τέλος που αντιµετώπιζε άµεσες δηµοσιονοµικές ανάγκες του κράτους, όχι για έναν µόνιµο φόρο που
θα ισχύει εσαεί ανεξάρτητα από την οικονοµική κατάσταση του
ελληνικού δηµοσίου.
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Ισχυρίζεστε ότι απαλλάσσονται του φόρου οι οικονοµικά αδύναµοι. Στην ουσία δεν φοροαπαλλάσσεται κανείς. Ακόµη και ένας
άνεργος που έχει στην κατοχή του ένα µικρό ή µεγάλο διαµέρισµα και ένα µικρό αυτοκίνητο υπερβαίνει το τεκµαρτό εισόδηµα
των 9.000 ευρώ και έτσι φορολογείται. Φυσικά, το αν θα πληρώσει το φόρο είναι µάλλον αβέβαιο. Το πιο πιθανό είναι να συσσωρευθεί και αυτός µε τα υπόλοιπα χρέη του προς το δηµόσιο,
µε αποτέλεσµα σε συνδυασµό µε την απελευθέρωση των πλειστηριασµών, που προωθείτε, στο τέλος να χάσει το σπίτι του.
Με το παρόν νοµοσχέδιο επιβάλλεται φόρος στην ακίνητη περιουσία όχι στο σύνολό της αλλά σε κάθε ακίνητο χωριστά, χωρίς
να έχετε φροντίσει να υπάρχουν θεσµικές υποδοµές που πρέπει
να έχει η κάθε ευνοµούµενη πολιτεία, όπως το Περιουσιολόγιο,
το Κτηµατολόγιο, ο καθορισµός των χρήσεων γης. Φυσικά, µε
την παγιωµένη πια τακτική σας και τη δεδοµένη ταξική κατεύθυνση που έχει κάθε νοµοσχέδιο που καταθέτετε, φοροελαφρύνσεις υπάρχουν, αλλά αφορούν όπως πάντα τους κατέχοντες
πολύ µεγάλη ακίνητη περιουσία για τους οποίους ο φόρος µειώνεται αισθητά.
Παραµονές Χριστουγέννων, λοιπόν, και ποτέ ξανά δεν ήταν
τόσο επίκαιρη η Χριστουγεννιάτικη Ιστορία του Τσαρλς Ντίκενς,
ξέρετε, αυτή µε τον Σκρουτζ και τα πνεύµατα των Χριστουγέννων
που τον επισκέπτονταν στον ύπνο του. Σε τι διαφέρει αλήθεια,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Ελλάδα του 2013 από το Λονδίνο
της εποχής του Ντίκενς; Ο λαός είναι φτωχοποιηµένος, προσπαθεί να ζεσταθεί µε κάρβουνα στο µαγκάλι, οι άστεγοι γίνονται
όλο και περισσότεροι, όπως και αυτοί που ψάχνουν στα σκουπίδια για να τραφούν, η εργοδοτική ασυδοσία γίνεται όλο και πιο
σκληρή, τα εργασιακά δικαιώµατα είναι ανύπαρκτα. Τα Χριστούγεννα του παρελθόντος είναι ένα ξεχασµένο όνειρο, τότε που
υπήρχε σπίτι που ήταν ζεστό και το τραπέζι ήταν γεµάτο, που ο
Άη Βασίλης ερχόταν σε όλα τα παιδιά. Ο Άη Βασίλης φέτος δεν
θα επισκεφθεί πολλά παιδιά, γιατί µας τελείωσε και αυτός µαζί
µε το χριστουγεννιάτικο δώρο από τη σύνταξη του παππού.
Για κάποιους, όµως, φροντίσατε να τους επισκεφτεί ο γενναιόδωρος άγιος. Για κάποιους υπάρχει πρωτοχρονιάτικος µποναµάς. Πρόκειται για τους ευνοούµενούς σας µεγαλοκαναλάρχες,
για τους οποίους µετατίθεται για άλλον έναν χρόνο η έναρξη
ισχύος της διάταξης για την επιβολή ειδικού φόρου στις διαφηµίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, το πνεύµα των Χριστουγέννων του µέλλοντος βρίσκεται στη θέληση του λαού να αλλάξει
τη µοίρα που του επιβάλατε µε τη µνηµονιακή σας πολιτική και
τις επιταγές της τρόικας. Η ανάσταση του λαού έρχεται πολύ
σύντοµα µε την Κυβέρνηση της Αριστεράς, µε την κατάργηση
του µνηµονίου και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, τότε
που τα Χριστούγεννα δεν θα είναι µόνο για τον Σκρουτζ, αλλά
για όλο το λαό.
Καλή Ανάσταση, λοιπόν!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο κ.
Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µια σοβαρή και
υπεύθυνη πολιτεία, µια κυβέρνηση που σέβεται την κοινωνία και
τις ανάγκες της, που εκτιµά τον καθηµερινό µόχθο του πολίτη
και αντιλαµβάνεται τα προβλήµατά του, που νοιάζεται και αγωνιά
για τον άνεργο και τον φτωχό και θέλει να αξιοποιήσει τους
νέους ανθρώπους, θα έπρεπε να νοµοθετεί και να ασκεί πολιτική
µε βάση δύο πολύ σηµαντικές αξίες, το δίκαιο και την αλήθεια.
Δυστυχώς, όµως, µέσα σε συνθήκες οξύτατης οικονοµικής
κρίσης έχουµε µια πολιτική ηγεσία, η οποία, αντί να προστατεύει
τους πολίτες από τις συνέπειες της κρίσης, πράγµα που αποτελεί
και το βασικό της καθήκον, επιλέγει να ακολουθήσει µια αδιέξοδη συνταγή, κοινωνικά άδικη και επικίνδυνη, µε δογµατική προσήλωση σε µια πολιτική λιτότητας, παρ’ όλο που όλο και
περισσότεροι πλέον σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο οµολογούν το αδιέξοδο αυτής της λογικής.
Έτσι, λοιπόν, ενώ η συγκυβέρνηση επιµένει να βαφτίζει αυτό
το νοµοσχέδιο ως επαναστατικό και ότι τάχα περισσότεροι θα
πληρώσουν λιγότερα και ότι δήθεν διευρύνεται η φορολογική
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βάση, η αλήθεια είναι ότι µπαίνει προς ψήφιση ένα φορολογικό
νοµοσχέδιο που χαρακτηρίζεται για άλλη µια φορά από µία καθαρή εισπρακτική λογική, το οποίο και ακολουθεί την πεπατηµένη όλων των µνηµονιακών µέτρων και νόµων που έχουν
θεσπιστεί και ψηφιστεί µέχρι σήµερα.
Δηλαδή, προκειµένου να καλυφθούν τα δηµοσιονοµικά κενά,
τα οποία διευρύνονται συνεχώς και αναπαράγονται λόγω ακριβώς της ύφεσης που προκαλείται από την πολιτική λιτότητας,
πέρα από τους µισθούς και τις συντάξεις και τις κοινωνικές προνοιακές παροχές, πλέον µπαίνουν στο στόχαστρο µε το παρόν
νοµοσχέδιο τα δύο τελευταία αναχώµατα που κρατούν ακόµα
την κοινωνία όρθια, η κατοικία και ο ίδιος ο θεσµός της οικογένειας. Αυτή είναι, λοιπόν, η περιβόητη επαναστατικότητα και προοδευτικότητα του ενιαίου φόρου ακινήτων, να πληρώσει δηλαδή
ο άνεργος, ο ανασφάλιστος, ο υπερχρεωµένος, ο εργαζόµενος
των 400 ευρώ, ο φτωχός.
Είµαι σίγουρος, όµως, κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης,
ότι αυτές οι αγωνίες, αυτές οι τραγικές εικόνες της ελληνικής
καθηµερινότητας µόνο ως λαϊκισµοί και καταστροφολογίες µπορούν να εκληφθούν από ανθρώπους που έχουν λύσει εδώ και
χρόνια το βιοποριστικό τους πρόβληµα, έχουν µεγάλη περιουσία,
πολλά χρήµατα και εξουσία. Αυτό είναι και το πρόβληµα, ότι σε
αρκετούς από εσάς, το πολιτικό και κοινωνικό σας αισθητήριο
δεν αντιλαµβάνεται το καθηµερινό πρόβληµα επιβίωσης για εκατοµµύρια πλέον συµπολιτών µας.
Δεν κατανοείτε, κύριοι της συγκυβέρνησης, τι σηµαίνει να µην
µπορείς να πάρεις φάρµακα, να µην έχεις να πληρώσεις την
ασφαλιστική σου εισφορά για να µπορείς να έχεις υγειονοµική
φροντίδα, αν και πότε θα χτυπήσει τα τηλέφωνό σου για τα βιογραφικά που έχεις στείλει εδώ και µήνες, το άγχος και το φόβο
κάθε µήνα αν θα έχεις να πληρώσεις το ρεύµα, το νερό, το ενοίκιο, τη δόση του δανείου, αν θα µπορείς να πληρώσεις το ενοίκιο
του σπιτιού για το παιδί σου που σπουδάζει σε άλλη πόλη. Αυτή,
λοιπόν, η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης,
δεν αποτυπώνεται σε καµµία περίπτωση στο παρόν νοµοσχέδιο.
Τρέχετε να αποδείξετε µετά µανίας ότι το παρόν νοµοσχέδιο
διακατέχεται από κοινωνική ευαισθησία και τονίζετε αρκετοί από
εσάς ότι εµπεδώνεται για πρώτη φορά αίσθηµα κοινωνικής δικαιοσύνης µε τον ΕΝΦΙΑ. Δεν λέτε, όµως, ότι η ευαισθησία και η
κοινωνική δικαιοσύνη παρέχονται µε προϋποθέσεις πολύ συγκεκριµένες. Εξαιρούνται, για παράδειγµα, από την πληρωµή του
ΕΝΦΙΑ ναι µεν αυτοί που έχουν τεκµαρτό εισόδηµα, µε την προϋπόθεση όµως να µη χρωστούν ασφαλιστικές εισφορές και να
µην έχουν γενικά ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το δηµόσιο. Δεν
θα εξαιρεθούν, δηλαδή, πάνω από 3 εκατοµµύρια συµπολίτες
µας. Ποιοι, λοιπόν, θα απολαύσουν την ευαισθησία σας και την
αντίληψή σας περί κοινωνικής δικαιοσύνης;
Θα περίµενε κανείς, κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, σε
µία χώρα, όπως η Ελλάδα, όπου υπάρχει ανισοκατανοµή των φορολογικών βαρών, µία κυβέρνηση που θέλει να ενισχύσει τα
έσοδά της, να πράξει το αυτονόητο, δηλαδή να ζητήσει από τα
ανώτερα κοινωνικά στρώµατα να συνεισφέρουν περισσότερο και
να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τη φοροδιαφυγή, η οποία γνωρίζετε πολύ καλά ότι συνδέεται µε όσους στα χρόνια της ανάπτυξης συγκέντρωσαν τεράστια περιουσία. Αυτό είναι, άλλωστε,
και το πνεύµα των φόρων περιουσίας που υπάρχουν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Στον αντίποδα, όµως, εσείς καταθέτετε έναν νόµο, που στην
ουσία επιτείνει την υπερφορολόγηση των φτωχών και µεσαίων
στρωµάτων, αφού µονιµοποιείται το χαράτσι και θα επιβάλλεται
από το πρώτο τετραγωνικό µέτρο για κάθε ακίνητο ξεχωριστό.
Ο φόρος διαµορφώνεται µε βάση τις αντικειµενικές αξίες των
ακινήτων οι οποίες είχαν οριστεί το 2007. Από τότε, όµως, η εµπορική αξία των ακινήτων έχει µειωθεί πάνω από 40%, µε αποτέλεσµα να επιβεβαιώνεται µε αυτόν τον τρόπο η αδικία του
φόρου.
Κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, εάν ποτέ αποφασίσετε
να ενεργήσετε µε βάση την κοινωνική πραγµατικότητα, υπερασπιζόµενοι τις ανάγκες των πολιτών, υπάρχει τρόπος να διορθώσετε τις αδικίες και να προβείτε σε µία δίκαιη κατανοµή των
βαρών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εµείς, λοιπόν, λέµε το εξής, ότι το φορολογικό σύστηµα δεν
πρέπει να έχει τη µορφή ενός σκληρού εισπρακτικού µηχανισµού, αλλά να είναι εργαλείο, µέσο αναδιανοµής του πλούτου
και κοινωνικής δικαιοσύνης, να εµπεδώνεται η δίκαιη κατανοµή
των φορολογικών βαρών µε µεταφορά των βαρών από τα χαµηλά και µεσαία εισοδηµατικά στρώµατα στις µεγάλες και πολύ
µεγάλες περιουσίες, να υλοποιεί το αυτονόητο, κυρίες και κύριοι
της συγκυβέρνησης, σεβασµό δηλαδή στη φοροδοτική ικανότητα του Έλληνα πολίτη.
Σταθµός σε αυτήν τη λογική είναι η δηµιουργία περιουσιολογίου, όπου θα καταγράφεται η αξία της ακίνητης και κινητής περιουσίας των φορολογούµενων µε υψηλά αφορολόγητα όρια για
το σύνολό της, ώστε να µη θιγεί µε αυτόν τον τρόπο η µικρή και
µεσαία περιουσία. Πολιτική βούληση, εάν θέλετε, για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής, έλεγχος των χιλιάδων περιπτώσεων
φοροαποφυγής µέσω της ενίσχυσης του θεσµικού πλαισίου,
αλλά και των φοροελεγκτικών και φοροεισπρακτικών µηχανισµών, κατάργηση των προκλητικών φοροελαφρύνσεων, αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων, για να µην υπάρχει
εισφοροδιαφυγή.
Αυτά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι τα πραγµατικά ισοδύναµα και όχι τα σπίτια των ανθρώπων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο κ. Γκόκας έχει τον
λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων και έχουν ειπωθεί πολλά σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά αυτού του φόρου.
Κατ’ αρχάς, είναι ένας άµεσος φόρος. Άρα είναι κατ’ αναλογία
αντικειµενικός και αφορά όλους, αντίθετα µε τον φόρο εισοδήµατος, όπου δεν υπάρχει αντίστοιχη δυνατότητα µέχρι στιγµής.
Αφορά βέβαια και εισοδήµατα που έµµεσα δεν έχουν ενδεχοµένως φορολογηθεί, µιας και δεν έχουµε ακόµα θεσµοθετήσει, παραδείγµατος χάριν, το «πόθεν έσχες» για όλους τους πολίτες.
Είναι αλήθεια ότι είναι πιο δίκαιος ένας άµεσος φόρος από
τους έµµεσους φόρους. Επίσης, είναι αλήθεια ότι εµείς έχουµε
µιλήσει για έναν ενιαίο φόρο στα ακίνητα, δίκαιο και προοδευτικό, που θα λαµβάνει υπ’ όψιν τη συνολική αξία της περιουσίας,
θα έχει προοδευτική κλίµακα και ένα αφορολόγητο όριο.
Αυτή τη στιγµή για λόγους που έχουν ειπωθεί, όπως λόγοι τεχνικοί, λόγοι που έχουν να κάνουν µε την έλλειψη επικαιροποιηµένων αντικειµενικών αξιών, µε την έλλειψη Κτηµατολογίου και
Περιουσιολογίου, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Παραδείγµατος χάριν, οι αντικειµενικές αξίες ξέρουµε ότι είναι πολύ υψηλότερες των πραγµατικών, αντίθετα µε το παρελθόν που ήταν πολύ
χαµηλότερες. Από την άλλη µεριά, υπάρχει ανάγκη να καλυφθούν δαπάνες από συγκεκριµένα έσοδα.
Αυτή η εξίσωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς, δεν
λύνεται εύκολα και δεν υπάρχει, δεν έχει υποδειχθεί κάποιος καλύτερος τρόπος. Πρόταση που να παραπέµπει στο µέλλον, µε
εύκολα λόγια, µε ανευθυνότητα που στην ουσία παραπέµπει στο
πουθενά δεν µπορεί να δώσει λύση στο πρόβληµα.
Φαίνεται σήµερα η αναγκαιότητα για το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούµενων κτισµάτων στο χρόνο και για τον λόγο που είχε θεσπιστεί και αναδεικνύεται, επίσης σήµερα, η δυσκολία της λύσης
του θέµατος της συνολικής φορολόγησης και από τις δύο πηγές,
δηλαδή από το εισόδηµα και από τα ακίνητα. Και πραγµατικά,
υπάρχει υπερφορολόγηση για όσους θέλουν ή για όσους δεν
µπορούν παρά να είναι συνεπείς και υποφορολόγηση για κάποιους άλλους. Είπαµε, βέβαια, ότι αυτήν τη στιγµή δεν είναι η ώρα
που να µπορούµε να λύσουµε συνολικά το πρόβληµα και µε τον
απόλυτα επιθυµητό τρόπο. Όµως, αυτή η λύση θα πρέπει να επιταχυνθεί ως προς τη δροµολόγησή της.
Επίσης, αυτός ο φόρος έρχεται σε µία εποχή που έχουν µειωθεί πάρα πολύ τα εισοδήµατα. Υπάρχουν άνεργοι, επιχειρήσεις
και επαγγελµατίες που δεν έχουν πλέον έσοδα ή δεν έχουν τα
έσοδα που είχαν.
Σε αυτή, λοιπόν, τη συγκυρία σε σχέση µε τα αρχικά σχέδια
και ειδικά το προτελευταίο, έγιναν πολλές προσπάθειες και αρ-
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κετές βελτιώσεις. Να θυµίσω ότι ξεκινήσαµε από ένα σχέδιο που
προέβλεπε 4,1 δισεκατοµµύρια ευρώ φόρους από την ακίνητη
περιουσία και µετά από παρεµβάσεις και από το ΠΑΣΟΚ µε τον
Πρόεδρό µας κ. Βενιζέλο και σε συνεννόηση µε τον κ. Σαµαρά
και από τη συνεργασία των δύο Κοινοβουλευτικών Οµάδων
υπήρξε ένα αποτέλεσµα, ούτως ώστε το συνολικό ποσό να µειωθεί στα 2,65 δισεκατοµµύρια προσδοκώµενου ποσού είσπραξης, αλλά κυρίως να υπάρξει µία εξισορρόπηση στις µεγάλες
διαφορές που υπήρχαν µε τη µεγάλη µείωση ειδικά στη µεγάλη
ακίνητη περιουσία σε βάρος των νέων ειδών ακινήτων που φορολογούνται, όπως είναι τα αγροτεµάχια, τα οικόπεδα που ήταν
εκτός φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας ή των εγκαταστάσεων, κτηριακών, παραγωγικών, αγροτικών κ.λπ..
Αυτές οι βελτιώσεις έφεραν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µία
ισορροπία και σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να το δει κάποιος
σαν αντιπαράθεση µεταξύ κέντρου και περιφέρειας, όπως πήγε
να παρουσιαστεί. Διότι ακόµη και σήµερα υπάρχουν παραδείγµατα φορολογίας που για έναν που είναι στην ύπαιθρο, που είναι
αγρότης ή κάνει κάποια άλλη δουλειά, µπορεί να έχει µειωµένη
φορολογία στο ακίνητο, στο σπίτι του, αλλά συνολικά επειδή φορολογούνται το οικόπεδο και τα αγροτεµάχιά του, να έχει µεγαλύτερη φορολογία.
Επίσης, υπάρχουν και περιπτώσεις στα αστικά κέντρα, ακόµη
και σε ακριβές περιοχές, που πάλι συνολικά η φορολογία από το
ακίνητο και από το συµπληρωµατικό φόρο να είναι µικρότερη.
Άρα, λοιπόν, πρέπει να δει κάποιος ένα µεγάλο εύρος παραδειγµάτων, για να διαπιστώσει ότι δεν υφίσταται πρακτικά αυτή η διάκριση.
Αυτό που αποκαταστάθηκε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ήταν η υπερβολική µείωση των φόρων από τη µεγάλη ακίνητη
περιουσία, όπως ήταν το πρώτο σχέδιο και η υπερβολική επιβάρυνση των νέων πηγών φορολόγησης ακινήτων. Υπάρχει µία καλύτερη εξισορρόπηση, µία προοδευτικότητα, που αυτή τη στιγµή
διασφαλίζεται και µε το συµπληρωµατικό φόρο, για τον υπολογισµό του οποίου ανέβηκε το όριο στις 300.000 και πάνω έναντι
των 200.000 ευρώ. Έτσι, αποκαθίσταται σε κάποιο βαθµό η µείωση της αντικειµενικής αξίας και έχουν µειωθεί οι συντελεστές
που παράλληλα έχουν και µία προοδευτικότητα. Η προοπτική,
βέβαια, όπως είπα, είναι να έχουµε ένα άλλο σύστηµα, να έχουµε
αντικειµενικές αξίες επικαιροποιηµένες, να πάµε σε έναν απόλυτα προοδευτικό τρόπο φορολόγησης, που να έχει και το αφορολόγητο ποσό.
Πιστεύω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι µε τις θετικές εξελίξεις που προσδοκούµε να υπάρξουν στην ελληνική οικονοµία
και τις µεταρρυθµίσεις που µπορούν να οδηγήσουν σε έναν
εξορθολογισµό δαπανών και λειτουργίας γενικότερα του δηµόσιου τοµέα, παράλληλα και µε την καταπολέµηση της φοροαποφυγής, θα καταφέρουµε να φθάσουµε σε µία µείωση αυτών των
επιβαρύνσεων που σήµερα και σε αυτές τις συνθήκες προκύπτουν. Αυτή η προσπάθεια και αυτός ο στόχος για εµάς παραµένουν, αφού αυτήν τη στιγµή δεν µπορούµε να έχουµε ένα
διαφορετικό αποτέλεσµα, όπως θα το επιθυµούσαµε.
Ωστόσο, όµως, και στη διάρκεια των συνεδριάσεων της επιτροπής και µέχρι σήµερα στην Ολοµέλεια έχει γίνει µεγάλη συζήτηση πάνω σε πολλά σηµεία που µπορούν να φέρουν ακόµη
µεγαλύτερες βελτιώσεις, µε πολλές σοβαρές προτάσεις από
πολλές πλευρές και ιδιαίτερα από τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης, που προσεγγίζουν υπεύθυνα αυτό το ζήτηµα. Ορισµένα
θέµατα απ’ αυτά αντιµετωπίστηκαν και ορισµένα έθιξε ο εισηγητής µας στις οµιλίες του και δεν θα ήθελα να επαναλάβω το σύνολο όσων ανέφερε. Απλώς, θέλω να θίξω δύο-τρία θέµατα.
Το πρώτο αφορά τα αγροτεµάχια, τα οποία κάποια στιγµή χαρακτηρίστηκαν από αποφάσεις της αυτοδιοίκησης ότι βρίσκονται
εντός οικισµού. Είναι µεγάλα αγροτεµάχια έως και δέκα στρεµµάτων.
Θεωρούνται µε αυτές τις αποφάσεις τα αγροτεµάχια αυτά ότι
είναι µέσα σε οικισµούς. Στην ουσία δεν έχουν κανένα σχέδιο,
καµµία ρυµοτόµηση. Εδώ, πρέπει ή να δούµε έναν µειωτικό συντελεστή γι’ αυτές τις περιπτώσεις ή να δηλώνονται µε κάποιο ειδικό κι ιδιαίτερο τρόπο στο Ε9. Έχει µειωθεί, βέβαια, η
επιβάρυνση των αγροτεµαχίων, γύρω στα 2 ευρώ συν τις προ-
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σαυξήσεις µέχρι 20% που έχουµε πει.
Ένα άλλο θέµα αφορά το συντελεστή δόµησης και το συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου που δεν θα πρέπει να το αφήσουµε να προσδιορίζεται αυθαίρετα µέχρι να προκύψουν οι
αντικειµενικές αξίες.
Όσον αφορά το θέµα των µακροχρόνια ανέργων, των πολυτέκνων και αναπήρων, πρέπει να κάνουµε κάποια βήµατα ακόµη
που να φτάνουν ή να προσεγγίζουν τις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί, όπως –παραδείγµατος χάριν- για το τεκµαρτό του ανέργου ή τον αριθµό τέκνων, το εµβαδό κατοικίας και το εισόδηµα
των πολυτέκνων.
Πρέπει να δούµε τις περαιτέρω δυνατότητες µείωσης συντελεστή για τα ηµιτελή και ξενοίκιαστα σπίτια. Πρέπει να προβλέψουµε –ή να καθορίσουµε εµείς- ότι θα καθοριστούν τελικά µε
απόφαση της Βουλής τα ποσά και ο τρόπος µε τον οποίο θα
προσδιορίζονται τα εισοδήµατα για την τήρηση Βιβλίων ΕσόδωνΕξόδων Αγροτών και Κτηνοτρόφων, είτε µε το εισόδηµα είτε µε
επιστροφή ΦΠΑ. Αυτό πρέπει να το δούµε εµείς και σε όλες τους
τις πλευρές. Υπάρχουν διαφορές, για παράδειγµα, στα αγροτικά
και στα κτηνοτροφικά εισοδήµατα. Θα πρέπει να βρούµε µε τι θα
υποκατασταθεί το δελτίο αποστολής, ούτως ώστε να είναι αποτελεσµατικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, σε λιγότερο από µισό λεπτό. Κι ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Θα ήθελα να πω ότι ήταν πολύ σηµαντική η απόσυρση της διάταξης για τον έλεγχο που δεν προστάτευε και την ελάχιστη αξιοπρέπεια των ελευθέρων επαγγελµατιών που αναγκάστηκαν να
έχουν ως έδρα το σπίτι τους για την άσκηση του επαγγέλµατός
τους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Παπαρήγα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι γεγονός ότι στο σύστηµα
που ζούµε, πολιτικό και κοινωνικοοικονοµικό, τα δικαιώµατα είναι
ελεύθερα. Κάποιος, δηλαδή, µπορεί να έχει µια κατοικία, µπορεί
να έχει και µια δεύτερη, µπορεί να έχει και πενήντα κατοικίες. Κάποιος µπορεί να είναι µισθωτός, µπορεί να είναι άνεργος, µπορεί
να έχει ολόκληρο βιοµηχανικό συγκρότηµα, µπορεί να είναι µεγαλέµπορος ή οτιδήποτε. Κάποιος µπορεί να έχει καταθέσεις
1.000.000 ευρώ, µπορεί να έχει και καταθέσεις 100 ευρώ. Υπάρχει µεγάλη ελευθερία και δυνατότητα τα δικαιώµατα να ασκηθούν –ας πούµε- µε οποιονδήποτε τρόπο.
Ωστόσο, αυτά ακριβώς τα δικαιώµατα που παρέχονται δείχνουν ακριβώς πόσο βαθιά ταξική, άδικη και εκµεταλλευτική είναι
η κοινωνία µας. Διότι, βεβαίως, δεν έχουν όλοι τα ίδια δικαιώµατα
στην άσκηση των τυπικών δικαιωµάτων που τους παρέχονται.
Διαβάζοντας το νοµοσχέδιο και ιδιαίτερα εκείνα τα ζητήµατα
που έχουν σχέση µε την «καθολική» –όπως λέγεται- φορολογία
της ιδιοκτησίας της κατοικίας µπορεί κανείς πάρα πολύ εύκολα
να επιβεβαιώσει το συµπέρασµα αυτό που για εµάς ισχύει και
είναι πάρα πολύ στέρεο –και δεν αλλάζουµε γνώµη- ότι το σύστηµα, στο οποίο ζούµε και το οποίο παρέχει το δικαίωµα να
έχεις τη δική σου κατοικία -µια, δυο, τρεις από είκοσι τετραγωνικά µέχρι και χίλια, σου παρέχει αυτό δικαίωµα- είναι ένα σύστηµα όχι απλώς ταξικό και εκµεταλλευτικό, αλλά βρίσκεται σε
µια φάση που σαπίζει βαθιά.
Εµείς πιστεύουµε ότι κυριολεκτικά αυτό το σύστηµα είναι στη
δύση του. Αυτό εκδηλώνεται και µέσα από ένα απλό νοµοσχέδιο,
βαρύ για το λαό, που το συζητάµε σήµερα.
Βέβαια, όταν λέµε ότι ένα σύστηµα σαπίζει κι ότι είναι στη
δύση του, ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι το ίδιο το σύστηµα έχει
τεράστιες εφεδρείες να αντέξει ακόµη για αρκετά χρόνια. Μια
από τις βασικές του εφεδρείες –πέρα από τις κοινωνικές και πο-
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λιτικές εφεδρείες που έχει, ακόµα και επιστηµονικές- είναι ο λαός
και η κάλπη, δυστυχώς.
Γι’ αυτό κι εµείς παλεύουµε, ούτως ώστε όσο γίνεται µεγαλύτερο µέρος του λαού –έστω κι αν ακόµα δεν µπορεί να γίνει πλειοψηφικό- να µη συντελέσει στο να γίνει εφεδρεία στην επιβίωση
για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, όσο µπορεί, του ίδιου του συστήµατος, για να ξεκαθαρίσουµε τα πράγµατα.
Στις συνθήκες που ζούµε –ξαναλέµε- έχεις δικαίωµα να αποκτήσεις κατοικία, την οποία την έχεις πληρώσει δέκα και δεκαπέντε φορές. Αυτή η κατοικία είτε είναι κληρονοµιά –την έχει
πληρώσει ο πατέρας σου, ο παππούς σου ή δεν ξέρω ποιος
άλλος- είτε την έχεις φτιάξει ο ίδιος, γιατί έχεις και το δικαίωµα
να πάρεις δάνειο. Μην ξεχνάτε αυτό το µεγάλο δικαίωµα. Έχεις
το δικαίωµα της αποταµίευσης, δηλαδή ένα µεγάλο µέρος του
λαού να στερείται από µια σειρά πράγµατα που οι σύγχρονες
ανάγκες επιβάλλουν, προκειµένου να αποταµιεύσει και να κάνει
σπίτι, είτε µε αποταµίευση είτε –στη µεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων- µε δάνειο. Έχεις δικαίωµα το σπίτι αυτό να το πουλήσεις. Έχεις δικαίωµα το σπίτι αυτό να το νοικιάσεις. Σου έχει
κοστίσει, όµως, το σπίτι αυτό πάρα πολύ. Κι αυτό το κόστος δεν
προσµετρείται.
Σκεφτόµουν το εξής πράγµα, διαβάζοντας αυτό το νοµοσχέδιο
κι ακούγοντας και βλέποντας –αν θέλετε- από την τηλεόραση της
Βουλής τις οµιλίες: Έχει σκεφθεί αλήθεια κάποιος ότι ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού –µιλάµε για το λαό τώρα- ζει σε σπίτια τα οποία είναι είκοσι, τριάντα, σαράντα και πενήντα χρόνων.
Για να µπορέσεις να ζήσεις στα σπίτια αυτά, πρέπει να τα «ταΐζεις» συνέχεια. Το υπολόγισε αυτό κανείς; Τα καζανάκια χαλάνε.
Τα συστήµατα θέρµανσης χαλάνε.
Για να µην αναφέρω τις προκλητικές διαφηµίσεις της τηλεόρασης που υπήρχαν και πριν την κρίση και έχουν πολλαπλασιαστεί τώρα στην κρίση «αν θέλετε να µειωθεί, να µην έχετε
διαφυγούσα θερµότητα ή να έχετε δροσιά πρέπει να βάλετε τα
«τάδε» παράθυρα, να κάνετε τις «τάδε» επισκευές στο σπίτι».
Πραγµατικά, υπάρχουν πολύ σύγχρονα µέσα που µπορείς να
κάνεις το σπίτι σου οικολογικά άρτιο και πολύ πιο υγιεινό. Έχετε
σκεφτεί πόσα πρέπει να πληρώσουµε, κύριε Στουρνάρα, γι’ αυτά;
Όποιος έχει σπίτι τριάντα, σαράντα και πενήντα χρόνων είναι να
τον κλαις σήµερα. Διότι δεν µπορεί να µη λάβετε υπ’ όψιν κι αυτά,
το κόστος, δηλαδή, της κατοικίας, αυτού του δικαιώµατος το
οποίο δεν στο έδωσαν δωρεάν. Δεν µας έδωσε κανείς δωρεάν
κατοικία. Είτε τη βρήκαµε την κατοικία είτε τη φτιάξαµε.
Ένα µεγάλο µέρος του λαού ζει σε κατοικίες –µάλιστα, στα µεγάλα αστικά κέντρα- που δεν έχουν αντισεισµική θωράκιση. Δεν
υπήρχε, παραδείγµατος χάριν, Αντισεισµικός Κώδικας στην Αττική. Θεωρούταν ότι η Αττική ήταν απαλλαγµένη από σεισµούς
και το µεγαλύτερο µέρος της Αθήνας είναι χτισµένο µε σπίτια και
πολυκατοικίες που δεν έχουν προσαρµοστεί στους καινούργιους
αντισεισµικούς κανόνες. Δεν θα κατηγορήσω κανέναν επιστήµονα, γιατί δεν πρόβλεψε όλα τα ρήγµατα που υπάρχουν στην
Αττική ή κοντά στην Αττική. Έχετε σκεφθεί δηλαδή, ότι αυτήν
τη στιγµή έπρεπε να έχουµε τη δυνατότητα να πάµε σε καινούργια σπίτια;
Λέτε «σπίτια, µονοκατοικίες». Άκουσα κι έναν Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας να το θίγει το θέµα αυτό. Υπάρχουν µονοκατοικίες που είναι παραπήγµατα. Υπάρχουν και µονοκατοικίες που
είναι βίλες. Φορολογείται µέχρι και το οικόπεδο που είναι µια µονοκατοικία –λες κι είναι δυνατόν µια µονοκατοικία να µην έχει οικόπεδο γύρω γύρω!-, αφού σου λέει ο Κανονισµός ότι θα το
χτίσεις τόσα µέτρα από εκεί, τόσα από εκεί και τόσο περίσσευµα
θα έχεις.
Εποµένως η πρώτη κατοικία δεν µπορεί να φορολογείται. Στην
πραγµατικότητα, πρέπει να υπάρχει πρόγραµµα λαϊκής στέγασης και στις συνθήκες του καπιταλισµού. Διότι ο καπιταλισµός
δεν µπορεί να τα εξασφαλίσει αυτά 100%.
Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στο νοίκι, διότι δεν µπορούν να
κάνουν δικό τους σπίτι. Από τη µια µεριά, υπάρχουν απούλητα
διαµερίσµατα –πολλοί το έθιξαν αυτό το ζήτηµα- αλλά υπάρχουν
κι αυτοί που νοικιάζουν και σηκώνονται και φεύγουν και πηγαίνουν να ζήσουν µε τη µαµά τους και τον µπαµπά τους.
Να σας πω και το εξής πράγµα: Λέτε: Αυτό που φέραµε είναι
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φθηνότερο από το ΕΕΤΗΔΕ. Είδα µερικούς πίνακες. Υπάρχουν
κι αλχηµείες. Εγώ να δεχθώ όµως τους δικούς σας πίνακες, ότι
δηλαδή γλιτώνω 10-15 ευρώ.
Με τι το συγκρίνετε; Το συγκρίνετε µε το αν το αρχικό σχέδιο
της Κυβέρνησης ήταν χειρότερο και κάπου βελτιώθηκε µε την
παρέµβαση των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, οι οποίοι
είναι πάρα πολύ περήφανοι για το ρόλο τους και την προσφορά
τους, ύστερα από την µακρόχρονη συζήτηση που είχαν σε µία
ειδική συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας.
Εµείς µετράµε το θέµα της κατοικίας, το κόστος, την ποιότητα,
την οικολογική –αν θέλετε- οπτική της κατοικίας µε ό,τι ζούµε το
2014 και όχι σύµφωνα µε τη δεκαετία του ’50 του ’60 ούτε καν αν θέλετε- τη δεκαετία του ’80. Πριν από πενήντα χρόνια, ένα
σπίτι χρειαζόταν δύο δωµάτια. Σε ένα δωµάτιο έµεναν και πέντε
άτοµα και είχαν και ένα άλλο µέρος όπου µαζευόταν η οικογένεια
γύρω από το τζάκι. Σήµερα, µία οικογένεια που έχει δύο παιδιά
χρειάζεται τρεις κρεβατοκάµαρες. Το κάθε παιδί πρέπει να έχει
το δωµάτιό του, το γραφείο του, διότι τα παιδιά πάνε σχολείο.
Δεν πάνε από οκτώ χρονών στις αγροτικές δουλειές. Έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής της οικογένειας και εποµένως οι απαιτήσεις
για ένα σύγχρονο σπίτι είναι πολύ µεγάλες.
Δεν υπάρχει πρόγραµµα λαϊκής στέγης, µετεγκατάστασης, αλλαγής -αν θέλετε- ολόκληρων περιοχών. Υπάρχουν περιοχές που
δεν εξυπηρετούν σήµερα τη δόµηση κι αποδείχτηκε ότι έχουν
πρόβληµα σεισµικότητας. Βεβαίως, κάποιοι έχουν το δικαίωµα
να κτίσουν στο δάσος, στον αιγιαλό, ειδικά αν έχουν και γνωριµίες. Αυτά τα δικαιώµατα υπάρχουν στον καπιταλισµό.
Αρκετοί έξυπνοι βγήκαν εδώ στο Βήµα της Βουλής, αλλά και
στην τηλεόραση και είπαν ότι το ΚΚΕ το οποίο είναι κατά της ατοµικής ιδιοκτησίας, την υπερασπίζεται και υπερασπίζεται και τη
δεύτερη κατοικία. Γιατί να µην υπερασπιστούµε τη δεύτερη εξοχική κατοικία το 2014; Δεν ζούµε στο 1900, οπότε κάτι τέτοιο δεν
θα το λέγαµε, ούτε στη δεκαετία του ’50 που ήταν αδιανόητο να
έχεις και δεύτερο σπίτι. Αυτό καταλάβατε από όσα λέµε;
Ο σοσιαλισµός µπορεί και πρέπει να εγγυηθεί το δικαίωµα στη
στέγαση, το δικαίωµα στις διακοπές, το δικαίωµα στην αναψυχή,
είτε έχει τη µορφή µιας κατασκήνωσης είτε έχει τη µορφή της
δεύτερης κατοικίας. Είναι στοιχειώδες δικαίωµα, πάνω στην κοινωνικοποιηµένη γη φυσικά, αλλά δεν µπορεί κανείς να µε βγάλει
από το σπίτι µου. Δεν είναι µόνο αυτό, αλλά υπάρχει και το δικαίωµα της επισκευής, το δικαίωµα ανανέωσης, ανάλογα µε το
επίπεδο ανάπτυξης και τις δυνατότητες της κάθε χώρας.
Εµείς µετράµε τα πράγµατα µε βάση τις παραγωγικές και αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει η Ελλάδα και τις σύγχρονες
ανάγκες των εργαζόµενων λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι εργαζόµενοι παράγουν. Με συγχωρείτε, αλλά αυτοί που έχουν τα κεφάλαια, ναι, είναι κηφήνες, έστω και αν από το πρωί µέχρι το βράδυ,
κάτω από το βάρος της κρίσης, όταν κοιτάνε τις τιµές του χρηµατιστηρίου και φοβούνται τον ανταγωνιστή τους, ζουν σε µία
µεγάλη αγωνία. Άλλη όµως είναι η αγωνία αν έχεις σπίτι να ζήσεις, αν έχεις να φας και άλλη αγωνία είναι απέναντι στον ανταγωνιστή σου µπας και σου «φάει» το µεγαλύτερο µερίδιο της
αγοράς. Αυτούς δεν τους λυπόµαστε, τους βλέπουµε προσωρινούς, ενώ τους εργαζόµενους τους βλέπουµε αιώνιους, παρ’ ότι
η ζωή βέβαια για κανένα δεν είναι αιώνια.
Εποµένως, εµείς δεν δεχόµαστε να υπάρχει φορολογία, γιατί
πρόκειται για ένα στοιχειώδες δικαίωµα που το κατακτάµε µε κόπους και θυσίες και που το πληρώνουµε.
Θα ήθελα, κύριε Στουρνάρα, να σας πω ότι τα επόµενα χρόνια,
αν δεν αλλάξει η κατάσταση, θα είµαστε όλοι φοροφυγάδες.
Κύριε Υπουργέ, θα σας το πούµε καθαρά και όχι από ιδεολογία
ούτε γιατί πιστεύουµε ότι το καπιταλιστικό σύστηµα ανατρέπεται
µε τη φοροδιαφυγή –αντιθέτως, τρέφεται από αυτήν- αλλά για
τον εξής λόγο: για να πληρώσουµε το ένα χαράτσι, πρέπει να
µην πληρώσουµε ένα άλλο. Για να πληρώσεις τη ΔΕΗ, πρέπει να
κόψεις τη δόση του στεγαστικού δανείου.
Εσείς εδώ υπολογίζετε σκόπιµα την ακραία φτώχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν ταυτίζουµε την ακραία εξαθλίωση µε την σχετική εξαθλίωση. Είναι άλλο πράγµα να ζεις σε ένα σπίτι που δεν
έχει ρεύµα και είναι άλλο πράγµα να ζεις σε ένα σπίτι που δεν
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έχει θέρµανση. Αλλά αυτές τις συγκρίσεις κάνουµε σήµερα.
Κλαίνε γι’ αυτούς που δεν έχουν ρεύµα και καλά κάνουν. Εµείς
δεν κλαίµε, παλεύουµε, οργιζόµαστε. Δεν είναι το ίδιο. Σκεφτείτε
όµως ότι κι αυτός που έχει ρεύµα, κρυώνει. Δηλαδή, πάµε σε µία
πολιτική να αντιµετωπίσουµε την ακραία φτώχεια και –µε συγχωρείτε- οι εναλλακτικές προτάσεις που υπάρχουν µέσα σε αυτήν
τη Βουλή κυβερνητικού επιπέδου ξεκινάνε από εκεί, την ακραία
φτώχεια. Το 2014, δηλαδή τον 21ο αιώνα, µιλάµε για την ακραία
εξαθλίωση που, αν θέλετε, στην Ελλάδα υπήρχε την περίοδο της
κατοχής! Ούτε τη δεκαετία του ’50 δεν ήταν έτσι τα πράγµατα,
µε τέτοια µορφή σχετικής και απόλυτης εξαθλίωσης.
Θα σας το πούµε καθαρά. Κάθε µήνα η οικογένεια, για να πληρώσει το ρεύµα πρέπει να κόψει από κάπου. Για να έχει ρεύµα
και να µπορεί να στείλει το παιδί στο σχολείο και να αντιµετωπίσει τα έξοδα σπουδών, δεν θα πληρώσει την εφορία. Το «δεν
πληρώνω» µπορεί να ήταν πριν τρία χρόνια µία µορφή πίεσης.
Σηκώσαµε κι εµείς σηµαία. Σήµερα, µε συγχωρείτε, αλλά δεν
έχεις άλλη επιλογή. Θα είµαστε φοροφυγάδες κι εµείς που δεν
φαινόµαστε, κάποιος που έχει ένα δικό του σπίτι και ενδεχοµένως και ένα αυτοκίνητο. Δεν µπορείς να πληρώσεις, δεν βγαίνει!
Εποµένως αυτό το σύστηµα, το οποίο για εµάς έχει σαπίσει
και είναι στη δύση του, δεν µπορεί να κάνει εκείνες τις παραχωρήσεις και τις υποχωρήσεις που έκανε πριν. Σήµερα δεν µπορεί
κάποιος να κάνει σπίτι ακόµα και µε δάνειο, ενώ πριν είκοσιτριάντα χρόνια µπορούσε. Σήµερα δεν µπορεί και δεν πρόκειται
µετά την κρίση να γίνουν αυτά που ακούµε, δηλαδή να φύγουµε
από την τρόικα, να µπούµε ξανά στην αγορά.
Ας υποθέσουµε –λέµε εµείς- ότι αυτό µπορεί να γίνει. Θα φύγεις από την τρόικα και θα πας στη µόνιµη επιτήρηση που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα βρει –λέει- και η Ελλάδα χρήµα
στις αγορές. Θα βρει, αλλά δεν πρόκειται, µε καµµία κυβέρνηση,
να σου γυρίσει πίσω αυτά που σου πήρε και πολύ περισσότερο
µε τις γνωστές διαδικασίες που συνήθως γίνονται οι εναλλαγές
των κυβερνήσεων. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
Εµείς δεν δεχόµαστε τίποτα για την πρώτη κατοικία, πολύ περισσότερο που εδώ όσο µεγαλώνουν τα τετραγωνικά, πέφτει το
ποσοστό του φόρου. Μπορεί βέβαια εγώ να δίνω 200 και ο άλλος
να δίνει 10.000, αλλά δεν συγκρίνονται έτσι. Τα πράγµατα δεν
συγκρίνονται από τη µάζα των χρηµάτων αλλά από το ποσοστό,
µε το οποίο φορολογείσαι.
Θα έλεγα ότι εύχοµαι να είστε η τελευταία κυβέρνηση που
υπάρχει και µε όλη µας την ευχή να µην µας ξαναγυρίσετε, γιατί
δεν αντέχουµε άλλο. Μακάρι να ήµασταν σε αυτή τη φάση, θα
ήταν ευχής έργον για το λαό. Δυστυχώς, όµως, παραµένουν
µέσα στο λαό σηµαντικές εφεδρείες αυτής της πολιτικής κι ο
λαός δεν πρέπει να γίνει εφεδρεία. Εφεδρείες έχετε –κόµµατα,
πολιτικούς, µη πολιτικούς, εξωπολιτικούς, εξωκοινοβουλευτι-
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κούς, τεχνοκράτες- πάρα πολλές, έχει το σύστηµα εφεδρείες.
Εµείς δεν θεωρούµε ότι είναι ένα σύστηµα µε πήλινα πόδια ή
είναι µία τίγρης που εν πάση περιπτώσει τώρα έχει χάσει τη ζωή
της, αλλά αυτό που σας δίνει µεγάλη δύναµη είναι δυστυχώς
ακόµα ένα σηµαντικό µέρος του λαού, που πιστεύει ότι όταν αλλάξει ο οδηγός, αυτό το ξεχαρβαλωµένο για το λαό λεωφορείο
µπορεί να κινείται. Αυτό δεν γίνεται.
Εµείς υποστηρίζουµε πως ό,τι αφορά το προσωπικό επίπεδο
και την ποιότητα ζωής είναι δικαίωµα ατοµικό και συλλογικό και
θα παλεύουµε και στις οποιεσδήποτε συνθήκες. Υποστηρίζουµε
ένα σύστηµα, το σοσιαλιστικό, το οποίο υποχρεούται να διασφαλίζει δουλειά, υγεία, παιδεία, κατοικία, αναψυχή. Όχι ότι µένουµε
σε αυτά –οι ανάγκες αυξάνονται- αλλά τουλάχιστον να έχεις αφετηρία αυτά.
Απορώ πώς ακόµα και οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ χαίρονται γιατί ήρθε κάτι καλύτερο, συγκρίνοντας µε το κάτι χειρότερο που είχε ξεκινήσει. Αυτό αποδεικνύει
ότι όταν αντικειµενικά ωριµάζει η ανάγκη ανατροπής, τότε µέσα
στο λαό γίνεται κυριολεκτικά πλύση εγκεφάλου, για να εγκαταλείψει δίκαιες απαιτήσεις και τα ελάχιστα µέσα διαβίωσης. Ελπίζουµε να µην κρατήσει για πολλά χρόνια αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΚΚΕ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχει ζητήσει τον λόγο
για µία παρέµβαση ο Υφυπουργός κ. Παπαγεωργίου.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα ήθελα να πω δυο λόγια για την τροπολογία που έχουµε καταθέσει από το ΥΠΕΚΑ µε γενικό αριθµό 1048 και ειδικό αριθµό
209, η οποία περιλαµβάνει ορισµένα θέµατα τα οποία έπρεπε να
τακτοποιηθούν µέχρι τέλους του έτους.
Το πρώτο από αυτά είναι η παράταση αναστολής σύναψης
συµβάσεων σύνδεσης και πώλησης φωτοβολταϊκών σταθµών για
ένα ακόµη έτος µε τον όρο ότι αν και εφόσον εξελιχθούν καλύτερα τα πράγµατα µέσα στο χρόνο, αυτό θα σταµατήσει. Μάλιστα, σε αυτήν την περίπτωση, βεβαίως, συνεχίζουν να
εξαιρούνται τα φωτοβολταϊκά στεγών. Εξαιρούνται, επίσης –θα
καταθέσω µία νοµοτεχνική βελτίωση- και οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που είναι στην κατηγορία του αυτοπαραγωγού και
αποτελούν µέρος επιχειρηµατικού σχεδίου που συγχρηµατοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά εξαιρούνται.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ασηµάκης Παπαγεωργίου καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η
οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«

»)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ να διανεµηθεί στους Βουλευτές.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ούτως ή άλλως θα ήθελα
να πω ότι µε τα φωτοβολταϊκά εκτός στεγών έχουµε ξεπεράσει
το στόχο του 2014, το οποίο ξεκινά σε λίγες µέρες, κατά 572 MW,
είµαστε δηλαδή ούτως ή άλλως πάνω από το στόχο τον οποίο
είχαµε.
Το δεύτερο στοιχείο που υπάρχει στην τροπολογία αυτή είναι
η παράταση της ενιαίας άδειας λειτουργίας της ΔΕΗ για δύο
ακόµη χρόνια. Λήγει στις 31 Δεκεµβρίου 2013. Αυτές οι άδειες
περιλαµβάνουν τα πάντα, λειτουργία, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά. Είναι µία πολύ µεγάλη διαδικασία. Δίνουµε δύο χρόνια στη
ΔΕΗ και στις θυγατρικές της ΔΕΗ. Τον πρώτο χρόνο, το 2014,
θα πρέπει να συµπληρώσει τους φακέλους κάθε εταιρεία για την
κάθε µονάδα που έχει και τις όποιες άλλες δραστηριότητες και
το 2015 θα είναι η χρονιά που θα αξιολογηθούν οι φάκελοι, ώστε
να πάρει την οριστική άδεια.
Το τρίτο στοιχείο είναι ότι διευκολύνουµε τις εταιρείες εµπορίας πετρελαιοειδών κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού, για να µπορούν να πάρουν άδεια εµπορίας απλώς µε την
υποβολή εγγυητικής επιστολής ισόποσης µε το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο. Αυτό διευκολύνει προφανώς –και νοµίζω ότι το
καταλαβαίνουµε όλοι- τον ανταγωνισµό και τις µικρές εταιρείες
πετρελαιοειδών.
Το τέταρτο στοιχείο στην τροπολογία αυτή είναι η παράταση
όλων των αδειών µε τους ίδιους όρους, καθώς και η σύµβαση
που αφορά τη ΛΑΡΚΟ. Αυτή η παράταση θα ισχύσει µέχρι την
ηµέρα εγκατάστασης και λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ από τον οποιονδήποτε επενδυτή κατόπιν του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού,
ο οποίος πρόκειται να διενεργηθεί. Με αυτόν τον τρόπο, επειδή
έληγε η βασική άδεια στις 31 Δεκεµβρίου και οι υπόλοιπες στα
µέσα Φεβρουαρίου, όπως γνωρίζετε, καλύπτονται όλες οι άδειες
της ΛΑΡΚΟ και για όσο χρόνο θα διαρκέσει ο διαγωνισµός. Το
κυριότερο στοιχείο που νοµίζω ότι πρέπει να έχουµε στο µυαλό
µας είναι ότι καλύπτονται όλες οι άδειες µέχρι την ηµέρα που θα
εγκατασταθεί ο επενδυτής και θα λειτουργεί κανονικά η ΛΑΡΚΟ.
Το πέµπτο στοιχείο στην τροπολογία αυτή είναι η παράταση
ρύθµισης στην αγορά φυσικού αερίου στη σχέση µεταξύ ΔΕΠΑ
και επιλεγόντων πελατών. Οι επιλέγοντες πελάτες θυµίζω ότι
είναι οι βιοµηχανίες, γιατί µιλούµε για συµβόλαια µε κατανάλωση
πάνω από 100.000 MW το χρόνο, που είναι η αναλογία του φυσικού αερίου που χρησιµοποιούν. Όσον αφορά αυτήν την παράταση διευκρινίζεται πολύ απλά ότι εάν η ΔΕΠΑ δεν έχει
δυσµενέστερους όρους από αυτούς που προβλέπονται στις συµβάσεις, δεν µπορεί να τις περάσει στους πελάτες της. Ειδικά
αυτό έχει να κάνει µε το γνωστό όρο «take or pay» µε τους µεγάλους προµηθευτές, όπως η «GAZPROM», «SONATRACH» και την
«BOTAS». Αν δεν συµπληρώσει την ετήσια κατανάλωση που χρειάζεται, εκεί υπάρχει κάποιο πέναλτι. Εφόσον δεν το έχει η ΔΕΠΑ,
δεν µπορεί να το επιβάλει και στους πελάτες της.
Η έκτη ρύθµιση είναι απλή, διαδικαστική. Θυµάστε ότι είχαµε
αποφασίσει και στην επιτροπή όλοι οµόφωνα τότε να δοθεί η δυνατότητα µεταφοράς προσωπικού από τη ΔΕΗ προς το ΔΕΔΔΗΕ.
Κατόπιν συµφωνίας όλων µας είχαµε πει να γίνει αυτό στις 31
Δεκεµβρίου. Δυστυχώς η διαδικασία έδειξε ότι ο χρόνος δεν
ήταν επαρκής και κατόπιν αιτήµατος των εργαζοµένων και των
δύο εταιρειών, ο χρόνος αυτής της διαδικασίας, της διαδικασίας
του να µεταφερθούν από τη µία εταιρεία στην άλλη, τελειώνει
στις 31 Μαρτίου 2014.
Το τελευταίο το οποίο περιλαµβάνει αυτή η τροπολογία είναι
η εξίσωση στη χρέωση των ΥΚΩ µεταξύ µέσης τάσης και υψηλής. Αφορά τις ενεργοβόρες βιοµηχανίες, οι οποίες είναι αρκετές. Δεν είναι τεράστιος ο αριθµός, αλλά είναι τουλάχιστον
δεκαπέντε. Αυτές έχουν ακριβώς το ίδιο προφίλ, όπως διαπιστώθηκε στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος, αλλά και στον
τρόπο κατανάλωσης αυτού.
Με αυτόν τον τρόπο και µέσα στα πλαίσια τού να ενισχύσουµε
τις εταιρείες που κάνουν τεράστια προσπάθεια για εξαγωγή των
προϊόντων τους και έχουν µεγάλο εξαγωγικό χαρακτήρα –γιατί
κυρίως αυτές είναι εξαγωγικές, ώστε να διατηρήσουν τα επίπεδα
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δυνατοτήτων που έχουν- σε συνδυασµό µε το ότι αυτή η κατηγορία έχει νέα συµβόλαια από τη ΔΕΗ µε µία µείωση κόστους
της τάξεως του 15% και µε κάποιες άλλες ρυθµίσεις που θα συζητήσουµε στο νοµοσχέδιο που θα έρθει από µας τον Ιανουάριο
βοηθάµε τη βιοµηχανία, ώστε να σταθεί ανταγωνιστικά µε κατάλληλες τιµές στη διεθνή αγορά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τις απώλειες ποιος θα
τις πληρώσει; Αυτό είναι το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Η
αρχή της δεδηλωµένης, από τον Τρικούπη στο σήµερα» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το Γυµνάσιο
Πεντέλης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δέκα λεπτά δικαιούµαι, κύριε Πρόεδρε;
Χθες, πάντως, δεν µιλήσαµε, παρ’ ό,τι είχαµε τη δυνατότητα.
Και ο κ. Κουκουλόπουλος και ο κ. Κεφαλογιάννης µίλησαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Επειδή και έγκυρος
και έµπειρος είστε, ξέρω ότι θα χρησιµοποιήσετε σωστά το
χρόνο σας και αν χρειαστεί να µιλήσετε παραπάνω, είναι γιατί
πρέπει να µιλήσετε. Οπότε, κανένας δεν θα σας διακόψει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πρέπει να πάµε λίγο πίσω –όχι
πολύ πίσω, λίγο πίσω, ένα χρόνο πίσω- για να είµαστε ακριβείς
και δίκαιοι σε ό,τι επιχείρηµα αναπτύξουµε σχετικά µε το φόρο
των ακινήτων.
Πάµε, λοιπόν, ένα χρόνο πίσω, τον Οκτώβριο, τον Νοέµβριο,
τον Δεκέµβριο του 2012, όπου γινόταν η συζήτηση για το λεγόµενο «τρίτο µνηµόνιο», για το µεσοπρόθεσµο του Νοεµβρίου του
2012 δηλαδή. Πριν από το µεσοπρόθεσµο και την ψήφιση του
προϋπολογισµού, κατά τη διάρκεια της σύνταξης αυτών των κειµένων και µετά την ψήφισή τους γινόταν και µία συζήτηση στο
ανώτατο δυνατό πολιτικό επίπεδο της τότε συγκυβέρνησης, στο
επίπεδο δηλαδή των τριών πολιτικών Αρχηγών για το θέµα της
φορολογίας των ακινήτων, κύριε Υπουργέ.
Τελικά, είναι δεδοµένο, γνωστό ότι δεν είχε κάποια αναφορά
το πρόγραµµα στο όλο θέµα ούτε ο προϋπολογισµός έκανε ειδική αναλυτική αναφορά εκτός από το ότι ανέφερε τη φορολογία
των ακινήτων ως µία πηγή εσόδων, χωρίς να προσδιορίζει ύψος.
Στη συζήτηση στο πεδίο των πολιτικών Αρχηγών µαθαίναµε ότι
γινόταν λόγος για ένα έσοδο της τάξης του 1,5 δισεκατοµµυρίου
ευρώ, δηλαδή λιγότερο από ό,τι εισέπραττε το ελληνικό δηµόσιο
από το ΕΕΤΗΔΕ. Ταυτοχρόνως γινόταν µια θετική συζήτηση για
το αφορολόγητο, όπου άλλες φορές ακούγαµε το όριο να είναι
στις 50.000 ευρώ και άλλες φορές κάτι παραπάνω, θυµάµαι ένα
ποσό κοντά στις 80.000 ευρώ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω να θυµίσω σε ό,τι αφορά
τη στάση του κ. Αηδόνη και τη δική µου στην Αίθουσα, τότε είχαµε ψηφίσει και το µεσοπρόθεσµο –το Νοέµβριο του 2012- και
τον προϋπολογισµό του 2013. Στηρίξαµε εκείνες τις επιλογές και
µέσα σε αυτές στηρίξαµε την ανάγκη εξορθολογισµού της φορολογίας των ακινήτων, διότι η φορολόγηση µέσω του ΕΕΤΗΔΕ
δεν ήταν φορολόγηση, ήταν ένα έκτακτο τέλος το οποίο η τότε
κυβέρνηση είχε θεσπίσει για να καλύψει ανάγκες εφαρµογής του
προγράµµατος, ανάγκες εκτέλεσης του προϋπολογισµού, ανάγκες µείωσης των ελλειµµάτων, ανάγκες αντιµετώπισης της κρίσης µε όλες τις µορφές της.
Πρέπει να υπάρχει φόρος ακινήτων. Είναι µια θέση αρχής.
Όταν ο φόρος είναι άµεσος, είναι προτιµότερος από τους εµµέσους. Πρέπει όλοι να συνεισφέρουν στα κοινά βάρη, ειδικά σε
αυτήν τη δύσκολη περίοδο της κρίσης. Κοινοί τόποι, κοινές βάσεις, για να θεµελιώσουµε επιχειρήµατα.
Γινόταν, λοιπόν, τότε συζήτηση για έσοδα γύρω στο 1.5 εκα-
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τοµµύριο ευρώ, άντε 2 δισεκατοµµύρια ευρώ –όσα δηλαδή και
από το ΕΕΤΗΔΕ, που το λέγατε χαράτσι- και όχι µε την ίδια µέθοδο, όχι δηλαδή ως έκτακτη εισφορά, αλλά ως πάγιος δίκαιος
φόρος, επειδή έτσι θα καταστρωνόταν, προοδευτικός, επειδή
έτσι θα καταστρωνόταν, όπως ακούγαµε, ότι θα αντιµετώπιζε το
σύνολο της περιουσίας και όχι φυσικά ένα έκαστον των ακινήτων
που τη συνθέτουν.
Μέχρι εδώ τα λέγατε καλά. Κι εµείς στηρίζαµε. Η τρικοµµατική
κυβέρνηση στο προκείµενο ήταν σε καλό δρόµο. Ο συνάδελφος
κ. Αναγνωστάκης από τη ΔΗΜΑΡ τα είπε χθες αυτά. Τα επαναλαµβάνω µε τον δικό µου τρόπο, ίσως και µε µια περισσότερη
ανάλυση.
Από εκεί και πέρα, όµως, όσο µπαίνει το 2013 και κυλάµε προς
την άνοιξη, αρχίζετε να τα χαλάτε. Δεν προλαβαίνετε να κάνετε
το ένα, δεν έχετε τις διοικητικές προϋποθέσεις να κάνετε το δεύτερο. Φέρνετε τον Απρίλιο του 2013 ένα ΕΕΤΗΔΕ µε άλλο όνοµα,
δηλαδή έναν ΕΕΤΑ µε προσδοκώµενα εισπρακτικά αποτελέσµατα µεγαλύτερα από το ΕΕΤΗΔΕ. Από τα 2 δισεκατοµµύρια
ευρώ πάτε στα 2,4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Εκεί λέµε όχι. Άλλα είπαµε, άλλα κάνετε.
Είπατε κι εσείς κι εµείς και όλοι στη Βουλή -όσοι παίρναµε για
τρίτο χρόνο στις πλάτες µας ευθύνες για την αντιµετώπιση της
κρίσης µε τους περισσότερους εδώ να δηµαγωγούν- όχι σε άλλα
µέτρα. Πήρατε 400 εκατοµµύρια παραπάνω. Δεν θα σας το ψηφίσαµε αυτό στις 25 Απριλίου.
Ενώ αυτό που αποκαλούσαν οι περισσότεροι εδώ χαράτσι
ήταν έκτακτο τέλος εισπρακτικής δυνατότητας 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Φέρατε µέτρα που τα παρουσιάζατε απαλότερα και
µάλιστα οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης επαίρονταν στα κανάλια γι’ αυτό. Όµως, είχαν σκοπό να εισπράξουν 400 εκατοµµύρια
περίπου περισσότερα.
Θυµάµαι, κύριε Υπουργέ και τι δεν έλεγαν εναντίον µας οι σηµερινοί σας συνοδοιπόροι. Και τι δεν έχουµε ακούσει! Και τι συζητήσεις δεν γίνονταν στα µέσα ενηµέρωσης σε βάρος µας όταν
κρατάγαµε µόνοι µας στην πλάτη τη χώρα.
Τώρα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλουν να εισπράξουν 3,2
δισεκατοµµύρια ευρώ, 3,3 δισεκατοµµύρια ευρώ; Κάτι τέτοιο είχε
καταγράψει ο δηµόσιος λόγος από αρµόδιους του Υπουργείου.
Υπολογίζονται, όµως, ως δυνάµενα να εισπραχθούν στον προϋπολογισµό που ψηφίσατε 2,65 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το υπόλοιπο θα βεβαιωθεί και αυτό µε ό,τι αυτό συνεπάγεται γι’ αυτόν
που δεν έχει να το πληρώσει. Το καταλαβαίνετε ότι κάποιοι αδυνατούν να πληρώσουν. Γι’ αυτό υπολογίζετε ότι θα πάρετε λιγότερα από όσο δίνει το µέτρο. Αυτό δεν σηµαίνει ότι για έναν
έκαστο των ανθρώπων αυτών δεν θα υπάρχουν διοικητικές ποινικές συνέπειες και όλα τα µέτρα που έχουν ψηφιστεί θα υπάρχουν. Απλώς η δική σας προσδοκία εισπράξεως είναι λιγότερη,
είναι 2,65 δισεκατοµµύρια ευρώ αντί κοντά στα 3,2 µε 3,3 δισεκατοµµύρια ευρώ, που αποδίδει το µέτρο αν εφαρµοστεί στην
πληρότητά του αυτό καθαυτό.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ξεκινάω εδώ την κριτική επιχειρηµατολογία. Δεν πρόκειται για έναν δίκαιο φόρο. Αυτό που λέγαµε πέρσι, έχοντας εµείς του ΠΑΣΟΚ ευθύνη τότε για το
έκτακτο τέλος και εσείς οι υπόλοιποι διάθεση να κάνετε κάτι καλύτερο, δεν πρόκειται για δίκαιο φόρο, ,αλλά µόνο για µια πηγή
άντλησης χρηµάτων, που επειδή δεν έχετε από πού αλλού να εισπράξετε από τον κόσµο, βρίσκετε τα ακίνητα. Δίκαιο δεν είναι.
Μήπως είναι προοδευτικό;
Εάν δει κανείς τους αριθµούς του τι ζητάµε –και µένω στην περίπτωση της πρώτης κατοικίας- πράγµατι θα διαπιστώσει ότι όσο
η περιοχή είναι ακριβότερη τόσο ο αριθµός της υποχρέωσης του
φόρου είναι και µεγαλύτερος. Θα έλεγε κανείς από πρώτη
άποψη ότι υπάρχει προοδευτικότητα.
Όµως, κύριε Υπουργέ, χρησιµοποίησα ένα κριτήριο που σχετίζεται πάντα σε οµοειδή παραδείγµατα, για να έχουµε συγκρίσιµα µεγέθη: Ένα διαµέρισµα εκατό τετραγωνικών µέτρων σε
τρίτο όροφο πολυκατοικίας, παλαιότητας δεκατριών ετών, δηλαδή ίδια δεδοµένα παντού, µε προφανώς διαφορετική τιµή
ζώνης και τελικό εισπραττόµενο φόρο διαφορετικό. Εδώ, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, αποδεικνύεται η «αρνητική προοδευτικότητα». Και το λέω εισαγωγικά, γιατί αυτοί οι δύο όροι είναι αντι-
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φατικοί. Όσο ακριβότερη είναι η περιοχή –έχω παραδείγµατα
της Αττικής- τόσο το ποσό που καλείται να πληρώσει ο φορολογούµενος σε σχέση µε την αντικειµενική αξία αυτού του ακινήτου
που περιέγραψα προηγουµένως, είναι µεγαλύτερο.
Επαναλαµβάνω ότι όσο πιο φθηνή είναι η περιοχή τόσο περισσότερο καλείται να πληρώσει ο φορολογούµενος. Όσο ακριβότερη είναι η περιοχή τόσο λιγότερο είναι το ποσοστό και
ξαναλέω, µε κριτήριο την αντικειµενική αξία του κτίσµατος και
σε σχέση µε αυτήν την καταβαλλόµενη φορολογική οφειλή.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγµα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Ρίξτε του µια µατιά. Νοµίζω ότι σε σχέση µε την
αρνητική προοδευτικότητα δίνει ανάγλυφα τα θέµατα έτσι όπως
ακριβώς υπάρχουν στο συγκεκριµένο νόµο.
Η δήθεν προοδευτικότητα επιχειρείται να επιβληθεί µε τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας εν συνόλω άνω των 300.000
ευρώ. Αλλά, όπως ειπώθηκε εδώ από πολλούς συναδέλφους,
εδώ έχουµε διπλό φόρο, είναι επιπρόσθετη η επιβάρυνση. Δεν
έχουµε µία προοδευτική επιβάρυνση µε κριτήριο το σύνολο της
περιουσίας, έχουµε κατ’ ουσίαν έναν δεύτερο φόρο.
Κυρίες και κύριοι, επειδή µιλάµε για ευρωπαϊκούς µέσους
όρους και σεβόµαστε αυτά τα επιχειρήµατα -εγώ τα σέβοµαι και
είµαι από αυτούς που πιστεύουν στην Ευρώπη και δεν αλλάζω
άποψη- θα χρησιµοποιήσω ένα παράδειγµα, καθώς δεν έχω κάποια τεχνική ή επιστηµονική πηγή να κάνω την αναφορά µου,
αλλά έχω ως στοιχεία αυτά τα οποία µας δίνει ο τρέχον πολιτικός
διάλογος: Ο µέσος όρος, λοιπόν, των συντελεστών για τη φορολόγηση των ακινήτων –περιουσίας ή µεµονωµένων- κείται κάπου
ανάµεσα στο 1,6 µε 1,9. Αυτός είναι ο συντελεστής. Το γινόµενο,
δε, του πολλαπλασιασµού αυτού του συντελεστή προς το ΑΕΠ
της χώρας δίνει -µε τις σχετικές αριθµητικές πράξεις- τι ακριβώς
θα συγκεντρώσει το κράτος ως έσοδο από τη φορολογία των
ακινήτων.
Εµείς από το 1,6 έως το 1,9 συντελεστή διαλέγουµε το 1,9, δηλαδή τον ανώτατο σε σχέση µε τους άλλους ευρωπαϊκούς εν
µέσω δριµύτατης ύφεσης υπερφορολόγησης και κάτι ακόµα που
δεν το αξιολογούµε, ενός επιµένοντος -από τον Απρίλιο του 2013
που πρωτοεµφανίστηκε- αποπληθωρισµού.
Ύφεση και αποπληθωρισµός συνθέτουν εκρηκτικό µείγµα. Σε
αυτήν τη συγκυρία επιλέγουµε τον συντελεστή 1,9. Ο συντελεστής 1,6 θα µας έδινε ένα έσοδο 1,96 δισεκατοµµύρια περίπου.
Τώρα το προσδοκώµενο έσοδο είναι 3,3 τρισεκατοµµύρια και
αυτό που έχει καταγραφεί στον προϋπολογισµό είναι 2,65 δισεκατοµµύρια.
Το 1,96 θα ήταν µια σχετικά δίκαιη φορολόγηση των ακινήτων.
Το 3,3 ως προσδοκία είναι απολύτως άδικη, όπως µου δόθηκε η
ευκαιρία να αποδείξω. Θα ψηφίζαµε την πρώτη εκδοχή. Δεν µπορούµε σε καµµία περίπτωση να ψηφίσουµε τη δεύτερη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα σηµειώσω κάτι σε µια από τις
πιο χαρακτηριστικές οµιλίες όλων, του κ. Προκόπη Παυλόπουλου. Μαζί του και µαζί µε άλλους συναδέλφους, απ’ όλα σχεδόν
τα κόµµατα, είχαµε καταθέσει µια ερώτηση προς τον κ. Ρουπακιώτη σχετικά µε το τι γίνεται µ’ αυτούς που χρωστούν, δεν έχουν
να πληρώσουν και παρ’ ότι αντέχουν κάποια χρόνια ύφεσης -επιχειρηµατίες στον χώρο της ιδιωτικής οικονοµίας- το κράτος τους
κυνηγάει. Είχαµε πει ότι σήµερα οι περισσότεροι οφείλουν.
Στο άρθρο 7, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, που γίνονται οι εξαιρέσεις από τον κανόνα ή οι µειώσεις, αποκλείονται όσοι οφείλουν. Μα, όπως λέει και η Διεύθυνση Επιστηµονικών Μελετών
της Βουλής, αυτούς που οφείλουν πρέπει να καλύψουµε, αυτούς
που δεν µπορούν. Δεν υπάρχει πειστικότερο τεκµήριο για την οικονοµική αδυναµία στην οποία περιήλθε κάποιος από το ότι οφείλει σε φόρους ή στα ασφαλιστικά ταµεία. Αυτούς εξαιρείτε; Είναι
απαράδεκτο. Είναι πρωτοφανές. Και είναι µια συνέχεια µονίµων
πρακτικών. Αντί να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις που αντέχουν έξι
χρόνια ύφεσης, διώκονται.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα σας αναφέρω ένα πρόσφατο
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στατιστικό. Συλλαµβάνονται πενήντα έξι επιχειρηµατίες την
ηµέρα σε όλη τη χώρα. Κάποιοι υπερηφανεύονται γι’ αυτό.
Νοµίζω ότι πρέπει να δούµε την υφεσιακή κατάσταση και την
ανεργία ως πηγές διατάραξης της ιδιωτικής οικονοµίας που σε
ένα σηµείο «χ» θα χτυπήσουν και πάλι τα δηµόσια οικονοµικά.
Θα παραχθεί φαύλος κύκλος. Η µηδενική ύφεση που προσδοκάται και ελπίζω να υπάρξει το 2014 θα διατηρήσει την κατάσταση
ακριβώς όπως είναι σήµερα. Βελτίωση δεν θα υπάρχει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Άρα, αν κάτι έπρεπε να κάνετε στο προκείµενο, είναι να αφαιρέσετε από τις ρυθµίσεις σας εκείνη που αποκλείει ευεργετικές
διατάξεις γι’ αυτόν που τις έχει ανάγκη, που είναι αυτός που
οφείλει. Είναι πρωτοφανές αυτό που κάνετε και υπάρχει χρόνος
ακόµα να το αλλάξετε.
Τελευταίο µου επιχείρηµα και κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό που θα πω στον κύριο Υπουργό δεν θέλω να το πάρει ως
προσωπικό. Γνωριζόµαστε πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς η κατάσταση είναι πάρα πολύ σκληρή, κύριε Υπουργέ. Άκουσα να
λέτε στην Επιτροπή Οικονοµικών «αν κάτι θέλετε να µειώσω,
φέρτε µου ισοδύναµα».
Αυτό είναι δική σας δουλειά. Δεν µπορείτε να το απευθύνετε
σε κανέναν Βουλευτή, κυβερνητικό, της Πλειοψηφίας ή της Αντιπολίτευσης. Είναι δουλειά της Κυβέρνησης να δηµιουργήσει
πόρους που θα δώσουν ισοδύναµα. Γιατί; Γιατί είχατε τα «Ζάππεια». Τα ξέρατε. Τα είχατε δει τα θέµατα. Είχατε άλλο µείγµα.
Ρωτήστε αυτούς που είχαν το άλλο µείγµα, να σας αποδείξουν
πώς πρέπει να πάµε.
Τέλος πάντων, ας δώσουµε µια άφεση αµαρτιών. Λόγος της
Αντιπολίτευσης. Όταν κάνατε προγραµµατικές δηλώσεις σε
όλους τους κρίσιµους τοµείς για την ανάπτυξη, πρωτευόντως
στα αγροτικά, στον πρωτογενή τοµέα, υποσχεθήκατε ότι θα
απορροφήσετε ανεργία, υποσχεθήκατε επιχειρηµατική κινητικότητα. Υποσχεθήκατε ρυθµίσεις σε αυτούς που χρωστούν. Υποσχεθήκατε συµψηφισµό χρέους όταν χρωστάει το κράτος σε
εταιρεία και η εταιρεία στο κράτος. Δεν κάνατε τίποτα.
Υποσχεθήκατε µείωση της γραφειοκρατίας. Πιο εχθρική έχει
γίνει απέναντι στην επιχειρηµατικότητα.
Άρα, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να απευθύνεστε στο Σώµα
να σας δώσει ισοδύναµα. Είχατε το καθήκον να τα βρείτε και
αποτύχατε. Και επειδή αποτύχατε, ψάχνετε να βρείτε πόρους
από αλλού. Βρήκατε τα ακίνητα ως ένα πεδίο που κάτι µπορεί να
δώσει και µας το παρουσιάζετε ως αφορµή χαράς, να βγούµε να
το στηρίξουµε, να βγούµε να πούµε πόσο δίκαιο είναι, επειδή
είναι άµεσο ή επειδή είναι χειρότερο από άλλα, αν τυχόν επιλέγαµε. Κανένας λόγος δεν υπάρχει να ψηφιστεί ο συγκεκριµένος
άδικος και όπως χθες υποστήριξα µε συνέπεια και σοβαρότητα,
ενδεχοµένως και αντισυνταγµατικός νόµος.
Δεν ισχύει αυτό που λέτε, από περισσότερους λιγότερα. Ισχύει
από περισσότερους κάποια λιγότερα για να εισπράξετε πολλά
περισσότερα.
Έχουµε, όπως είπα, πολλούς λόγους να καταψηφίσουµε το
σχέδιο νόµου και αυτό θα κάνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κεφαλογιάννης έχει τον
λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, άκουσα
µε ιδιαίτερη προσοχή τις αναλύσεις και τις τοποθετήσεις των στελεχών της Αντιπολίτευσης, δεν άκουσα όµως λύσεις. Διότι πέρα
από τις αναλύσεις σ’ αυτήν τη χώρα και κυρίως σ’ αυτήν την οικονοµική περίοδο χρειαζόµαστε και λύσεις. Η τεχνητή ευηµερία, που
ζούσαµε µε δανεικά όλα αυτά τα χρόνια, τελείωσε.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως παράταξη είµαστε
υπέρ της µείωσης των φορολογικών συντελεστών και υπέρ της
µείωσης της φορολογίας. Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία γι’
αυτό. Όµως υπάρχουν τέσσερις δρόµοι για να ξαναφτάσουµε
στη σταθερότητα και την ανάπτυξη.
Ο ένας δρόµος είναι να αυξήσουµε τα έσοδα. Πώς µπορούµε
να αυξήσουµε τα έσοδα; Με τις ιδιωτικοποιήσεις. Η Αντιπολίτευση τις απορρίπτει µετά βδελυγµίας.
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Ο δεύτερος δρόµος είναι να αυξήσουµε τα φορολογικά έσοδα
και κυρίως από την άµεση φορολογία. Δηλαδή, τη δίκαιη φορολογία. Αυτό που συζητούµε σήµερα µε το νοµοσχέδιο που έχει
καταθέσει η Κυβέρνηση. Εκεί βλέπουµε µια άρνηση της Αντιπολίτευσης.
Ο δεύτερος δρόµος είναι µε τη µείωση των δαπανών. Οφείλουν αυτοί που πρέπει να µας πουν για λύσεις, να καταθέσουν
τις προτάσεις τους στη Βουλή και να πουν από πού θα κόψουµε
δαπάνες.
Ο τρίτος δρόµος είναι η δηµιουργία νέου πλούτου. Αλλά πώς
θα δηµιουργηθεί, κύριοι συνάδελφοι, νέος πλούτος, όταν τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ προσφεύγει στο
Συµβούλιο της Επικρατείας µε προσφυγές και άλλα νοµοτεχνικά
τερτίπια για να σκοτώσει –αυτή είναι η έκφραση- κάθε επένδυση
η οποία γίνεται στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα; Αυτή είναι η
έκκληση που κάνουµε στο ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας είπα και στον προϋπολογισµό ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Και αν αυτό το πράγµα δεν το ξέρετε, να ρωτήσετε τον πρώην συνάδελφό µας, Παντελή
Οικονόµου, ο οποίος στη λογική τη δική σας σήµερα, που λέτε ότι
λεφτά υπάρχουν, έψαξε να βρει τι χρήµατα υπήρχαν από τις εκκρεµείς υποθέσεις εις βάρος του ελληνικού δηµοσίου. Από τα
τριάντα δισεκατοµµύρια µετά από δύο χρόνια µελετών και ερευνών κατάφερε να εγγράψει 300 εκατοµµύρια στον προϋπολογισµό. Άρα λεφτά δεν υπάρχουν.
Διάβασα µε ιδιαίτερη προσοχή το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ, το
οποίο κατατέθηκε το Μάρτιο του 2013. Τι µας είπε ο ΣΥΡΙΖΑ στο
πρόγραµµά του; Είναι η µόνη πρότασή του που µπορέσαµε να
βρούµε.
Στο κεφάλαιο Η’ µιλάει για φορολόγηση περιουσίας και στο
εδάφιο 1 για φόρο µεγάλης περιουσίας.
Τι λέτε, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, για τον φόρο µεγάλης
ακίνητης περιουσίας; Λέτε ότι ο φόρος µεγάλης περιουσίας θα
έχει υψηλό αφορολόγητο όριο. Το προσδιορίζετε στις 300.000
ευρώ. Αυτό προβλέπει και το νοµοσχέδιο.
Λέτε ότι θα έχει προοδευτική κλίµακα. Λέτε ότι θα καταργηθεί
το τέλος που ισχύει µέχρι σήµερα. Καταργήθηκε ο ΕΕΤΗΔΕ, καταργήθηκε ο ΕΕΤΑ, δηλαδή το έκτακτο τέλος ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων και το έκτακτο ειδικό τέλος στα ακίνητα.
Λέτε ότι θα φορολογήσετε τη µεγάλη ακίνητη περιουσία. Αυτό
γίνεται µε το νοµοσχέδιο.
Λέτε, επίσης, ότι θα στοχεύετε τα έσοδά σας να είναι στο µέσο
όρο της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Αυτό ακριβώς κάνει το νοµοσχέδιο.
Να σας ρωτήσω κάτι; Γιατί δεν ψηφίζετε το νοµοσχέδιο αφού
είναι µέσα στη γραµµή των προτάσεών σας;
Μας λέτε επίσης ότι µε το φόρο µεγάλης ακίνητης περιουσίας
–και διαβάζω από το δικό σας το πρόγραµµα- θα φορολογηθεί η
κατοχή κτηρίων, οικοπέδων, ακινήτων. Η κατοχή.
Λέτε, επίσης, ότι θα φορολογηθούν τα έργα τέχνης –να δω
πού θα τα βρείτε- οι καταθέσεις των τραπεζών -δεν θα µείνει
ούτε µία «δραχµή» από τα 160 δισεκατοµµύρια που υπάρχουν
στις τράπεζες- οι επενδύσεις προϊόντων, οι συµµετοχές. Κανείς
δεν θα ασφαλίζει, θα καταρρεύσει και η ασφαλιστική αγορά.
Κύριοι συνάδελφοι, το ένα κοµµάτι που είναι στο πρόγραµµά
σας, είναι στο σηµερινό νοµοσχέδιο και αφορά την άµεση φορολογία, που η άµεση φορολογία είναι η δίκαιη φορολογία. Αν για
κάτι πρέπει να ασκήσουµε κριτική στην Ελλάδα τη µετά της Μεταπολίτευσης, είναι ότι τα έσοδα που εισέπραττε το κράτος κατά
2/3 ήταν από έµµεση φορολογία και κατά 1/3 από άµεση φορολογία. Εποµένως, εσείς θα έπρεπε να είσαστε οι πρώτοι που θα
στηρίζατε τον παριστάµενο Υπουργό –και τον συγχαίρω για την
παρουσία του τόσες ώρες και χθες και σήµερα- και όχι να
ασκείτε κριτική.
Μας ρώτησε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, πώς υπολογίζεται ο ενιαίος φόρος. Θα καταθέσω έναν πίνακα για να κάνει τους δικούς
του υπολογισµούς για το δικό του ακίνητο, να ξέρει και ο ίδιος γιατί είναι απλός ο τρόπος ο οποίος βάλατε στο νοµοσχέδιο- τι
φόρο θα πληρώσει.
Και θα σας πω µε λίγα λόγια, κύριοι συνάδελφοι, για τα κτήρια:
Εάν πάρουµε το µικρό συντελεστή, που είναι µέχρι 500 ευρώ, ο
συντελεστής είναι «2». Εάν έχετε εκατό τετραγωνικά θα πληρώ-
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σετε 200 ευρώ. Εάν η αντικειµενική σας αξία είναι 5.000 ευρώ, ο
συντελεστής είναι «13», άρα θα πληρώσετε 1.300 ευρώ. Άρα στη
µικρή κλίµακα πληρώνει κανείς στα εκατό τετραγωνικά 200
ευρώ, στη µεγάλη κλίµακα στα εκατό τετραγωνικά πληρώνει
1.300. Τόσο απλά.
Πάµε στα οικόπεδα τώρα: Ο µικρός συντελεστής είναι µέχρι
20.000 ευρώ κι εκεί είναι 0,3%, δηλαδή 3‰. Άρα στο ένα
στρέµµα σε µία κωµόπολη θα πληρώσει ένας πολίτης 30 ευρώ.
Στη µεγάλη κλίµακα, που είναι τα 5.000 αντικειµενική αξία, θα
πληρώσει µε συντελεστή 9%, άρα θα πληρώσει 9.000. Στα οικόπεδα, εποµένως, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ο µικρός θα
πληρώσει 30 ευρώ, ο µεγάλος θα πληρώσει 9.000 ευρώ. Πού
είναι το πρόβληµά σας;
Στον πρόσθετο φόρο ακινήτου, αυτός που αντικατέστησε το
φόρο προστιθέµενης αξίας, 300.000 είναι το αφορολόγητο όπως λέτε κι εσείς- και για κάθε 100.000 µετά, δηλαδή για τα
400.000 αντικειµενική αξία, θα πληρώσει µε συντελεστή 0,1%,
δηλαδή θα πληρώσει 100 ευρώ. Εάν ξεπερνάει το 1.000.000, θα
πληρώσει 3.600 ευρώ. Αυτό δεν το θέλετε; Πώς θα πάρετε δηλαδή τα λεφτά;
Κι επειδή µπερδευτήκαµε λίγο µε τα παραδείγµατα, θα σας
καταθέσω δώδεκα παραδείγµατα. Τα διαβάζω, κύριοι συνάδελφοι: Εκατό τετραγωνικά στην Αγία Βαρβάρα, θα πληρώσει 200
ευρώ. Εκατό τετραγωνικά στο Περιστέρι, θα πληρώσει 400 ευρώ.
Εκατό τετραγωνικά στο Ηράκλειο Κρήτης –να τιµήσουµε και λίγο
της εκλογική µας περιφέρεια- και στον Πειραιά, θα πληρώσει 500
ευρώ. Αυτά έχουν µείωση από τον προηγούµενο φόρο 10% έως
20%.
Στις ακριβές περιοχές: Αν πάτε στο Καβούρι κι έχετε τα διπλάσια τετραγωνικά, δηλαδή διακόσια τετραγωνικά µε πεντακόσια
τετραγωνικά µέτρα οικόπεδο, θα πληρώσετε 26.000. Αν είστε
στην Εκάλη µε τετρακόσια τετραγωνικά σπίτι –τετραπλάσιο δηλαδή από τα εκατό τετραγωνικά- και τέσσερα στρέµµατα, θα
πληρώσετε 68.000. Δηλαδή, 200 ευρώ στην Αγία Βαρβάρα, 400
ευρώ στο Περιστέρι, 500 ευρώ στο Ηράκλειο και στον Πειραιά,
26.000 στο Καβούρι κι 68.000 χιλιάδες στην Εκάλη. Έχετε πρόβληµα µε αυτό; Μα ποιος θα βρει τα εξήντα οκτώ χιλιάρικα, κύριοι συνάδελφοι, που πρέπει να έχει µεικτά έσοδα παραπάνω
από 200.000; Ούτε τα golden boys των τραπεζών δεν βγάζουν
πια αυτά τα χρήµατα.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης
καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μας είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι συνάδελφοι, ότι θα θεσπίσει αφορολόγητο στις 300.000 ευρώ και µάλιστα κατ’ άτοµο, όχι κατά
ακίνητο. Πήρα λοιπόν το Περιουσιολόγιο. Με τη ρύθµιση αυτή
ουσιαστικά αναφέρεστε στο 95% των συµπολιτών µας, οι οποίοι
είναι υπόχρεοι για φορολογία.
Είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέντε χιλιάδες τριακόσιοι
οι υπόχρεοι για φορολογία. Εάν αυτό το βάζετε -όπως το βάζετεκατ’ άτοµο, ουσιαστικά θα έχετε αφορολόγητο 500.000. Άρα, το
98% δεν θα πληρώσει τίποτα -κατά το ΣΥΡΙΖΑ- και περιµένουν
από εκατό χιλιάδες ανθρώπους -γιατί πέντε εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες θα έχουν αφορολόγητο- να εισπράξουν τα χρήµατα
που χρειάζεται το κράτος για να κινηθεί.
Μα, είµαστε σοβαροί; Αυτά είναι οικονοµικά σοβαρών κοµµάτων που θέλουν να κυβερνήσουν; Επειδή άκουσα το ερώτηµα:
Πόση είναι η περιουσία; Να το µάθουµε, λοιπόν, η περιουσία
είναι µε βάση το Περιουσιολόγιο 540 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτή
είναι η περιουσία όλων των Ελλήνων µε βάση την αντικειµενική
αξία. Κι εσείς αφήνετε τα 440 δισεκατοµµύρια αφορολόγητα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν υπάρχει Περιουσιολόγιο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και να δηµεύσετε την περιουσία –να θυµηθείτε λίγο την παλιά σας σύνεση µε το ορθόδοξο Κοµµουνιστικό Κόµµα, γιατί εσείς λίγο παραπαίετε- δεν
φτάνουν για να καλύψετε τα έξοδά σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εµείς παραπαίουµε; Εσείς παραπαίετε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Άρα, κυρίες και κύριοι συ-
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νάδελφοι, όλα αυτά είναι σε µία λογική «λεφτά υπάρχουν» που
στο τέλος βυθίζει την Ελλάδα εδώ που έχει φτάσει σήµερα.
Τώρα, δεν θα σας πω τίποτα άλλο για τον φόρο, γιατί τα είπε
πολύ καλά η δική µας εισηγήτρια κ. Πατριανάκου. Δεν θα σας
πω τίποτα για τα χαρακτηριστικά του φόρου. Το ερώτηµα είναι:
Ο φόρος είναι δίκαιος;
Κανένας φόρος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι δίκαιος. Αν µπορούµε να πούµε κάτι, είναι ότι αυτός ο φόρος είναι
δίκαιος µέσα στην αδικία του, γιατί διευρύνει τα όρια για φορολόγηση και κατεβάζει τους συντελεστές. Κι αν µας ρωτάτε γιατί
δεν µειώνουµε την αντικειµενική αξία των ακινήτων, είναι γιατί γι’
αυτούς τους δύο λόγους που σας ανέφερα ήδη, ουσιαστικά έχει
µειωθεί η αντικειµενική αξία κατά 40%.
Εµείς, λοιπόν, καταθέτουµε ένα νοµοσχέδιο για άµεση φορολογία, που είναι δίκαιη φορολογία, στην οποία το 75% πληρώνει
λιγότερα, το 20% πληρώνει τα ίδια και το 5% πληρώνει περισσότερα. Και αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Τώρα, τι ισχύει διεθνώς; Διεθνώς ισχύει ότι το 0,7%, δηλαδή
το 7‰, είναι ο µέσος όρος της φορολογίας της ακίνητης περιουσίας. Εµάς είναι 0,6%, υπολογίζει η Κυβέρνηση ότι θα εισπράξει 0,5%.
Όµως, κύριε Υπουργέ, πρέπει να λάβετε κι εσείς κάτι σοβαρά
υπ’ όψιν. Και αυτό που πρέπει να λάβει η Κυβέρνηση σοβαρά υπ’
όψιν, είναι ότι η ακίνητη περιουσία έχει καταρρεύσει. Και αυτό
είναι το πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε σήµερα. Εκεί που µπαίνει το 0,7% στη φορολογία, ο κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα
να πουλήσει ένα κοµµάτι περιουσίας για να µπορέσει να λύσει
το πρόβληµά του. Αυτή είναι η αντικειµενική αδυναµία. Κι επειδή
είµαστε ένα φιλελεύθερο κόµµα, ενδεχοµένως γίνεται και µε
έναν τρόπο τα χρήµατα να µη λιµνάζουν µόνο στα ακίνητα αλλά
να πηγαίνουν σε επενδύσεις και να δηµιουργούν θέσεις εργασίας.
Θα ήθελα να σας κάνω κάποιες προτάσεις για την προστασία
της πρώτης κατοικίας των οφειλετών και των δανειοληπτών και
κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, παρά
τις διαδικαστικές αντιπαραθέσεις που υπήρξαν στην επιτροπή,
είναι ένα νοµοσχέδιο που δίνει λύσεις. Πραγµατικά δίνει λύσεις
κι εµείς της Πλειοψηφίας είµαστε ιδιαίτερα ευχαριστηµένοι που
φέρνετε αυτό το νοµοσχέδιο όχι µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και µε τροπολογία, αλλά είναι ένα νοµοσχέδιο που θα συζητηθεί στη Βουλή, γιατί δίνει σε ένα µεγάλο κοµµάτι των
ανθρώπων που βρίσκονται σε αδιέξοδο, διέξοδο.
Για να δώσουµε, όµως, σε όλους τους ανθρώπους διέξοδο,
πρέπει να θεσπίσουµε και άλλα θέµατα, τα οποία αφορούν την
ακίνητη περιουσία και κερδίζετε χρόνο. Νοµίζω ότι στον χρόνο
που µπαίνει µπορούµε να αναλάβουµε πρωτοβουλίες που θα δώσουν λύση.
Εγώ θα σας προτείνω κάτι: Σας έχω καταθέσει µία τροπολογία
που λέει το δηµόσιο να είναι υποχρεωµένο να αγοράζει ακίνητα
στην αντικειµενική τους αξία, για να µπορέσει να πληρώσει τις
υποχρεώσεις του κι αν περισσεύει και κάτι, ας µείνει ως καταπίστευµα για µελλοντικές φορολογικές του υποχρεώσεις.
Αυτό δεν είναι κάτι που το ανακαλύψαµε εµείς –γιατί στην Ελλάδα δεν χρειάζεται πια να ανακαλύψουµε τον τροχό- έχει ανακαλυφθεί πριν από µας και για µας. Το έκανε ο Ρούσβελτ, κύριε
Υπουργέ, ξέρω ότι το γνωρίζετε πολύ καλά, µετά τη µεγάλη
κρίση του 1930. Και µάλιστα ίδρυσε τράπεζα ειδικού σκοπού, η
οποία έκλεισε το 1951 και σώθηκαν ένα εκατοµµύριο νοικοκυριά,
χωρίς να πληρώσει τίποτα το αµερικανικό δηµόσιο.
Λοιπόν, αυτό µπορούµε πραγµατικά να το θεσµοθετήσουµε,
γιατί έτσι θα έχετε και περισσότερα φορολογικά έσοδα. Λέµε ότι
σήµερα υπάρχουν εκκρεµείς υποθέσεις στο δηµόσιο εξήντα δισεκατοµµύρια. Αφού αδυνατούν αυτοί οι άνθρωποι να πληρώσουν αυτές τις υποχρεώσεις, ένα µεγάλο ποσό µπορεί να
πληρωθεί µε αυτόν τον τρόπο. Έτσι, ένα µεγάλο κοµµάτι της µεσαίας τάξης θα αναπνεύσει.
Δεν θα πάρετε βεβαίως ακίνητα, τα οποία είναι αποθηκευµένα.
Θα πάρετε καθαρά ακίνητα. Θα πάρετε άπειρα ακίνητα. Γνωρίζω
ότι το έχετε µελετήσει. Γνωρίζω ότι είχατε προσπαθήσει µε τις
υπηρεσίες σας να βρείτε ένα πλαίσιο να το εισηγηθείτε. Νοµίζω,
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όµως, ότι έχει ωριµάσει και στο Υπουργείο και σε εµάς. Θα σας
παρακαλέσω µε ιδιαίτερη προσοχή -ξέρω ότι έχετε κάνει πολλά
πράγµατα δεκτά- να το κάνετε δεκτό γιατί νοµίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τη µέση ελληνική οικογένεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Συµπληρωµατικά -και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- αυτό που πρέπει
να κάνουµε επίσης, είναι να δίνουµε το δικαίωµα στον δανειολήπτη να αγοράζει το ακίνητο του -τέτοιες προτάσεις περιµένω, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ από εσάς, που είστε Αξιωµατική
Αντιπολίτευση- από την τράπεζα αν αποφασίζει η τράπεζα να το
πουλήσει σε τρίτον. Κυρίως τα anti-stress funds, δηλαδή τα funds
τα οποία ουσιαστικά είναι για να αγοράζουν τις επισφάλειες των
τραπεζών σε ποσοστό 15% και 20% να τις αγοράζουν οι ίδιοι οι
δανειολήπτες. Είναι µια διάταξη την οποία πρέπει να συζητήσουµε και να φέρουµε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Άλλη διάταξη είναι να υποχρεούται το δηµόσιο να δέχεται εγγυητικές επιστολές τραπεζών, να δέχεται πρώτες προσηµειώσεις
σε ακίνητα για να µπορέσει ο δανειολήπτης να κάνει προσφυγή
στα διοικητικά εφετεία και να µην είναι υποχρεωµένος να πληρώνει το 50%. Έτσι θα ανασάνει η µέση ελληνική οικογένεια.
Βεβαίως, ένα άλλο θέµα που αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης -και νοµίζω ότι το συζητά το Υπουργείο Δικαιοσύνης- είναι
να καταργηθεί ο θεσµός της προσωποκράτησης. Το έχουµε
κάνει για χρέη προς το δηµόσιο. Υπάρχει διεθνής πρακτική.
Υπάρχουν ιδιαίτεροι προσδιορισµοί για χρέη και προσηµειώσεις.
Νοµίζω πως είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα δύο νοµοσχέδιο που έφερε
η Κυβέρνηση πριν από τα Χριστούγεννα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Νοµίζω ότι µε περίσσευµα καρδιάς πρέπει όλα τα κόµµατα να ψηφίσουν τις διατάξεις εκείνες που πρέπει να ψηφίσουν.
Και αν υπάρχει κριτική και προτάσεις, όπως αυτές που έκανε ο
κ. Λαφαζάνης και άλλα στελέχη των κοµµάτων -και προς τιµήν
του κυρίου Υπουργού κάποιες από αυτές τις έκανε ήδη δεκτέςνοµίζω ότι µπορεί να είµαστε σε έναν καλό δρόµο.
Είµαστε όλοι Έλληνες. Είµαστε Έλληνες στο ίδιο βαπόρι. Μαζί
θα ταλαιπωρηθούµε. Δεν είµαστε εχθροί. Πρέπει να συνεννοηθούµε εκεί που µπορούµε να συνεννοηθούµε, να βρούµε κοινό
τόπο συνεννόησης, να λύσουµε αυτά τα προβλήµατα και έχουµε
πολλά άλλα θέµατα για να τσακωθούµε πολιτικά.
Ψηφίζουµε το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Κουκουλόπουλος για
δέκα λεπτά.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέσα στην τροµακτική δίνη της
κρίσης αν έµεινε κάτι όρθιο τα τελευταία τριασήµισι χρόνια δεν
είναι παρά η προοπτική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της
χώρας, ο δρόµος που χάραξαν ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, ο
Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κώστας Σηµίτης. Το έχω πει πολλές
φορές από το Βήµα της Βουλής.
Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που από την αρχή στηρίξαµε αυτήν
την προσπάθεια, έχουµε κάθε λόγο να αισθανόµαστε περήφανοι.
Δικαιωµένοι δεν είµαστε, το είπα και άλλη φορά, αλλά έχουµε
κάθε λόγο να είµαστε περήφανοι γιατί σταθήκαµε όρθιοι.
Ξεκινάω µε το ζήτηµα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, γιατί
αυτό είναι το κεντρικό ζητούµενο της χώρας από την απελευθέρωσή της, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν θέλουµε να διεξάγουµε µια σοβαρή συζήτηση µε αφορµή έναν νόµο, που όπως
και αν το δει κανείς είναι ολοκληρωµένος και αφορά την ακίνητη
περιουσία εν τω συνόλω της. Άρα, λοιπόν, δεν χωρούν υπεκφυγές.
Το πρώτο βασικό σηµείο του νόµου, είναι ότι η ακίνητη περιουσία, στο ακροτελεύτιο σηµείο της χώρας, έστω και συµβολικά
ένας βράχος, για πρώτη φορά από το 1821 φορολογείται. Είναι
καλό ή κακό αυτό; Είναι στοιχείο ολοκλήρωσης της χώρας. Είναι
το τέλος µιας µακράς περιόδου καθυστέρησης της χώρας. Μπο-
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ρούµε να συµφωνήσουµε σε αυτό;
Δεν µιλάµε για ένα απλό ζήτηµα, µιλάµε για µια χώρα που δεν
έχει ολοκληρώσει ακόµα το Περιουσιολόγιο, δεν έχει ολοκληρώσει ακόµα το Κτηµατολόγιο, δεν έχει -όπως είχε πει σε µια µνηµειώδη οµιλία του πριν ένα χρόνο από το Βήµα της Βουλής ο κ.
Λιβιεράτος, καθηγητής στο Αριστοτέλειο και έγκριτος επιστήµων
διεθνούς ακτινοβολίας στο ζήτηµα της χαρτογραφίας- χαρτογραφικά υπόβαθρα η χώρα. Το είχε πει εδώ ο κ. Λιβιεράτος και
είχε παρουσιάσει ντοκουµέντα. Κάτι δεν πάει καλά µε το ζήτηµα
της γης.
Ποιοι βρέθηκαν µε περιουσία µετά το τέλος της Τουρκοκρατίας; Εµείς από τις νέες χώρες τους ξέρουµε καλύτερα από εσάς
που ζείτε στην παλιά Ελλάδα, όπως λέµε. Και ποιοι είναι ακόµα
στα κουµάντα της κοινωνίας που βρεθήκαν µε περιουσία µετά
την Τουρκοκρατία; Πώς και γιατί διαχειρίστηκε η Ελλάδα έτσι το
ζήτηµα της περιουσίας; Γιατί η Ελλάδα ταλανίζεται εδώ και δεκαετίες;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Και µετά τον εµφύλιο…
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Και µετά τον εµφύλιο, επίσης,
είχαµε µια νέα εµφάνιση ιδιοκτητών, αυτήν τη φορά και καταπατητών δηµόσιας περιουσίας, που µε άνεση µέχρι και σήµερα καταπατούν δηµόσια και δηµοτική περιουσία µεταξύ των άλλων και
γιατί δεν φορολογείται και γιατί λείπουν όλα τα υπόβαθρα.
Θέλω να ολοκληρώσω αυτή µου την αναφορά και µε ένα ζήτηµα που είναι στίγµα για την αυτοδιοίκηση. Δεν µε αφορά,
έκανα ακριβώς το αντίθετο ως δήµαρχος. Άκουγα χθες µε έκπληξη πραγµατικά συναδέλφους από προοδευτικά κόµµατα -δεν
αναφέροµαι στον Αρχηγό των Ανεξάρτητων Ελλήνων, τι να πωγια τα ποσοστά εισφοράς σε γη και οτιδήποτε άλλο ξέρετε πόσο
είναι σε όλον τον κανονικό, πολιτισµένο κόσµο; Μιλάµε για αυτοδιοίκηση που δεν µπορεί τις πιο χαµηλές στην Ευρώπη εισφορές σε χρήµα, όταν γίνονται επεκτάσεις, να τις εισπράξει και
διστάζει να επιβάλει τις αντίστοιχες εισφορές σε γη.
Στη Γερµανία όταν γίνεται µια επέκταση σχεδίου πόλης τα 5/7
της ιδιοκτησίας πάνε υπέρ του δηµοσίου για να γίνουν οι δηµόσιες υποδοµές. Είναι τελείως αντίστροφες οι λογικές που έχουν
επικρατήσει εδώ και δύο αιώνες στην Ελλάδα. Έστω και µε
αυτόν τον όχι ορθόδοξο τρόπο -η κανονική σειρά θα ήταν χαρτογραφικά υπόβαθρα, Κτηµατολόγιο, Περιουσιολόγιο και στη
συνέχεια ένας ολοκληρωµένος φόρος- κανένας δεν µπορεί να
ξεφύγει από αυτό το ζήτηµα που είναι µια τεράστια τοµή στην
ιστορία του νεοελληνικού κράτους.
Το δεύτερο ζήτηµα, έχει ειπωθεί από πάρα πολλούς οµιλητές,
που χαρακτηρίζει τον φόρο, έχει να κάνει µε το καθολικό αίτηµα
κοινωνικής δικαιοσύνης, που είναι το υπ’ αριθµόν ένα αίτηµα
στην κρίση, ακριβώς γιατί η έκρηξη των ανισοτήτων είναι εκτός
ελέγχου πραγµατικά τα τελευταία τρία χρόνια. Γι’ αυτό και το αίτηµα κοινωνικής δικαιοσύνης είναι το υπ’ αριθµόν ένα αίτηµα. Ο
φόρος, λοιπόν, είναι άµεσος και είναι εξ αντικειµένου δικαιότερος από έναν οποιονδήποτε έµµεσο φόρο. Είναι το δεύτερο σηµείο για το οποίο κανείς θα έπρεπε επί της αρχής να λέει «ΝΑΙ».
Το τρίτο σηµείο που χαρακτηρίζει τον φόρο είναι ότι είναι µια
εναρµόνιση σε ένα πολύ χειροπιαστό επίπεδο µε όσα ισχύουν σε
άλλες χώρες. Και θα έπρεπε να είµαστε επισπεύδουσες όλες οι
πτέρυγες της Βουλής, επισπεύδοντες όλοι οι συνάδελφοι, ακριβώς γιατί στην Ελλάδα το άδικο φορολογικό σύστηµα, οι τροµακτικές αδυναµίες στη φορολογία εισοδήµατος, η µεγάλη έκταση
της παραοικονοµίας που υπάρχει στην Ελλάδα, οδηγούν σε ένα
πολύ απλό συµπέρασµα, ότι πολλές φορές η ακίνητη περιουσία
υποκρύπτει κραυγαλέα φοροδιαφυγή.
Για ποιον λόγο, λοιπόν, να µην είµαστε όλοι ένα στην απόπειρα
φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας όταν έχει και αυτό το χαρακτηριστικό; Δεν επιβάλλεται αναδροµικά ποτέ η φορολογική
δικαιοσύνη αλλά σε ένα βαθµό µπορεί να γίνει και αυτό.
Είναι, λοιπόν, τρία πολύ συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που
έχει ο νόµος, τα οποία είναι πρόκληση για µια ενδιαφέρουσα πολιτική και ιδεολογική συζήτηση, αλλά οι πτέρυγες της Αντιπολίτευσης στο σύνολό τους υπεκφεύγουν, όπως θα πω παρακάτω.
Δεν έχει αδυναµίες; Έχει πάρα πολλές. Πώς διορθώνονται; Τα
είπα και χθες µιλώντας επί του πεδίου της αντισυνταγµατικότητας, αυτός ο φόρος θα διορθωθεί στη λεπτοµέρειά του µόλις µε-
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ταβιβαστεί εκεί που πρέπει να µεταβιβαστεί, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στις πιο πολλές χώρες του παλιού Βορρά, της Δύσης,
όπως έλεγε ένας µεγάλος ιστορικός που χάσαµε πριν ένα, ενάµιση χρόνο, ο Ερικ Χόµπσοµ, αυτός ο φόρος ανήκει και διαχειρίζεται από την αυτοδιοίκηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, όλοι είχαν δέκα λεπτά και µίλησαν δεκαέξι, όχι
οκτώ. Μην µας τρελάνει το κουδούνι!
Όντως εκεί πρέπει να πάει και εκεί µπορεί να γίνουν οι διορθώσεις στις λεπτοµέρειες. Για ποιον λόγο; Εγώ που έκανα δεκαεννέα χρόνια δήµαρχος, θα σας πω. Είναι και ο κ. Κασσής που
έκανε δήµαρχος, πιθανόν και άλλοι συνάδελφοι. Τίποτα άλλο δεν
επηρεάζει περισσότερο και πιο καθοριστικά µία δηµοτική ή µία
τοπική αρχή, µε τη δράση της ή µε την αδράνειά της, από την
ακίνητη περιουσία. Από µία αγροτική οδοποιία µέχρι την ανάπλαση µίας περιοχής, από την προτεραιότητα σε µία περιουσία
έναντι µίας άλλη, επηρεάζει άµεσα ή έµµεσα τις αξίες προς τα
πάνω ή προς τα κάτω.
Ας πάρουµε για παράδειγµα τις υποδοµές. Υπάρχουν κραυγαλέα παραδείγµατα. Στον τόπο µου είχα την τύχη να διαχειριστώ
ένα έργο της τηλεθέρµανσης ως δήµαρχος µε το δηµοτικό συµβούλιο και σας πληροφορώ ότι όπου πήγαινε το δίκτυο –επειδή
είναι ένα αγαθό που και σήµερα το απολαµβάνουν οι συµπολίτες
µου πληρώνοντας κάτω από το µισό της πετρελαϊκής τιµής σε
µία τόσο δύσκολη περίοδο για τη θέρµανσή τους- ανέβαιναν 30%
και 40% τα ενοίκια και οι αξίες των διαµερισµάτων.
Είναι µία κραυγαλέα και ακραία περίπτωση που δείχνει πού
πρέπει να πάει ο φόρος, κρατώντας και έναν κεντρικό µηχανισµό
για την αναδιανοµή υπέρ των περιοχών, όπου δεν προκύπτει φορολογητέα ύλη –έσοδα δηλαδή- από τη συγκεκριµένη περιοχή
γιατί είναι, εν πάση περιπτώσει, φτωχός ο τόπος.
Αυτά τα σηµεία, τα οποία µνηµόνευσα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σκληρά πολιτικά σηµεία εκσυγχρονισµού της
χώρας στην πορεία για την ευρωπαϊκή της ολοκλήρωση, τα
οποία θα έπρεπε να µας είχαν απασχολήσει και στην επιτροπή
και στην Ολοµέλεια τα µέγιστα.
Εγώ τιµώ πραγµατικά την οµιλία και της κ. Παπαρήγα και του
κ. Παφίλη που άκουσα χθες, γιατί έβαλαν µία εντελώς άλλη διάσταση καθαρά ιδεολογική. Πραγµατικά, άκουσα τις οµιλίες µε
πολύ µεγάλο ενδιαφέρον. Είναι µία άλλη διάσταση. Όλα τα άλλα
–και δεν το λέω υποτιµητικά- είναι υπεκφυγές.
Μέχρι τώρα, ακόµα και από Βουλευτές της Συµπολίτευσης,
ακούσαµε ολόκληρη θεωρία ότι φορολογούµαστε µε υπερφορολόγηση. Προφανώς, αυτοί που πληρώνουν υπερφορολογούνται
στην Ελλάδα, γιατί είναι άδικο το φορολογικό σύστηµα. Η απάντηση, όµως, είναι η εξής: Πώς λέµε «όχι» σε έναν φόρο που είναι
εξ αντικειµένου δικαιότερος σε σχέση µε το υπάρχον σύστηµα;
Αυτή είναι η απάντηση, απλή και ολοκληρωµένη.
Δεύτερον, ακούσαµε ολόκληρες θεωρίες για την αντικειµενική
αξία. Πέραν του ότι δεν εξαρτάται µόνο από την αντικειµενική
αξία ο φόρος, θέλω να πω κάτι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
για να έχουµε καλή σχέση µε τους αριθµούς. Εάν κατεβάσουµε
τις αντικειµενικές αξίες –που δεν είναι καθόλου κακό να τις κατεβάσουµε, να πάµε δηλαδή επί του πραγµατικού- θα ανέβουν
οι συντελεστές, για να επιτευχθούν οι στόχοι.
Πετύχαµε κάτι; Τι είναι αυτή η θεωρία για τις αντικειµενικές
αξίες και θεµελιώνουµε µάλιστα και εικασίες περί αντισυνταγµατικότητας και οτιδήποτε άλλο; Πραγµατικά, είναι ακατανόητο.
Όλα αυτά είναι προφάσεις εν αµαρτίαις.
Ακούσαµε πάρα πολλά, δυστυχώς και µέσα στο Κοινοβούλιο,
για το ρόλο των Βουλευτών της Συµπολίτευσης. Αναρωτήθηκα
και χθες µιλώντας επί της ενστάσεως της αντισυνταγµατικότητας
της κ. Γιαταγάνα για το εξής: Μα, ποιος είναι ο ρόλος µας; Δεν
είναι ο ρόλος των Βουλευτών και, µάλιστα, σε ένα φορολογικό
νοµοσχέδιο που αφορά όλη την επικράτεια, να µεταφέρουν τον
παλµό της κοινωνίας;
Από την πλευρά µας ως ΠΑΣΟΚ κάναµε παρέµβαση σε τρία
καθοριστικά σηµεία. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την αγροτική γη που
είναι παραγωγικό εργαλείο, προφανώς δεν µπορούσε και δεν
έπρεπε να υπερφορολογηθεί. Δεν θέλω να εκτραπώ εδώ πέρα,
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γιατί στη συγκυβέρνηση των τριών κοµµάτων είχαµε και προτάσεις που έλεγαν να εισπράξουµε ένα δισεκατοµµύριο ευρώ από
τους αγρότες.
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Πες το, επιτέλους!
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Επιτέλους! Κάποιοι να έχουν το
θάρρος να λένε και από το Βήµα της Βουλής αυτά που έλεγαν
επί µήνες στις συσκέψεις µεταξύ µας!
Φίλε µου, Ανδρέα, αυτά έλεγαν, για να καλύψουµε το κενό.
Αυτές τις προτάσεις είχαν οι εισηγητές που τίµησες νωρίτερα
ονοµαστικά, δηλαδή να πάρουµε ένα δισεκατοµµύριο ευρώ από
τους αγρότες, για να καλύψουµε το κενό.
Δεύτερον, αντιδράσαµε, µε επικεφαλής τον Πρόεδρό µας
Ευάγγελο Βενιζέλο. Όλη η Κοινοβουλευτική Οµάδα, µετέφερε
το δικό µας παλµό, στο ότι δεν δεχόµασταν επ’ ουδενί 4,2 δισεκατοµµύρια ευρώ βεβαίωση. Το ξέρει ο κύριος Υπουργός και
µπορεί να το επιβεβαιώσει.
Πώς έγινε αυτό κατορθωτό; Εγώ θέλω να πω τι έχω εγώ αντιληφθεί. Εάν δεν φθάναµε στα πλεονάσµατα λίγο νωρίτερα, αποκλείεται να γινόταν δεκτό αυτό, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι που
έκανε πραγµατικά δεκτό το αίτηµα, κάτω από την πίεση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ.
Το τρίτο ζήτηµα, στο οποίο η Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΠΑΣΟΚ είχε στυλώσει τα πόδια κυριολεκτικά, ήταν όταν διαπιστώσαµε όλοι ότι ο φόρος ακίνητης περιουσίας εξαφανιζόταν
και πηγαίναµε να πάρουµε τα 580 εκατοµµύρια ευρώ από το σύνολο του πληθυσµού και όχι από τη µεγάλη ακίνητη περιουσία.
Έχανε κάθε χαρακτήρα προοδευτικότητας.
Αυτά ήταν τα τρία κεντρικά σηµεία. Από εκεί και πέρα, σηµεία
που έχουν να κάνουν µε τα διατηρητέα, µε ιδιαίτερες περιοχές,
µε δεσµευµένα ακίνητα και όλα αυτά, Βουλευτές µας όπως ο κ.
Σηφουνάκης, η κ. Γκερέκου, ο κ. Γκόκας, ο κ. Κασσής, όλοι µας,
εν πάση περιπτώσει, έχουµε βάλει ζητήµατα και µέχρι το βράδυ,
όπως είπα και εχθές, έχουµε περιθώριο να κάνουµε πολλές βελτιώσεις και διορθώσεις.
Ένα επόµενο ζήτηµα που τέθηκε είναι αυτό της δήµευσης της
περιουσίας. Δεν θέλω να πω κάτι τώρα σ’ αυτό. Απλώς, θέλω να
επισηµάνω µία κραυγαλέα αντίφαση σ’ αυτά που είπε εχθές ο κ.
Καµµένος. Ξεκίνησε καλώντας µας σε επανάσταση σαν τους
αγρότες στην Αγγλία και στη συνέχεια διάβαζε τη λίστα µε τη µεγαλύτερη φορολογία της ακίνητης περιουσίας στην Αγγλία. Στην
Αγγλία –στην οποία, βέβαια, πάνω από πενήντα εννέα χρόνια δεν
µπορείς να έχεις ακίνητο- η αγγλοσαξονική Δεξιά είναι αλλιώτικη
από τη δική µας. Η δική µας είναι αυτή που έλεγα νωρίτερα, δηλαδή έχει προέλευση από τους κοτζαµπάσηδες και έχει µεγάλη
σχέση µε το δοσιλογισµό του Εµφυλίου, για να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ίδια είναι.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εκεί, λοιπόν, είναι άλλη η Δεξιά,
Παναγιώτη µου. Είναι η αγγλοσαξονική Δεξιά. Γνωρίζεις τι ισχύει.
Γι’ αυτό και έχει τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή. Δεν
λέω ότι πρέπει να γίνουµε Αγγλοσάξονες, αλλά απλώς να µην
πέφτουµε σε τέτοιες κραυγαλέες αντιφάσεις.
Υπάρχει ζήτηµα; Φυσικά υπάρχει ζήτηµα. Εκεί που είναι δικαιολογηµένη η κριτική, από όπου και αν ασκήθηκε, έχει να κάνει µε
την αντικειµενική δυσκολία των πολιτών, γιατί είναι πραγµατικά
δυσβάσταχτο το µέτρο. Προφανώς, εδώ πέρα δεν µπορεί να πει
κανείς τίποτα.
Εδώ, όµως, έχω να πω το εξής: Ας κάνουν καλά αυτοί, ξεκινώντας από τη Νέα Δηµοκρατία που είχε ονοµάσει «γονατογράφηµα» το Σεπτέµβριο του 2011 το χαράτσι και πηγαίνοντας στη
Νέα Δηµοκρατία και τη ΔΗΜΑΡ που έλεγαν ότι θα τον καταργήσουν τον φόρο πριν τις εκλογές, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εµείς είπαµε ότι θα τον αντικαταστήσουµε. Δεν είπαµε ποτέ ότι θα τον
καταργήσουµε.
Για κάποιους, λοιπόν, ο σηµερινός φόρος είναι το τέλος των
ψευδαισθήσεων.
Ήθελα, µάλιστα, να πω στον φίλο µου Ανδρέα Λοβέρδο ότι η
κεντροαριστερά, όπως λέει όλη η Ευρώπη, δεν έχει δίληµµα αν
οικοδοµείται εντός ή εκτός κυβέρνησης. Σήµερα, όµως, τέθηκε
ένα ζήτηµα από το Βήµα της Βουλής και θέλω να απαντήσω.
Προφανώς, φίλε µου Ανδρέα, η κεντροαριστερά δεν οικοδο-
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µείται εντός των ψευδαισθήσεων αλλά εκτός των ψευδαισθήσεων.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το ξέρω πριν από εσάς αυτό.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλουµε έναν πραγµατικά ειλικρινή λόγο, ο οποίος οδηγεί κάπου τη χώρα, στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Θέλω να πω και στον ΣΥΡΙΖΑ –και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- ότι η γενίκευση της κριτικής µε την οποία προσπάθησαν
να αποφύγουν µία ουσιαστική συζήτηση, υιοθετώντας ακραίες
συντηρητικές θέσεις και φερόµενοι αντιστρόφως ανάλογα της
σοβαρότητας που έχει το ζήτηµα του φόρου ακίνητης περιουσίας, είναι µία µέθοδος που δεν οδηγεί πουθενά. Στο κάτω-κάτω,
δεν σας συµφέρει. Η γενίκευση της συζήτησης δεν σας συµφέρει. Διότι, ποιο είναι το κεντρικό σας µότο; Είναι άδικο το φορολογικό σύστηµα, πηγαίνετε να πάρετε από τη φοροδιαφυγή.
Αυτή είναι η κεντρική σας θέση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ, κύριε Κουκουλόπουλε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ε, λοιπόν, αυτή η συζήτηση φέρνει υπ’ αριθµόν «ένα» θέµα στην ηµερήσια διάταξη τη µεγάλη φοροδιαφυγή που για πρώτη φορά το Υπουργείο Οικονοµικών έχει
στα χέρια του εδώ και δεκαετίες. Αναφέροµαι, βέβαια, στη λίστα
των πενήντα πέντε χιλιάδων που έβγαλαν τα λεφτά τους έξω στα
χρόνια της κρίσης. Αυτό έγινε κατορθωτό µε την άρση του τραπεζικού απορρήτου, που δύο φορές ψήφισε η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, τη δεύτερη φορά µε τη Νέα Δηµοκρατία σε
ονοµαστική ψηφοφορία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, επιτέλους, µας χρωστά µία απάντηση. Είναι η εικοστή φορά που το λέω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ένα ευρώ έχετε εισπράξει; Δύο χρόνια
είναι τώρα αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κουκουλόπουλε, φέρνετε σε δύσκολη θέση το Προεδρείο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς, αν γίνετε κυβέρνηση, θα
επαναφέρετε το απόρρητο; Πρέπει να ξέρουµε, διότι το καταψηφίσατε σε ονοµαστική ψηφοφορία. Τα µέτρα που λάβαµε ως κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ για τη φοροδιαφυγή ήταν δρακόντεια, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχει ένα ζήτηµα για το πώς έχουν λειτουργήσει. Όµως, σε όλα αυτά τα µέτρα σάς είχαµε απέναντι, όπως
σας είχαµε απέναντι όταν πηγαίναµε τη φαρµακευτική δαπάνη
από 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ στα 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε δίκιο, κύριε
Λοβέρδο. Από τη στιγµή που κάνουµε προσωπικές αναφορές, δίνουµε το δικαίωµα για να έχουµε προσωπικό ζήτηµα. Προφανώς,
αυτό θα θέλετε να πείτε.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν το εξέλαβα ως προσωπικό, µε την
έννοια που το λέµε στην Αίθουσα αυτή. Επειδή όµως έγινε αναφορά, θα ήθελα κάτι να σχολιάσω.
Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος συνάδελφος, ο αγαπητός Πάρις
Κουκουλόπουλος, ότι η οικοδόµηση όλων των πολιτικών σχηµάτων και προφανώς του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς πρέπει
να γίνει πάνω στην πραγµατικότητα και όχι στις ψευδαισθήσεις.
Θέλω να συµπληρώσω, για να είµαστε εντάξει στο πλαίσιο αυτό,
ότι προφανώς δεν µπορεί να γίνει και όταν βρισκόµαστε µέσα σε
παραισθήσεις, κύριε συνάδελφε.
Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι γνωρίζω πάρα πολύ
καλά τι είναι πραγµατικότητα, γιατί σκαρφαλώσαµε αυτόν τον
κακοτράχαλο και ανηφορικό δρόµο βήµα-βήµα ως κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ, όταν επιχειρήθηκε -αποτελεσµατικά τελικά- να µας
ανατρέψουν και µέσα από τα τείχη και έξω από τα τείχη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕ-
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ΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι µαθητές
και µαθήτριες, τρεις εκπαιδευτικοί και είκοσι γονείς από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο «Ρήγας Φεραίος» Ζαγοράς Πηλίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ζητήσατε τον λόγο,
κύριε Λαφαζάνη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα µιλήσω µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Βεβαίως.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ένας ποιητής
είπε για παραισθήσεις.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κύριε Πρόεδρε, είναι η δική
µου σειρά για να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ζητάτε τον λόγο ως
Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος;
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Εγώ είµαι οµιλήτρια από
χθες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Είστε µετά τον κ.
Ρήγα.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Ο κ. Ρήγας δεν ενδιαφέρεται
να µιλήσει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ποιος είπε ότι δεν ενδιαφέροµαι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Ρήγα, έχετε
τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Με καλέσατε στο Βήµα, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ναι, σας κάλεσα στο
Βήµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφού προσυπογράψω αυτά που
ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος Πάρις Κουκουλόπουλος
ανέφερε σχετικά µε την ιδεολογική και φιλοσοφική προσέγγιση
του θέµατος της επιβολής φόρου επί της ακίνητης περιουσίας,
θα ήθελα στον χρόνο που µου αναλογεί να αναφερθώ στην πορεία, αλλά και στη θεσµοθέτηση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, το οποίο καλούµαστε να ψηφίσουµε.
Μπαίνουν κάποια ερωτήµατα: Είναι δίκαιος ο φόρος; Είναι άδικος; Επηρεάζει σήµερα το µέσο Έλληνα πολίτη;
Είναι αυτονόητη η απάντηση. Σε µια περίοδο κρίσης, όπου τα
εισοδήµατα µειώνονται, οποιαδήποτε επιβάρυνση, έστω και 1
ευρώ, επιβαρύνει σίγουρα τον Έλληνα φορολογούµενο. Εποµένως, και δίκαιος να πούµε ότι είναι ο φόρος -που κατά την άποψή
µου σε συνθήκες οµαλές είναι δίκαιος και θα έπρεπε να έχει επιβληθεί- είναι γεγονός ότι ο λαός, ο πολίτης, ο φορολογούµενος
τον εκλαµβάνει ως επιβάρυνση. Αυτό θα πρέπει να το δεχθούµε.
Επίσης, τα χρήµατα τα οποία εισπράττει ο κρατικός προϋπολογισµός από την είσπραξη του συγκεκριµένου φόρου είναι απαραίτητα σε µια περίοδο ύφεσης, όπου η οικονοµία λειτουργεί µε
µια συγκεκριµένη εξίσωση: Έσοδα = δαπάνες.
Έχουµε πει πολλές φορές το εξής απλό, ότι τα έσοδα σε αυτή
τη χώρα έρχονται από τη φορολόγηση. Αν, λοιπόν, ο φόρος ακινήτων δεν πρέπει να επιβληθεί, κάποιος άλλος φόρος στο εισόδηµα ή κάπου αλλού πρέπει να επιβληθεί. Αυτό είναι δεδοµένο.
Ή αν δεν επιβληθούν φόροι, δηλαδή τα έσοδα δεν είναι αρκετά
εξαιτίας της µείωσης των φόρων, πρέπει να περιορίσουµε τις δαπάνες. Σε µια εποχή, όµως, που οι δαπάνες έχουν περιοριστεί
στις ανελαστικές πλέον, αυτό σηµαίνει πολύ απλά ότι θα κόψεις
πάλι µισθούς και συντάξεις, θα κάνει απολύσεις, θα περάσεις
στον σκληρό πυρήνα του κράτους και εκεί θα περιορίσεις τις δαπάνες για την παιδεία και την υγεία. Τα πράγµατα είναι πολύ συγκεκριµένα. Ό,τι άλλο λέγεται είναι ή άγνοια ή υπεκφυγή ή
δηµαγωγία.
Υπάρχει όµως και κάτι άλλο, στο οποίο η Κυβέρνηση οφείλει
να απαντήσει. Εδώ, αγαπητοί φίλοι της Κυβέρνησης, στην οποία
συµµετέχουµε και στηρίζουµε, δεν τα πάµε πολύ καλά. Πρόκειται
για το ζήτηµα της αποτελεσµατικότητας των φοροεισπρακτικών
µηχανισµών. Δεν είναι εδώ κάποιος εκπρόσωπος του οικονοµικού επιτελείου.
Η αποτελεσµατικότητα των φοροεισπρακτικών µηχανισµών
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έχει µειωθεί. Τον τελευταίο δε καιρό υπάρχει σοβαρό πρόβληµα.
Πρέπει το επιτελείο του Υπουργείου Οικονοµικών να κοιτάξει
πώς θα βελτιωθεί η κατάσταση, διότι τα δηµόσια έσοδα σε λίγο
θα εισπράττονται µε προβληµατικό τρόπο και η φοροδιαφυγή θα
θεριέψει ακόµα περισσότερο.
Είναι ένα ζήτηµα το οποίο οφείλουµε να αντιµετωπίσουµε. Δεν
µπορούµε να κλείνουµε τα µάτια. Οι φοροεισπρακτικοί µηχανισµοί πρέπει να ανασυνταχθούν και να λειτουργήσουν. Δεν είναι
σε καλή κατάσταση.
Επιπλέον, θα πρέπει οι προσπάθειες που έγιναν και από την
Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, µε συγκεκριµένο και συστηµατικό τρόπο, χωρίς συνδικαλιστική διάθεση, να τελεσφορήσουν. Έχουµε δει σηµαντικές βελτιώσεις. Υποδείξαµε
συγκεκριµένα πράγµατα, το κάναµε µε πολύ συστηµατική δουλειά, συνεργαστήκαµε µε τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας και το αποτέλεσµα είναι πολύ καλύτερο από αυτό που
παρουσιάστηκε ως αρχικό σχέδιο.
Αυτό, όσο και αν κάποιοι θέλουν να το λοιδορήσουν, αποδεικνύει την ουσιαστική συµβολή των Βουλευτών ως ατόµων και της
κάθε µιας Κοινοβουλευτικής Οµάδας ως συλλογικής οντότητας
στο να διαµορφώνουν ουσιαστικά νοµοσχέδια. Αυτό έχει γίνει και
στον ΕΝΦΙΑ και στο νοµοσχέδιο για τους πλειστηριασµούς. Αυτό
είναι µια κατάκτηση και µάλιστα σε περίοδο κρίσης, την οποία η
Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ δεν την απεµπολεί και θα
τη συνεχίσει σε όλα τα νοµοσχέδια.
Υπάρχουν και κάποια ζητήµατα, τα οποία τα έβαλαν συνάδελφοι από εδώ και τα οποία έχουν εν µέρει ενσωµατωθεί. Υπάρχει
ένα ζήτηµα από το οποίο δεν θα αποµακρυνθούµε.
Στα κτήρια ειδικού σκοπού έχουµε πει ότι πρέπει να συµπεριληφθούν και τα ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα και όχι µόνο οι ξενοδοχειακές µονάδες. Θα πρέπει ο Υπουργός Οικονοµικών -και
αυτό θα το ζητήσουµε και θα το απαιτήσουµε- να συµπεριλάβει
τις συγκεκριµένες επιχειρήσεις µέσα στα κτήρια ειδικού σκοπού,
όπου θα τυγχάνουν της συγκεκριµένης αποµείωσης. Θέλουµε γι’
αυτόν το λόγο συγκεκριµένη δέσµευση και δήλωση από πλευράς
του Υπουργού Οικονοµικών.
Σε αυτήν τη λογική εµείς θα επιµείνουµε και θα περιµένουµε θα το πούµε και κατ’ ιδίαν, επειδή ο Υπουργός δεν βρίσκεται
εδώ- να κάνει τη συγκεκριµένη δήλωση-δέσµευση.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν θέµατα τα
οποία χρήζουν ακόµα µεγαλύτερης βελτίωσης. Είδαµε σηµαντικές αλλαγές, είδαµε αλλαγές όσον αφορά τα ακίνητα που είναι
δεσµευµένα από την Αρχαιολογία, που ήταν µια πολύ µεγάλη
αδικία, και τα ακίνητα που είναι δεσµευµένα µε πολεοδοµικούς
νόµους και µε χωροταξικά σχέδια. Και σε αυτό υπάρχει βελτίωση.
Για πρώτη φορά λαµβάνεται υπ’ όψιν το γεγονός, που η εφορία µέχρι τώρα δεν το είχε αντιµετωπίσει, να µην επιβαρύνονται
και να µη φορολογούνται ακίνητα, τα οποία το κράτος µε αποφάσεις του, νόµους, χωροταξικά σχέδια και πολεοδοµικές µελέτες έχει δεσµεύσει και τα οποία δεν έχουν αξία, δεν είναι
οικοδοµήσιµα. Αυτό ευτυχώς έχει συµπεριληφθεί µέσα στο νοµοσχέδιο και είναι µια θετική εξέλιξη.
Οµοίως, και όσον αφορά τον περιορισµό της επιβάρυνσης των
ακινήτων γεωργικών εκµεταλλεύσεων, των αγροτεµαχίων και
εκεί το αρχικό σχέδιο περιείχε σοβαρές και µεγάλες επιβαρύνσεις για τους αγρότες. Αυτήν τη στιγµή έχει περιοριστεί η επιβάρυνση, έχει έρθει σε ένα ποσό το οποίο είναι αρκετά προσιτό και
συµβατό µε την ικανότητα των αγροτών να συνεισφέρουν, έχει
περιοριστεί και η επιβάρυνση στα οικόπεδα τα οποία περιέχουν
µέσα κτίσµατα και, βεβαίως, έχει µειωθεί και η επιβάρυνση στα
ακίνητα, στα κτήρια που βρίσκονται σε περιοχές µε χαµηλή τιµή
ζώνης.
Από εκεί και έπειτα, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ο
φόρος αυτός, ο οποίος επιβλήθηκε –επαναλαµβάνω και πάλι- µε
τρόπο πολλές φορές βιαστικό και έκτακτο, ήταν το ειδικό τέλος
το οποίο θα πρέπει να οµολογήσουµε ότι τη στιγµή που επιβλήθηκε έσωσε την παρτίδα εκείνη τη στιγµή. Γιατί αν αυτό το ποσό,
το οποίο εισπράχθηκε από το ΕΕΤΗΔΕ, δεν διασφαλιζόταν, η δανειακή σύµβαση, η οποία περιελάµβανε τα 130 δισεκατοµµύρια
δανείου, δεν ήταν καθόλου µα καθόλου εξασφαλισµένη. Υπήρξε
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µία επιβάρυνση η οποία πολεµήθηκε, λοιδορήθηκε, είχε τις ατέλειές της, επιβάρυνε τους πολίτες, όµως στην ουσία άνοιξε το
δρόµο για την εφαρµογή ενός φόρου που θα πρέπει να έχει ως
κατάληξη την ανάληψη της είσπραξής του και της διαχείρισής
του από την τοπική αυτοδιοίκηση.
Ο φόρος αυτός, λοιπόν, όταν η χώρα ηρεµήσει, όταν η οικονοµία επανεκκινήσει και όταν έχουµε τη δυνατότητα να µοιράζουµε πλεόνασµα µε την έννοια της µείωσης των φόρων και των
επιβαρύνσεων, τότε θα έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, θα εισπράττεται από την αυτοδιοίκηση, θα τον διαχειρίζεται η αυτοδιοίκηση.
Αυτήν τη στιγµή έχουµε ανάγκη να εµπεδώσουµε µία νοοτροπία ότι και η περιουσία φορολογείται και η ακίνητη περιουσία και
τα ακίνητα φορολογούνται. Πρέπει να φορολογούνται αναλογικά
και δίκαια. Πρέπει να πληρώνουν όλοι ανάλογα µε τις ικανότητές
τους. Πρέπει να σπάσουµε αυτήν την αντίληψη του «δεν πληρώνω γιατί είµαι µάγκας» και να προσπαθήσουµε ο καθένας µε
τις δυνατότητές του, χτυπώντας τη φοροδιαφυγή -την οποία
επαναλαµβάνω και πάλι ότι δεν έχουµε αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά- να µπορέσουµε να κάνουµε τον προϋπολογισµό πραγµατικό προϋπολογισµό, να υλοποιηθεί, για να µπορέσει η χώρα
µας µέσα στο 2014 να αναπνεύσει οικονοµικά, να µπει στο δρόµο
της δηµιουργίας µεγαλύτερων πλεονασµάτων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον κ.
Ρήγα.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Καράµπελας για οκτώ λεπτά.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Εγώ είµαι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, κυρία Γιαταγάνα. Αµέσως µετά είστε εσείς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ πότε θα µιλήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εσείς είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και µπορείτε να µιλήσετε όποτε το ζητήσετε. Μόνος σας είπατε …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μην το θέτετε το
θέµα, γιατί δεν θα µιλήσει ο κ. Μητρόπουλος κανονικά τη στιγµή
που εκφωνήθηκε.
Και εσείς µόνος σας ζητήσατε, κύριε Λαφαζάνη. Σας ρώτησα
για ποιον λόγο και µου είπατε «µετά». Όποτε, λοιπόν, το ζητήσετε, θα έχετε το λόγο. Θέλετε αµέσως µετά; Θέλετε να µιλήσετε
µετά τον κ. Καράµπελα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν πειράζει. Ας µιλήσει η κ. Γιαταγάνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία, θα µιλήσετε
µετά την κ. Γιαταγάνα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα.
Συγγνώµη, κύριε Καράµπελα, για την καθυστέρηση. Έχετε τον
λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο ενιαίος φόρος ακίνητης περιουσίας είναι κάτι που απασχολεί τη Βουλή εδώ και δύο µήνες.
Το γεγονός αυτό καταµαρτυρεί και το υψηλό αίσθηµα ευθύνης
από πλευράς Συµπολίτευσης, καθώς και την παραδοχή ότι ο
µέσος Έλληνας έχει εξαντληθεί φοροδοτικά. Γι’ αυτό και όλο
αυτό το διάστηµα το νοµοσχέδιο ξαναγράφτηκε ουσιαστικά από
την αρχή, αφού η αρχική του έκδοση είχε προκαλέσει πολλές ενστάσεις όταν πρωτοπαρουσιάστηκε.
Θα ήθελα να σταθώ σε µια πολύ σηµαντική τροπολογία που
κατατέθηκε από είκοσι τρεις Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας
την περασµένη εβδοµάδα. Η πρωτοβουλία αυτή ανήκει στην κ.
Παπακώστα και αφορά την ανάγκη για τριετή παράταση τουλάχιστον της καταβολής του ΦΠΑ αυτοπαράδοσης 23%, δηλαδή
ως την 1-1-2017. Με τα µέχρι τώρα δεδοµένα όσοι κατασκευαστές έχουν περαιώσει ακίνητα από το 2006 έως το 2010 καλούνται µέχρι το τέλος του έτους να πληρώσουν χιλιάδες ευρώ σε
ΦΠΑ, µε τα συγκεκριµένα ακίνητα να παραµένουν απούλητα
λόγω της βαθιάς ύφεσης και χωρίς να τους αποφέρουν το παραµικρό έσοδο. Η περίοδος που διανύουµε κοντεύει να ισοπεδώσει τον κατασκευαστικό κλάδο. Το αγοραστικό ενδιαφέρον
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κυµαίνεται σε ιστορικά χαµηλά και η υιοθέτηση της συγκεκριµένης τροπολογίας θα αποτελούσε ανάσα ρευστότητας για τις οικοδοµικές επιχειρήσεις.
Στο σχέδιο νόµου, επίσης, υπάρχει µια διάταξη που αφορά την
αγορά και για την οποία θα ήθελα πολύ σύντοµα να εκφράσω τις
έντονες αντιρρήσεις µου. Το ενδεχόµενο επιβολής νέων φόρων
επί των συναλλαγών στο Χρηµατιστήριο θα πλήξει ιδιαίτερα την
ανταγωνιστικότητα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στην τοποθέτηση κεφαλαίων, τόσο από ξένους όσο και από εγχώριους επενδυτές, αφού σε καµµιά χώρα
της Ευρώπης δεν ισχύει παράλληλα και ο φόρος υπεραξίας και
ο φόρος επί των συναλλαγών, χωρίς να υπάρχουν φοροαπαλλαγές ή να συντρέχουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Το Υπουργείο θα πρέπει να έχει ως στόχο και ως παράδειγµα τα
φορολογικά καθεστώτα των µεγάλων κεφαλαιαγορών της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, προκειµένου να βοηθήσει το ελληνικό Χρηµατιστήριο να συνεχίσει την τροχιά ανάπτυξης και να
µην ατονήσει το ενδιαφέρον των χρηµατιστών σε µια τόσο κρίσιµη περίοδο για την ελληνική οικονοµία.
Σχετικά τώρα µε τη φιλοσοφία του νέου φόρου ακίνητης περιουσίας, το κυριότερο χαρακτηριστικό του είναι ο ενιαίος χαρακτήρας του. Επιβάλλεται, δηλαδή, µε τον ίδιο τρόπο σε όλων των
ειδών τα ακίνητα -κτήρια, γήπεδα, ηλεκτροδοτούµενα ή µη- ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή του ιδιοκτήτη. Ως αποτέλεσµα µειώνει τη δυνατότητα φοροαποφυγής που υπήρχε µε το να
µετατοπίζεται ο φόρος σε πρόσωπα µε χαµηλότερη φορολογική
επιβάρυνση.
Είναι καιρός το κράτος µε τον πολίτη να αναπτύξουν µια σχέση
εµπιστοσύνης µε ξεκάθαρες υποχρεώσεις για τα δύο µέρη,
χωρίς να υπάρχει αυτό το κρυφτό µεταξύ τους και µια σειρά από
παραθυράκια προς χρήση, προκειµένου ο ένας να επωφελείται
εις βάρος του άλλου. Πρέπει να µπει στη νοοτροπία του µέσου
Έλληνα πως κρατικός µηχανισµός και φορολογούµενος δεν είναι
εχθροί, αλλά συγκοινωνούντα δοχεία, αφού η ευηµερία του ενός
εξασφαλίζει την ευηµερία του άλλου. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, απαιτούνται δίκαιοι φορολογικοί νόµοι και ο συγκεκριµένος
είναι πιο δίκαιος από ό,τι είχαµε µέχρι σήµερα µε σηµαντικές µειώσεις 15% για το τρέχον έτος και επιπλέον µειώσεις για το επόµενο που θα κυµαίνονται από το 21% στις χαµηλές ζώνες έως
4% στις πολύ υψηλές ζώνες, περιλαµβάνοντας και µία σοβαρή
και υπαρκτή διεύρυνση της φορολογικής βάσης.
Είναι γεγονός ότι δεν ευνοεί τους φορολογούµενους που
έχουν στη διάθεσή τους µεγάλη περιουσία. Από την άλλη, όµως,
ελαφραίνει σηµαντικά µεγάλο αριθµό µικροϊδιοκτητών. Αυτό
είναι και το κύριο αίτηµα της κοινωνίας, να σταµατήσουν να πληρώνουν το µεγάλο µερίδιο οι µη έχοντες και να συνεισφέρουν
περισσότερο στα κρατικά ταµεία οι υψηλότερες τάξεις από πλευράς περιουσίας. Η επιβάρυνση στις υψηλότερες τάξεις έγκειται
στην κατοχή αστικών οικοπέδων µόνο, γιατί όπως ανέφερα η φορολόγηση των κατοικιών, των διαµερισµάτων θα είναι µικρότερη
σε σχέση µε το 2013 σε όλες τις ζώνες, από την πιο φθηνή ως
την πιο ακριβή τιµή ζώνης.
Στο παρόν νοµοσχέδιο έχουµε τη θέσπιση ενός βασικού
φόρου ανά ακίνητο και µόνο αν η ακίνητη περιουσία του φορολογούµενου ξεπερνά τις 300.000 ευρώ αντικειµενική αξία θα επιβάλλεται συµπληρωµατικός φόρος. Δηλαδή, έχουµε αύξηση του
αφορολόγητου ορίου κατά 100.000 ευρώ σε σχέση µε αυτό που
ίσχυε µε τον ΦΑΠ, κάτι που σηµαίνει ότι εκατοντάδες χιλιάδες
νοικοκυριά που είχαν την υποχρέωση να πληρώνουν µέχρι φέτος
ΦΑΠ από το επόµενο έτος δεν θα επιβαρύνονται µε συµπληρωµατικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται ότι θα εφαρµοστεί µόνο στο
6% του συνόλου των φορολογουµένων. Κατά κάποιον τρόπο η
συµβολή που θα είχε µια µείωση των αντικειµενικών αξιών στη
µείωση της φοροεπιβάρυνσης έρχεται να επιτευχθεί µέσω της
αύξησης του αφορολογήτου κατά 33%, δηλαδή µέσα από µια αντίστροφη διαδικασία.
Με την ευκαιρία, θα ήθελα να πω δύο πράγµατα για τις αντικειµενικές αξίες. Σύµφωνα µε µελέτη του ΟΟΣΑ την περίοδο από
το 1995 έως το 2008, τη µεγαλύτερη αύξηση στις εµπορικές
τιµές των ακινήτων τις σηµείωσαν πρώτη η Ιρλανδία µε συνολική
αύξηση 393% µε τη γνωστή «φούσκα» των ακινήτων και δεύτερη
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η Ελλάδα µε συνολική αύξηση 238%.
Θα είχε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Υπουργέ, αν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία, να βλέπαµε και το ποσοστό αύξησης
των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων εκείνη την περίοδο. Θα
βγάζαµε πολύ χρήσιµα συµπεράσµατα.
Συνεχίζοντας µε τα αγροτεµάχια, τα οποία και εξαιρούνται από
το συµπληρωµατικό φόρο, έχω να σηµειώσω τα εξής: Όντως, τα
αγροτεµάχια για πρώτη φορά µπαίνουν σε καθεστώς φορολογίας µε το στρέµµα, µέσω του φόρου ακινήτων. Υπήρχε µεγάλη
ανησυχία από ολόκληρο τον αγροτικό κόσµο για το ύψος της επιβάρυνσης.
Μετά τις παρεµβάσεις των Βουλευτών της Συµπολίτευσης και
τις πιέσεις µέσα από κοινοβουλευτικές διαδικασίες, διορθώθηκαν αρκετές αδικίες από το αρχικό σχέδιο. Είχα τονίσει πώς ίσως
αρκετοί σύµβουλοι του Υπουργού Οικονοµικών δεν είχαν ποτέ
την ευκαιρία να φορέσουν γαλότσες και να πάνε να πατήσουν
χωράφια της επαρχίας, γι’ αυτό προφανώς υπήρχαν και κάποια
ακατανόητα σηµεία στο αρχικό πλάνο του νοµοσχεδίου.
Ευτυχώς, στην πορεία µάλλον το έκαναν, οπότε ο φόρος υπολογίζεται περίπου στα 2 ευρώ ανά στρέµµα για τα καλλιεργήσιµα
χωράφια και 0,5 ευρώ ανά στρέµµα για τα ακαλλιέργητα. Συνεπώς, δεν υπάρχουν συντελεστές θέσης ανάλογα µε τη θέση του
αγροτεµαχίου ως προς το οδικό δίκτυο ή τη θάλασσα, όπως προβλεπόταν στο αρχικό σχέδιο.
Επιπλέον, όλοι οι βοηθητικοί χώροι εντός των αγροτεµαχίων,
δηλαδή µαντριά, κοτέτσια, στάνες και όλα αυτά που συζητήθηκαν τόσο πολύ, απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο. Ένας
αγρότης µε πενήντα στρέµµατα, για παράδειγµα, θα έχει 100150 ευρώ ετήσια επιβάρυνση, τα οποία όµως θα αφαιρούνται αντίστοιχα από τις µειώσεις στα ακίνητα.
Επί της ουσίας, ο στόχος είναι το κράτος να έχει το επιδιωκόµενο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα, δίνοντας περισσότεροι από λιγότερο. Γι’ αυτό προηγουµένως έκανα και λόγο για υπαρκτή
διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Μάλιστα, ο δηµοσιονοµικός
στόχος του φόρου ακινήτων περιορίστηκε κατά 350 εκατοµµύρια
ευρώ στον προϋπολογισµό του 2014, σε σχέση µε ό,τι προβλεπόταν, ενώ µόνο το 5% όσων έχουν ακίνητη περιουσία θα πληρώσουν περισσότερο από πέρυσι. Αυτά, προς αποκατάσταση
της αλήθειας, γιατί υπάρχουν πολλές φωνές από πλευράς αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για ληστρική φορολογία.
Ακόµη, διαβάζοντας πως το 11,3% των συνολικών ετησίων
εσόδων του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας θα αποδίδεται στους δήµους, αφού πλέον καταργήθηκε ο ΦΑΠ, ελπίζω η πρόταση του
Πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά για τη µεταβίβαση της φορολογίας των ακινήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση να βρει πρόσφορο
έδαφος, ώστε η τοπική αυτοδιοίκηση να έχει πλέον ισχυρή πολιτική ευθύνη για τον προσδιορισµό και τη διάθεση του κατ’ εξοχήν
ανταποδοτικού της φόρου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Γιαταγάνα για οκτώ λεπτά.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη χθεσινή µου τοποθέτηση ανέφερα κάποια από τα σηµεία
της αντισυνταγµατικότητας που έχει αυτό το νοµοσχέδιο και
προσπάθησα να κάνω µια σύντοµη υπαγωγή σε αυτές τις διατάξεις.
Σήµερα είχα ετοιµαστεί να κάνω µια αναλυτικότερη υπαγωγή
σε αυτές τις διατάξεις και να προσθέσω κάτι επί των άρθρων.
Δεν χρειάζεται. Σας ακούω όλους µε µεγάλη προσοχή και όσους
δεν ακούω τους διαβάζω από τα Πρακτικά, γιατί όλοι εδώ µέσα
κάτι έχουµε να προσφέρουµε. Βλέπουµε τα πράγµατα από τη
δική µας οπτική γωνία µιας πλευράς της κοινωνίας.
Σήµερα άκουσα µε µεγάλη µου χαρά την κ. Παπαρήγα. Η κ.
Παπαρήγα έκανε µία υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων, της
πραγµατικής κατάστασης που βιώνει η συντριπτική πλειοψηφία
του ελληνικού λαού –γι’ αυτούς που κοιτάνε τα στατιστικά, το
92,8% του ελληνικού λαού- σήµερα που πάει να επιβληθεί αυτός
ο φόρος, για το ποια είναι η κατάσταση της κατοικίας του και το
αν υπάρχουν ανισότητες, δηλαδή αν παραβιάζεται το άρθρο 4
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του Συντάγµατος. Και υπάρχουν, είναι αποδεδειγµένο αυτό. Τι
να πω µετά την οµιλία της κ. Παπαρήγα; Έκανε πλήρη υπαγωγή
αυτών που είπα εγώ χθες.
Πρέπει, λοιπόν, να ακούµε µε προσοχή εδώ όλους τους συναδέλφους από όλες τις παρατάξεις. Όλοι έχουν να βοηθήσουν
στην επίλυση των προβληµάτων. Γι’ αυτό µας θέλει ο ελληνικός
λαός –ξέρετε- εδώ, για να βοηθήσουµε να επιλυθούν κάποια
προβλήµατα.
Ο προλαλήσας συνάδελφος, ο κ. Καράµπελας, είπε ότι κάποιοι
δεν έχουν γαλότσες ψηλές για να δουν τα χωράφια και τώρα ενδεχοµένως έβαλαν και πάνε να δουν. Κύριε Καράµπελα, έχω να
σας πω το εξής: Αυτό το νοµοσχέδιο ήρθε µε e-mail από το εξωτερικό. Πού να ξέρουν τα χωράφια της δικής σας επαρχίας; Και
δεν το έχει γράψει κάποιος αγρότης του εξωτερικού. Το έγραψε
κάποιος –δεν ξέρω τι είναι, νοµικός προφανώς- που δεν ήξερε
και οικονοµικά, απ’ ό,τι βλέπουµε διαβάζοντας το νοµοσχέδιο.
Εν πάση περιπτώσει, το νοµοσχέδιο αυτό δεν αντιµετωπίζει
τον φόρο ακινήτων και το ξέρετε. Άκουσα κραυγές αγωνίας απ’
όλους σας, ακόµα κι από εσάς της Συµπολίτευσης. Εγώ σέβοµαι
όλους τους συναδέλφους και τους ακούω.
Η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας είπε στην αρχή του λόγου
της στην επιτροπή ότι είχαµε να επιλύσουµε έναν γόρδιο δεσµό
και είπε τα προβλήµατα που υπάρχουν. Λέω τώρα εγώ: Είναι
γνωστό πώς ο Μέγας Αλέξανδρος έλυσε τον γόρδιο δεσµό. Διά
της σπάθης. Εδώ όµως δεν έχουµε κανέναν Μεγαλέξανδρο.
Μέσοι άνθρωποι είµαστε, ταπεινοί άνθρωποι είµαστε, από αυτήν
την κοινωνία –και να το καταλάβουµε- είµαστε όλοι. Δεν υπάρχουν Μεγαλέξανδροι εδώ, δεν µπορούν να το λύσουν.
Με το νοµοσχέδιο που µας έφερε εδώ ο κ. Στουρνάρας, από
το εξωτερικό σταλµένο, τι κάνετε; Έχετε βγάλει ένα σπαθάκι και
κόβετε κεφάλια. Αποκεφαλίζετε την ελληνική κοινωνία. Αποκεφαλίζετε τη µεσαία τάξη. Αποκεφαλίζετε αυτόν που έχει ένα σπιτάκι είκοσι, τριάντα, πενήντα τετραγωνικά. Τι να σας λέω. Σας τα
είπε τόσο ωραία η κ. Παπαρήγα.
Επίσης, ό,τι ήταν να πω εγώ τα έχει αναλύσει ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος και τώρα θα τα αναλύσει ακόµα περισσότερο. Ακούστε, λοιπόν –κάλαντα είπαν στον Υφυπουργό
Εργασίας, εγώ δεν θέλω να πω κάλαντα- επειδή τελειώνει το
έτος, κάποιες συµβουλές από τη γιαγιά εδώ του Κοινοβουλίου,
γιατί όλοι έχουµε να προτείνουµε: Φτάνουν γιορτές, θα γυρίσουµε στα σπίτια µας και τελειώνει ο χρόνος. Είναι χρόνος απολογισµού και ισολογισµού, αν θέλετε -θα έλεγε ο κ. Στουρνάρας
και κάποιοι άλλοι- πάντως τον κάνουµε όλοι ή πρέπει να τον κάνουµε όλοι. Τι κάναµε αυτόν το χρόνο; Τι προσφέραµε και τι µπορούµε να προσφέρουµε;
Εγώ, λοιπόν, κάνω συστάσεις πρώτα απ’ όλα στον Πρωθυπουργό µας. Του λέω να διαβάσει το ωραιότερο βιβλίο, οικονοµικό και κοινωνικό, την ωραιότερη θεωρία -Ελληνίδα ήταν αυτή
που το έγραψε, η γιαγιά του- το «Παραµύθι χωρίς όνοµα».
Βέβαια, του το διάβασε η γιαγιά του τότε, αλλά, επειδή ήταν
µικρός όταν του το είπε, έπιασε µόνο το happy end, δηλαδή το
success story και αυτό µάς λέει.
Του συνιστώ, λοιπόν, να εµβαθύνει. Είναι εξαιρετική θεωρία, η
οποία προσιδιάζει στα δεδοµένα της Ελλάδας. Να τη µελετήσει
σε βάθος. Δίνει ένα εξαιρετικό, αν θέλετε, υπόβαθρο. Να διαβάσει, επίσης, τα «Ηθικά Νικοµάχεια» του Αριστοτέλη. Όλα αυτά
είναι ελληνικής παραγωγής προϊόντα και είναι διαχρονικά. Μας
λένε πότε µία κοινωνία είναι ευτυχισµένη και πώς ένας κυβερνήτης µπορεί να την κάνει ευτυχισµένη. Διαβάστε τα, κύριε Πρωθυπουργέ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό, δεν θα σας απασχολήσω περισσότερο.
Επίσης, σας κάνω την εξής σύσταση. Αν θέλετε να καταλάβετε
πώς βιώνει την κατάσταση αυτός ο λαός σήµερα –και αναφέροµαι σε αυτόν τον λαό που δεν έχει σήµερα θέρµανση, που δεν
έχει σήµερα φωτισµό- ας κάνετε αυτό που έκανα εγώ. Το είχα
ζήσει στα νιάτα µου, αλλά το έκανα τα δύο τελευταία βράδια.
Φεύγοντας απ’ αυτό το ωραία φωτισµένο κτήριο και το καλά θερµασµένο, πήγα στο σπίτι µου, όπου έχω ένα ηλεκτρικό σώµα µε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

το οποίο θερµαίνοµαι κι έχω και ηλεκτρικό ρεύµα. Έσβησα, λοιπόν, τα φώτα. Είχα τη δυνατότητα να ανάψω το φως και το ηλεκτρικό σώµα –έχω τη δυνατότητα να πληρώσω το ηλεκτρικό
ρεύµα- αλλά δεν τα άναψα. Κάντε το δύο µέρες και θα δείτε
πόσο θυµό θα έχετε µέσα σας.
Αυτόν τον θυµό έχει ο Έλληνας. Καταλάβετέ τον, προσεγγίστε
τον, έστω και για λίγες στιγµές.
Ευχαριστώ πολύ και εύχοµαι σε όλους χρόνια πολλά και θα τα
ξαναπούµε και αύριο.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε,
θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τέσσερα-πέντε
λεπτά είναι αρκετά, κύριε Υφυπουργέ;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Πέντε λεπτά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αλλάξω το κλίµα και το περιεχόµενο της συζήτησης και θα αναφερθώ στην τροπολογία του
Υπουργείου Υγείας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ,
κάντε ησυχία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Θα αναφερθώ
στην τροπολογία του Υπουργείου Υγείας µε γενικό αριθµό 1043
και ειδικό αριθµό 204. Με τη συγκεκριµένη τροπολογία ρυθµίζονται ορισµένα επείγοντα ζητήµατα, τα οποία έχουν σχέση µε
συγκεκριµένες προθεσµίες καθώς και µε το ανθρώπινο δυναµικό
του Υπουργείου και επίσης θεσπίζονται διατάξεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων του ΕΟΠΥΥ, µε αφορµή
την παρατεταµένη απεργία των γιατρών του ΕΟΠΥΥ, λόγω της
µεταρρύθµισης η οποία είναι σε εξέλιξη και τα προβλήµατα που
αυτή η απεργία έχει δηµιουργήσει στους ασφαλισµένους του οργανισµού.
Πιο συγκεκριµένα, µε την πρώτη παράγραφο της τροπολογίας
κωδικοποιούνται και απλοποιούνται οι διαδικασίες µετατάξεων,
µεταθέσεων και αποσπάσεων νοσηλευτικού και παραϊατρικού
προσωπικού των νοσοκοµείων του ΕΣΥ, µε στόχο να υπάρχει καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού, αλλά και για να λυθούν
οξυµµένα κοινωνικά προβλήµατα, τα οποία έχουν δηµιουργηθεί
τα τελευταία χρόνια, λόγω της απαγόρευσης µετατάξεων και µεταθέσεων που υπήρχαν στο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό.
Παραµένει το όριο της διετίας, αντί της πενταετίας, ως χρονικό
σηµείο αναφοράς, µετά από το οποίο παρέχεται στον εργαζόµενο η δυνατότητα µετακίνησης. Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στις µετακινήσεις αυτού του προσωπικού στις παραµεθόριες περιοχές,
όπου δεν απαιτείται η γνώµη των υπηρεσιακών συµβουλίων. Στο
δικαίωµα συνυπηρέτησης µε σύζυγο υπάλληλο του δηµόσιου
τοµέα και στη διευκόλυνση των πολύτεκνων οικογενειών, όσοι
από το νοσηλευτικό και το παραϊατρικό προσωπικό είναι πολύτεκνοι προβλέπεται να µετακινούνται κατά προτεραιότητα. Επίσης, προβλέπεται αµοιβαία µετάταξη νοσηλευτικού και
παραϊατρικού προσωπικού µεταξύ των νοσοκοµείων του ΕΣΥ και
των εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Υγείας.
Με τη δεύτερη παράγραφο συστήνονται πρωτοβάθµιες, δευτεροβάθµιες υγειονοµικές επιτροπές, Ανώτατο Υγειονοµικό Συµβούλιο και επιτροπές που θα κρίνουν την αναγκαιότητα
χορήγησης συγκεκριµένων φαρµακευτικών θεραπειών στον
ΕΟΠΥΥ. Όλες αυτές οι επιτροπές δεν είναι αµειβόµενες.
Οι πρωτοβάθµιες επιτροπές, οι οποίες λειτουργούν αποκεντρωµένα, είναι αρµόδιες για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών,
αδειών εγκυµοσύνης κ.λπ.. Οι δευτεροβάθµιες επιτροπές επιλαµβάνονται των περιστατικών σε δεύτερο βαθµό, όταν έχουν περάσει από τις πρωτοβάθµιες και υπάρχει κρίση της πρωτοβάθµιας.
Το Ανώτατο Υγειονοµικό Συµβούλιο προβλέπεται από τον Ενιαίο
Κανονισµό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ. Είναι επιστηµονικό ιατρικό συµβούλιο και επιλαµβάνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
όταν αιτούνται µεγάλες δαπάνες οι οποίες δεν προβλέπονται
από τον Κανονισµό Παροχών του ΕΟΠΥΥ και οι Επιτροπές Φαρµακευτικών Θεραπειών εγκρίνουν τη χορήγηση καινοτόµων φαρµάκων και καινοτόµων θεραπειών, οι οποίες δεν προβλέπονται
από τον κανονισµό του ΕΟΠΥΥ.
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Τι συνέβαινε µέχρι τώρα; Αυτές οι επιτροπές λειτουργούσαν
και τώρα στον οργανισµό, αλλά λειτουργούσαν στους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης των οποίων οι κλάδοι υγείας εντάχθηκαν
στον ΕΟΠΥΥ. Οφείλουµε, λοιπόν, αυτό το καθεστώς να το αναπροσαρµόσουµε, να προβλέψουµε νοµοθετικό πλαίσιο, ώστε
αυτές οι επιτροπές να συσταθούν µε αποφάσεις του Υπουργού
Υγείας και µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του
ΕΟΠΥΥ και να λειτουργούν ορθώς από 1-1-2014. Αυτό κάνουµε
µε τη συγκεκριµένη διάταξη.
Με την τρίτη παράγραφο παρέχεται η εξουσιοδότηση στους
Υπουργούς Υγείας και Οικονοµικών να καθορίζουν µε κοινές
αποφάσεις τους το ύψος της αµοιβής και τον αριθµό των µηνιαίων επισκέψεων των συµβεβληµένων γιατρών που αποζηµιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ από 1-12-2013 για καλύτερη εξυπηρέτηση
των ασφαλισµένων.
Ήδη, ο ΕΟΠΥΥ έχει ανακοινώσει ότι από την 1η Δεκεµβρίου
του τρέχοντος έτους έχει διπλασιαστεί ο αριθµός των επισκέψεων που ο οργανισµός αποζηµιώνει στους συµβεβληµένους
γιατρούς από διακόσιες σε τετρακόσιες επισκέψεις. Αυτή η δυνατότητα θεσµοθετείται µε τη συγκεκριµένη διάταξη και δίνεται
και η ευελιξία τροποποίησής της στο µέλλον µε υπουργική απόφαση.
Επίσης, παρατείνονται οι συµβάσεις των ιατρών που είναι συµβεβληµένοι µε τον ΕΟΠΥΥ –των ιδιωτών ιατρών, των εξωτερικών
ιατρών, που είναι συµβεβληµένοι µε τον ΕΟΠΥΥ- και των οποίων
οι συµβάσεις λήγουν στις 31-12-2013 για ένα τρίµηνο, µέχρι 303-2014, µέχρις ότου καταρτιστούν οι νέες συµβάσεις. Επίσης,
παρέχεται η εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Υγείας και Οικονοµικών να καθορίζονται µε κοινές αποφάσεις: ο αριθµός των
συµβαλλόµενων µε τον οργανισµό ιατρών, οι ειδικότητες και το
ύψος της αµοιβής τους, ανάλογα µε τις ανάγκες που υπάρχουν
σε κάθε περιοχή της χώρας και ανάλογα µε τις ελλείψεις που
έχουν σε κάθε περιοχή της χώρας ειδικευµένων γιατρών. Δηλαδή, για να το πω πρακτικά, παρέχεται πλέον η δυνατότητα ο
οργανισµός να προχωρήσει σε νέες συµβάσεις µε γιατρούς ιδιώτες, να µπουν και νέοι γιατροί στο καθεστώς των συµβεβληµένων
ιατρών του ΕΟΠΥΥ.
Με την πέµπτη παράγραφο µετατίθεται από την 1-1-2014, από
την αρχή του νέου έτους, στην 1-1-2015 η έναρξη εφαρµογής
των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 4052/2012, µε τις οποίες ταυτίζονται τα γεωγραφικά όρια των υγειονοµικών περιφερειών µε
τα αντίστοιχα όρια των αποκεντρωµένων διοικήσεων.
Θεωρούµε ότι από τη στιγµή που υπάρχει σε εξέλιξη µία µεταρρύθµιση τόσο στη δευτεροβάθµια όσο και στην πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας και οι υγειονοµικές περιφέρειες παίζουν έναν
καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση αυτής της µεταρρύθµισης,
δεν πρέπει να πειράξουµε –αν και είναι αναγκαίο αυτό να γίνει
κάποια στιγµή αργότερα- τα γεωγραφικά όρια των υγειονοµικών
περιφερειών. Τα αφήνουµε, λοιπόν, ως έχουν σήµερα για έναν
ακόµη χρόνο, διότι, αν κάναµε κάτι τέτοιο, θα δηµιουργούσαµε
κινδύνους στην οµαλή υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων για τη
βελτίωση και την ενίσχυση του ΕΣΥ.
Τέλος, µε την τελευταία παράγραφο της τροπολογίας, θεσπίζεται µία ιδιαίτερη διαδικασία για την επίσπευση της αποπληρωµής των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΕΟΠΥΥ. Η διαδικασία
αποπληρωµής των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΕΟΠΥΥ –που βέβαια δεν είναι για την ακρίβεια ληξιπρόθεσµες οφειλές του
ΕΟΠΥΥ, αλλά ληχθείσες οφειλές των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, των οποίων οι κλάδοι υγείας έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥέχει επιταχυνθεί το τελευταίο εξάµηνο.
Μέχρι το τέλος της προηγούµενης εβδοµάδας η χρηµατοδότηση, η οποία έχει ληφθεί για το σύνολο των δανείων, ανέρχεται
σε 1,4 δισεκατοµµύριο. Τα ποσά που έχουν ενταλµατοποιηθεί
είναι 1,1 δισεκατοµµύριο, δηλαδή έχει ενταλµατοποιηθεί το 78%
της χρηµατοδότησης, και τα ποσά που έχουν πληρωθεί, δηλαδή
σε ρευστό χρήµα στην αγορά, είναι 1,033 δισεκατοµµύριο, δηλαδή έχει πληρωθεί το 73% περίπου της ληφθείσης χρηµατοδότησης, όταν στο τέλος του πρώτου εξαµήνου είχαν πληρωθεί 350
εκατοµµύρια του πρώτου εξαµήνου του 2013.
Έχει επιτευχθεί πρόοδος µε πολλές διευκολυντικές νοµοθετικές ρυθµίσεις, που για πρώτη φορά έχουν γίνει στη χώρα µας,

5167

όµως έχουµε ακόµη δρόµο µπροστά µας. Οφείλουµε να αποπληρώσουµε όλα τα ληξιπρόθεσµα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης του ΕΟΠΥΥ πριν από το 2012, καθώς επίσης να µην
αφήσουµε να δηµιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσµες οφειλές µετά
το 2012, γιατί υπενθυµίζω ότι ο ΕΟΠΥΥ µετά την 1-1-2012 µε πρόχειρο λογιστικό έλεγχο αποπληρώνει το 90% των παραστατικών
που του υποβάλλονται. Το υπόλοιπο 10% µένει πίσω και θα πρέπει και αυτό το 10% να το εκκαθαρίσουµε και να γίνουν συνολικές πληρωµές στους παρόχους.
Με τη συγκεκριµένη, λοιπόν, διάταξη τι γίνεται; Ακολουθούµε
το µοντέλο που ακολουθήθηκε στη διαδικασία του κλινικού ελέγχου των ελεγκτικών εταιρειών, δηλαδή των εταιρειών που κάνουν
κλινικό έλεγχο στους παρόχους υπηρεσιών υγείας για το 2013
και τα επόµενα έτη.
Ο ΕΟΠΥΥ έχει τη δυνατότητα να θέτει τις προϋποθέσεις και
τους όρους, προκειµένου οι ιδιωτικές εταιρείες να αναλάβουν
τον πλήρη έλεγχο των αναλυτικών παραστατικών δαπανών των
παρόχων υπηρεσιών υγείας. Οι ελεγκτικές αυτές εταιρείες θα
αµείβονται από τους ίδιους τους παρόχους και όχι από τον
ΕΟΠΥΥ.
Ο ΕΟΠΥΥ στη συνέχεια θα παραλαµβάνει, κάτω βέβαια από
ορισµένες προϋποθέσεις που ο ίδιος θέτει, τα αποτελέσµατα
αυτών των ελέγχων και θα προχωράει ακολούθως στην αναγνώριση, την εκκαθάριση και την ενταλµατοποίηση πληρωµής των
συγκεκριµένων δαπανών. Όταν λέµε ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, εννοούµε βέβαια τους φαρµακοποιούς, τους ιατρούς, τις κλινικές, τα διαγνωστικά κέντρα, τα διαγνωστικά
εργαστήρια και όλους εκείνους οι οποίοι αποζηµιώνονται από
τον ΕΟΠΥΥ.
Γιατί γίνεται αυτή η διαδικασία; Επαναλαµβάνω ότι γίνεται για
να επισπευθεί η αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών του
ΕΟΠΥΥ, οι οποίες αφορούν στο διάστηµα από την 1-1-2013 και
πριν, πίσω, δηλαδή, από την 1-1-2013.
Ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι οι διατάξεις αυτής της τροπολογίας είναι
διατάξεις, οι οποίες θα βρουν τη σύµφωνη γνώµη όλων των συναδέλφων, διότι είναι διατάξεις που πραγµατικά είναι επείγουσες, είναι διατάξεις οι οποίες είναι κοινωνικά δίκαιες και ευνοϊκές
για τους πολίτες και επίσης υπάρχουν διατάξεις, οι οποίες βοηθούν στην υλοποίηση των µεγάλων µεταρρυθµίσεων που γίνονται αυτήν την περίοδο στη χώρα µας στον τοµέα της υγείας,
τόσο στο επίπεδο της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, όσο και
στο επίπεδο της δευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Μπέζα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής είκοσι τρεις µαθητές και µαθήτριες, ένας εκπαιδευτικός και είκοσι εννιά γονείς από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο
«Ρήγας Φεραίος» Ζαγοράς Πηλίου, Β’ Τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης
για οκτώ λεπτά, µε την ίδια ανοχή από το Προεδρείο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι θετικό ότι χθες ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Στουρνάρας
µετά και από την παρέµβασή µας απέσυρε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 33, διατάξεις απαράδεκτες, σκανδαλώδεις, χαριστικές, οι οποίες αφορούσαν offshore εταιρείες,
οι οποίες µε το παράθυρο των ναυτιλιακών θα µπορούσαν –αν
πέρναγαν αυτές οι διατάξεις- να γλιτώνουν τον φόρο του 15%.
Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, παραµένει το άρθρο 33 και το άρθρο
33, πέραν των παραγράφων 2 και 5, έχει και άλλες διατάξεις που
αφορούν offshore εταιρείες, οι οποίες και αυτές είναι απαράδεκτες και πρέπει να αποσυρθούν, ιδιαίτερα η παράγραφος 6.
Όµως, πέραν αυτού έχουµε για πολλοστή φορά την αναστολή
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είσπραξης του φόρου 20% επί των τηλεοπτικών διαφηµίσεων. Τι
γίνεται µε αυτήν την υπόθεση µπορείτε να µας πείτε; Γιατί δεν
αναστέλλετε την είσπραξη φόρων από αναξιοπαθούντες στην ελληνική κοινωνία, από τους άνεργους, από τους φτωχούς, από αυτούς που έχουν φτάσει στα όρια της εξαθλίωσης; Και γιατί
κινείται το δηµόσιο για να εισπράξει αυτούς τους φόρους πολλές
φορές και µε κατασχέσεις;
Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, σε όλους αυτούς να επιτίθεται σαν
κόρακας το κράτος και να λέει επί χρόνια τώρα «τον φόρο επί
των τηλεοπτικών διαφηµίσεων συνεχώς τον αναστέλλω»; Μπορείτε να µου το εξηγήσετε αυτό; Μπορείτε να µου δώσετε µία
απάντηση; Γιατί κάποιος πρέπει να απαντάει και σε αυτήν την Αίθουσα, να δίνει µία λογική απάντηση. Ποιος είναι ο λόγος; Δεν
είναι αυτός ο φόρος αναγκαίος; Είναι µεγάλος; Θέλουµε να εξυπηρετήσουµε τα τηλεοπτικά συµφέροντα, για να υποβοηθήσουν
την επικοινωνιακή µας πολιτική; Κάθε εξήγηση είναι δεκτή, αλλά
πείτε µας µία εξήγηση.
Θα σας πω κάποιο ιστορικό επ’ αυτού του φόρου, το οποίο
ίσως να µην το θυµάστε. Αυτός ο φόρος είχε τεθεί ως αντιστάθµισµα στα τηλεοπτικά κανάλια και για τις άδειες που είχαν πάρει
αλλά και για τη συγκέντρωση των διαφηµίσεων, την οποία έκαναν
εκ των πραγµάτων. Το κράτος θεώρησε λογικό, όταν συγκεντρώνονται διαφηµίσεις και όταν δίνονται άδειες και το 2%, που ήταν
αντιστάθµισµα των αδειών αυτών δεν προσφέρεται από αυτούς,
να πάρει έναν φόρο.
Θα σας πρόσθετα ότι, προς τιµήν του, ο κ. Βενιζέλος, που είχε
εισαγάγει αυτόν τον φόρο, τι είχε προβλέψει; Ότι είναι ο µοναδικός φόρος για τον οποίο, αν δεν αποδιδόταν, θα υπήρχε αυτεπάγγελτη δίωξη του εισαγγελέα –άκουσον, άκουσον- χωρίς
έγκληση και ταυτόχρονα η ποινή ήταν φυλάκιση για τη µη απόδοση του φόρου όχι κατώτερη των δύο ετών. Δρακόντειος
φόρος, δηλαδή. Όσο υπήρχαν αυτές οι διατάξεις τα κανάλια τον
απέδιδαν κανονικότατα, γιατί, ξέρετε, κανένας διευθύνων σύµβουλος καναλιού δεν διακινδύνευε να µην πληρώσει τον φόρο,
να έχει την αυτεπάγγελτη δίωξη και να έχει και δύο χρόνια φυλακή. Εποµένως απέδιδαν τον φόρο.
Το πρώτο βήµα που έγινε ήταν να φύγουν όλα αυτά. Έφυγε,
δηλαδή, η αυτεπάγγελτη δίωξη, έφυγε και η φυλάκιση κι έµεινε
ο φόρος έτσι, γενικός φόρος, όπως εισπράττονται και οι άλλοι
φόροι. Έκτοτε άρχισε η συνεχής αναστολή είσπραξής του. Φτάσαµε εδώ, δεν θυµάµαι ακριβώς πότε, αλλά είναι αρκετά χρόνια
τώρα που γίνεται αυτή η υπόθεση. Είναι σκάνδαλο αυτό. Δεν
µπορείτε να το συνεχίσετε και θα σας παρακαλέσω να το αποσύρετε. Αποσύρετε αυτήν τη διάταξη.
Θα παρακαλέσω και τους Βουλευτές, ιδιαίτερα της Συµπολίτευσης, να µην ψηφίσουν αυτήν την αναστολή είσπραξης αυτού
του φόρου. Προβλέπεται περίπου στα 100 εκατοµµύρια η είσπραξη αυτού του φόρου. Γιατί να µην εισπραχθεί, λοιπόν; Γιατί
οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης να πούνε «ΝΑΙ» σ’ αυτήν τη
σκανδαλώδη ρύθµιση;
Μπορεί να µην είστε ο κατ’ εξοχήν αρµόδιος, αλλά είστε ένας
Αναπληρωτής Υπουργός και εποµένως έχετε µία δικαιοδοσία επ’
αυτού. Το δεύτερο που θα ήθελα να σας πω είναι για τη διάταξη
του άρθρου 38, η οποία αφορά τον ειδικό διαχειριστή της ΕΡΤ κ.
Γκίκα Μάναλη, µε τον οποίο έρχεστε και κάνετε ρυθµίσεις, οι
οποίες είναι εξωφρενικές. Λέτε, λοιπόν, ότι ο κ. Γκίκας Μάναλης
απαλλάσσεται από κάθε αστική και ποινική ευθύνη προς τρίτους,
µε µία ρύθµιση «αεροπλανική», την οποία εισάγετε σε αυτό το
νοµοσχέδιο, άσχετη βεβαίως µε τον φόρο ακίνητης περιουσίας.
Σας ρωτώ: Γιατί το κάνετε αυτό; Εξήγησα και κατά τη χθεσινή
µου οµιλία ότι, όπως λέει και η αρµόδια Επιστηµονική Επιτροπή
στην Έκθεσή της, αν µεν έχει τελέσει ποινικά κολάσιµες πράξεις
στο παρελθόν, προκειµένου να παραγραφούν, να διαγραφούν,
αυτές οι ποινικές του ευθύνες, θα ήθελε αµνηστία µε βάση το
άρθρο 4 και 5 του Συντάγµατος. Δεν το λέω εγώ αυτό, δεν είµαι
ο ειδικότερος από όλους, δεν είµαι νοµικός, το λέει η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής. Εποµένως παραβιάζετε το Σύνταγµα
παραγράφοντας τις ποινικές ευθύνες για το παρελθόν.
Όσο δε αφορά στο µέλλον, λέει ότι δεν µπορείτε να το κάνετε
µε τίποτα αυτό, δηλαδή να έρθετε µε ρύθµιση και να λέτε «ό,τι
και να διαπράξετε που έχει ποινικές ευθύνες, ποινικές διαστάσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στο µέλλον, εγώ εκ των προτέρων έρχοµαι και το διαγράφω».
Δηλαδή, αυτό είναι προτροπή προς διάπραξη εγκληµάτων, διότι
έτσι του λέτε ότι «ό,τι και να κάνετε, εδώ δεν θα έχετε καµµία
επίπτωση, υπάρχει µία ρύθµιση η οποία σάς έχει απαλλάξει». Το
αιτιολογικό ότι µπορεί να µην έχουν γίνει βροχή οι µηνύσεις εις
βάρος του ασφαλώς δεν ευσταθεί.
Δεν ευσταθεί µε τίποτα και είναι προφανές γιατί δεν ευσταθεί,
διότι, εάν βάζετε «µαύρο» στην ΕΡΤ, εάν κάνετε του κόσµου τις
ατασθαλίες όσον αφορά στη διαχείριση της περιουσίας της ΕΡΤ,
ασφαλώς θα υπάρξουν παρεµβάσεις. Αυτός, όµως, δεν είναι
λόγος για να φέρνετε αντισυνταγµατικές ρυθµίσεις και να διαγράφετε ποινικές ευθύνες από τον καθέναν.
Θα σας παρακαλέσουµε, λοιπόν, να αποσύρετε αυτήν τη διάταξη. Αυτή η διάταξη είναι σκάνδαλο. Δεν µπορεί να εφαρµοστεί.
Δεν µπορείτε να κάνετε ειδική µεταχείριση στον κ. Γκίκα Μάναλη,
όταν δεν έχει καµµία τέτοια ειδική µεταχείριση κανένας άλλος
πολίτης, κανένας άλλος λειτουργός στο δηµόσιο, πολύ περισσότερο που ο κ. Γκίκας Μάναλης απ’ αυτήν την ειδική του θέση, η
οποία είναι αµαρτωλή θέση, για µια αµαρτωλή υπόθεση, ασφαλώς θα κερδίσει και θα επωφεληθεί από τεράστια ποσά. Ξέρετε
πόσο κερδίζουν οι εκκαθαριστές και πόσα χρόνια διαρκεί αυτή η
υπόθεση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε δύο λεπτά, µε µερικές παρατηρήσεις για το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και παραπάνω, µε
την άνεσή σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πόσο αυτό το νοµοσχέδιο
είναι, υποτίθεται, καλύτερο σε σχέση µε τον ΕΕΤΗΔΕ που υπήρχε
πριν και τον φόρο ακίνητης περιουσίας; Είναι η µια πλευρά της
συζήτησης αυτή, η οποία όµως δεν ευνοεί αυτούς οι οποίοι λένε
ότι βελτιώσαµε τις επιπτώσεις που έχει στα µικροµεσαία εισοδήµατα και τις αυξήσαµε για τις µεγάλες περιουσίες. Δεν ευσταθεί
καθόλου αυτός ο συλλογισµός. Ο φόρος γίνεται πιο επώδυνος και
εξηγήθηκε και από τον εισηγητή µας και από πολλούς οµιλητές.
Δεν θα σταθώ, όµως, σ’ αυτό, διότι νοµίζω ότι έχει εξαντληθεί
η συζήτηση και όσοι καλόπιστοι παρακολουθούν τη συζήτηση σ’
αυτήν την Αίθουσα έχουν βγάλει τα δικά τους συµπεράσµατα.
Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν είναι δυνατόν για µια µικροµεσαία ακίνητη περιουσία, ακόµη και για το σπίτι στο οποίο
µένει κάποιος, το οποίο δεν του αποφέρει κανένα απολύτως εισόδηµα, να του βάζετε ένα δεύτερο νοίκι και στην ουσία να το
δηµεύετε ή να βάζετε τον ιδιοκτήτη της πρώτης κατοικίας να
πληρώσει ξανά µέσα σε λίγα χρόνια το σπίτι που έχει αγοράσει
και που µπορεί να µην το έχει αποπληρώσει. Δεν υπάρχει κανένα
έννοµο δικαίωµα για να κάνετε αυτό το πράγµα.
Εγώ αφήνω το γεγονός του τι λέµε εµείς, τι λέγεται σ’ αυτήν
την Αίθουσα, τι λέγεται από δικαστήρια σε σχέση µε αυτήν την
υπόθεση. Εγώ θα αναφερθώ σ’ αυτά τα οποία αναγράφονται και
καταγράφονται από το Γερµανικό Οµοσπονδιακό Συνταγµατικό
Δικαστήριο. Τι λέει το Γερµανικό Οµοσπονδιακό Συνταγµατικό
Δικαστήριο, κύριε Κεφαλογιάννη; Ο φόρος, λέει, πρέπει να µπορεί να καταβάλλεται ετησίως από τα εισοδήµατα τα οποία προέρχονται κατά συνήθη χρήση από την ακίνητη περιουσία. Ο
φόρος, δηλαδή, που θα τους βάλεις θα πρέπει να καταβάλλεται
από τη συνήθη χρήση της ακίνητης περιουσίας. Από το σπίτι που
έχει ο άλλος και µένει έχει κανένα εισόδηµα; Προέρχεται κανένα
εισόδηµα; Κανένα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το ίδιο λέτε και εσείς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με ποια δυνατότητα, λοιπόν, έρχεστε και βάζετε να πληρώσει φόρο στο σπίτι που µένει, όταν
δεν έχει κανένα εισόδηµα; Το λέει το Γερµανικό Οµοσπονδιακό
Συνταγµατικό Δικαστήριο. Έγινε προσφυγή.
Σας αναφέρω το Γαλλικό Συνταγµατικό Συµβούλιο. Η συλλογική φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας δεν µπορεί να υπερβαίνει κατά προσέγγιση το ήµισυ του εισοδήµατος
που παράγεται απ’ αυτήν. Από το σπίτι στο οποίο µένει ο άλλος
τι εισόδηµα παράγεται; Κανένα εισόδηµα. Εποµένως πώς βάζετε
αυτόν τον ειδικό φόρο;
Να σας πω και κάτι; Εδώ δεν παίρνετε υπ’ όψιν σας όχι το ει-
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σόδηµα που παράγεται από το σπίτι ή τη µικροµεσαία ακίνητη
περιουσία, αλλά ότι µπορεί να µην έχει κανένα απολύτως εισόδηµα αυτός που έχει ακίνητη περιουσία. Γιατί; Γιατί είναι άνεργος. Δηλαδή, όχι εισόδηµα από ακίνητη περιουσία, αλλά κανένα
απολύτως εισόδηµα γιατί είναι άνεργος και ταυτόχρονα έχει την
ατυχία να έχει ένα σπίτι.
Λέει η Έκθεση του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής ότι,
για παράδειγµα, κάποιος έχει µηδέν εισόδηµα, αλλά έχει ένα
σπίτι εκατόν είκοσι τετραγωνικών µέτρων στο οποίο µένει η οικογένειά του. Το τεκµαρτό γι’ αυτό το σπίτι είναι 10.500 ευρώ.
Με µηδέν εισόδηµα και µηδέν εισόδηµα από το σπίτι του -διότι
δεν έχει κανένα εισόδηµα από το σπίτι του- έχοντας τεκµαρτό
10.500 ευρώ, θα πληρώσει τον φόρο ακίνητης περιουσίας. Σκεφθείτε δε να το χρωστάει και αυτό το σπίτι, να καταβάλλει δόσεις
και, αφού είναι άνεργος, να έχουν κοκκινίσει οι δόσεις, να είναι
ληξιπρόθεσµες οι οφειλές. Τι θα τον κάνετε αυτόν τον άνθρωπο;
Είναι δήµευση αυτό της περιουσίας του ή δεν είναι;
Σας είπα το παράδειγµα του εµπόρου που κλείνει το µαγαζί
του. Δείτε µαγαζιά ξενοίκιαστα σε όλα τα κέντρα των πόλεων.
Κλείνει το µαγαζί του. Υπάρχει περίπτωση να έχει κλείσει το µαγαζί του, χωρίς να έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές στον ΟΑΕΕ; Καµµία περίπτωση. Πρώτα έχει τις ληξιπρόθεσµες οφειλές στον
ΟΑΕΕ και µετά θα κλείσει ασφαλώς το µαγαζί του, τη βιοτεχνία
του. Τι γίνεται τότε; Θα πληρώνει για το σπίτι φόρο ακίνητης περιουσίας όντας άνεργος και µε ληξιπρόθεσµες οφειλές στον
ΟΑΕΕ, µε αποτέλεσµα ο ΟΑΕΕ να κατασχέσει το σπίτι του για τις
ληξιπρόθεσµες οφειλές, το δηµόσιο, επειδή δεν θα µπορεί να
πληρώσει την ακίνητη περιουσία, θα είναι έτοιµο να κατασχέσει
το σπίτι του και, φυσικά, αν δεν το έχει πληρώσει, θα είναι έτοιµη
και η τράπεζα να του το πάρει. Θα ανταγωνίζονται τρεις, το δηµόσιο, ο ΟΑΕΕ και η τράπεζα ποιος θα πρωτοπάρει το σπίτι, την
πρώτη κατοικία.
Κλείνω, λέγοντας ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο οδηγείτε σε δήµευση τη µικροµεσαία ακίνητη περιουσία, τα σπίτια των απλών
ανθρώπων και από το 2014 αυτά τα σπίτια θα αρχίσουν να εκπλειστηριάζονται είτε από το δηµόσιο που έχει αυτήν τη δυνατότητα είτε από τις τράπεζες µε το πληµµελέστατο αυτό
νοµοσχέδιο το οποίο θα το συζητήσουµε -όπως θα το συζητήσουµε- και θα εξηγήσουµε ότι δεν καλύπτει αυτόν που έχει
πρώτη κατοικία. Αυτά που κάνετε είναι, δυστυχώς, τραγωδία γι’
αυτήν τη χώρα. Γι’ αυτήν την τραγωδία που υφίσταται αυτή η
χώρα θα φύγετε πάρα πολύ γρήγορα από την Κυβέρνηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ζητήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Τσούκαλης, κύριε Καπερνάρο, και αµέσως µετά θα
µιλήσετε εσείς.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει εναλλαγή οµιλητών µετά τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Σταµενίτη, οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι έχουν το δικαίωµα λόγου όταν το
ζητήσουν. Εναπόκειται στους ίδιους αν θέλουν να παρεµβάλλονται και οι Βουλευτές. Το Προεδρείο κάνει αυτό που λέει ο Κανονισµός.
Κύριε Τσούκαλη, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά, µε τη γνωστή
ανοχή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Χθες, λοιπόν, κατά την τοποθέτησή
µου περιέγραψα µε αρκετά µεγάλη σαφήνεια πώς µε το παρόν
νοµοσχέδιο έχει ανατραπεί πλήρως η φιλοσοφία την οποία είχαµε διατυπώσει και λίγο-πολύ είχαν αποδεχθεί και τα άλλα δυο
κόµµατα της συγκυβέρνησης, όταν διαµορφώναµε το αντίστοιχο
σχέδιο στις αρχές του 2013.
Με έκπληξη σήµερα άκουσα από τον κ. Κουκουλόπουλο, προσπαθώντας να αντικρούσει, να αντιστρέψει την πραγµατικότητα
και, προφανώς επειδή δεν είχε ουσιαστικά επιχειρήµατα, να αναφέρεται εµµέσως πλην σαφώς στη Δηµοκρατική Αριστερά, λέγοντας ότι τότε η Δηµοκρατική Αριστερά µε την πρόταση που
είχε κάνει επιβάρυνε τους αγρότες µε 1 δισεκατοµµύριο. Επειδή
το δις εξαµαρτείν ουκ ανδρός σοφού, να θυµίσω στον απόντα
αυτήν τη στιγµή κ. Κουκουλόπουλο ότι την ίδια ακριβώς αιτίαση
παρουσίασε σε πρωινή τηλεοπτική εκποµπή και µε παρεµβάσεις
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καίριες ουσιαστικά ανέτρεψα άρδην την επιχειρηµατολογία του.
Για να είµαστε καθαροί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Δηµοκρατική Αριστερά κατά τη διάρκεια των τότε διαβουλεύσεων
είχε καταθέσει πλήρες σχέδιο που αναφερόταν στη φορολόγηση
της ακίνητης περιουσίας και όχι στη φορολόγηση των ακινήτων.
Τότε είχαµε διατυπώσει τη θέση ότι πρέπει να φορολογείται
το σύνολο της περιουσίας µε συντελεστές προοδευτικούς και
ουσιαστικά να αποτυπώνεται στο πλαίσιο αυτό η όσο το δυνατόν
ακριβέστερη φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων πολιτών.
Έτσι, λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, και να το γνωρίζετε, είναι ότι τότε η Δηµοκρατική Αριστερά είχε κάνει συγκεκριµένη πρόταση και για τη
φορολόγηση των εκτός σχεδίου ακινήτων. Ίσως σκοπίµως να περιπλέκεται η εκτός σχεδίου ιδιοκτησία µε την αγροτική γη. Για
µια χώρα –τη µοναδική χώρα της Ευρώπης- όπου ισχύει η εκτός
σχεδίου δόµηση, ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να χρησιµοποιείς τέτοια τεχνάσµατα.
Τότε, λοιπόν, η πρότασή µας ήταν τα αγροτεµάχια να διαχωρίζονται σε αγροτικά και µη αγροτικά. Προτείναµε πώς θα φορολογούνται τα µη αγροτικά. Τα δε αγροτικά προτείναµε να
φορολογούνται µε άλλη κλίµακα και µε χαρακτηριστικά.
Πρώτον, να υπάρχει αφορολόγητο 20.000-30.000 ευρώ. Σηµειωτέον ότι αυτό το αφορολόγητο αφορά όλα τα αγροτεµάχια που
είναι µικρότερα των δεκαπέντε στρεµµάτων και βεβαίως να
υπάρχουν µικρότεροι ειδικοί συντελεστές για κάθε είδους καλλιέργεια.
Επειδή θέλουµε να είµαστε κι ακριβείς, η πρόταση αυτή περιλαµβάνεται σε επιστολή, η οποία εστάλη στις 14 Φεβρουαρίου
2013 προς τον Υπουργό Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα. Καταθέτω αυτήν την πρόταση στα Πρακτικά προς γνώση και µη επανάληψη αυτών των αιτιάσεων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Τσούκαλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εµείς είχαµε κοστολογήσει, αξιολογήσει, αυτήν τη συγκεκριµένη πρόταση, τα 500 εκατοµµύρια, στα οποία συµπεριλαµβάνονταν –να θυµίσω για άλλη µια φορά- και τα µη αγροτικά, εκτός
σχεδίου, ακίνητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες είπαµε ότι έχουµε καταθέσει πρόταση για ονοµαστική ψηφοφορία στο άρθρο 7. Όλη µου
η τοποθέτηση ήταν µια ανάλυση του άρθρου 7. Γιατί το θεωρούµε κρίσιµο το άρθρο 7; Διότι ουσιαστικά εκεί περιλαµβάνονται όλες οι περιπτώσεις, τα κριτήρια για εξαιρέσεις ή µειώσεις
από τον φόρο ακινήτων και η αναστολή καταβολής του φόρου.
Σήµερα είδαµε µια βελτιωτική παρέµβαση στο συγκεκριµένο
άρθρο, η οποία –θα µου επιτρέψετε να σας πω- κατ’ ελάχιστον
µόνο αλλάζει ή βελτιώνει το συγκεκριµένο άρθρο. Θα αποδείξω
γιατί ουσιαστικά δεν εξυπηρετεί παρά ελάχιστους.
Αναφέρθηκε προηγουµένως ο Παναγιώτης Λαφαζάνης σε ένα
παράδειγµα, το οποίο ανέφερα χθες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ένας άνεργος σήµερα, ο οποίος έχει ένα ακίνητο εκατό τετραγωνικά, συγχρόνως τυχαίνει να έχει στην ιδιοκτησία του κι
ένα αυτοκίνητο µικρό, πενταετίας, χίλια διακόσια κυβικά. Συγχρόνως, ο άνεργος αυτός έχει κι ένα ακίνητο από κληρονοµιά
στο χωριό από τον πατέρα του, το πατρικό. Αν προσθέσουµε και
το τεκµήριο διαβίωσης, τις 3.000 ευρώ, ξεπερνά –όχι κατ’ ελάχιστον- κατά πολύ το ποσό το εισοδηµατικό που αναφέρεται στο
συγκεκριµένο άρθρο, δηλαδή 9.000 ευρώ συν 1.000 ευρώ ανά
προστατευόµενο µέλος.
Η δεύτερη περίπτωση: Για όποιον καταφέρει και καλύπτει αυτό
το κριτήριο των 9.000 ευρώ –που θα το καλύψουν ελάχιστοι
πλέον απ’ όσους γνωρίζουµε- υπάρχει το δεύτερο κριτήριο, το
οποίο λέει «να µην έχει το σύνολο της οικογένειάς του ακίνητη
περιουσία συνολική σε όλη την Ελλάδα, που να υπερβαίνει τα
εκατόν πενήντα τετραγωνικά».
Ποια είναι αυτά τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Λέει, παραδείγµατος χάριν, «το σύνολο της επιφάνειας των κτισµάτων στα οποία κατέχονται δικαιώµατα της
παραγράφου 2 του άρθρου 1». Όποιος από εµάς είναι νοµικός
θα το καταλάβει ακριβώς.
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Ποια είναι αυτά τα δικαιώµατα της παραγράφου 2; Είναι τα εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας,
επικαρπίας και οίκησης. Συνεχίζει: «Εµπράγµατα, επίσης, ή ενοχικά δικαιώµατα αποκλειστικής χρήσης, θέσης στάθµευσης, βοηθητικού χώρου και, επίσης, δικαίωµα νοµής και οιονεί νοµής».
Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Αυτό σηµαίνει ότι ένας πολίτης, µια
οικογένεια, που έχει εκατό τετραγωνικά µέτρα σπίτι –δεν λέω
εκατόν είκοσι τετραγωνικά για µια τετραµελή οικογένεια, που
είναι το απολύτως φυσιολογικό- και έχει βοηθητικούς χώρους είκοσι τετραγωνικά και έχει τριάντα τετραγωνικά µέτρα κάπου σε
κάποιο χωριό ή συγχρόνως ασκεί τη νοµή ή την οιονεί νοµή σε
ένα ακίνητο, είναι προφανές ότι υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα
τετραγωνικά µέτρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κληθείτε όσοι ψηφίσετε το
συγκεκριµένο άρθρο πολύ σύντοµα, µετά από λίγους µήνες, να
αντιµετωπίσετε συµπολίτες µας, στους οποίους ξαφνικά θα τους
έρθει ο ουρανός σφοντύλι, γιατί, ενώ δεν πλήρωναν το ΕΕΤΗΔΕ,
τώρα θα κληθούν να πληρώσουν τον συγκεκριµένο φόρο και δεν
θα µπορείτε να τα δικαιολογήσετε αυτά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Στη δεύτερη παράγραφο που βελτιώθηκε, σε σχέση µε τους
πολύτεκνους, εκεί τα πράγµατα είναι ακόµη χειρότερα. Είναι
ακόµη χειρότερα, διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια πολύτεκνη οικογένεια, δηλαδή µια εξαµελή οικογένεια, ουσιαστικά την
υποχρεώνει µε τους όρους που έχει θέσει µέσα να κατοικεί σε
ένα σπίτι εκατόν δέκα τετραγωνικών.
Γνωρίζετε εσείς πολύτεκνη οικογένεια που να κατοικεί σε σπίτι
εκατόν δέκα τετραγωνικών και να είναι ανθρώπινη η διαβίωσή
της; Αν υπολογίσετε κι όλα τα υπόλοιπα, τα οποία σάς ανέφερα,
είναι προφανές ότι και η πολύτεκνη οικογένεια θα πληρώσει.
Κλείνω µε το εξής, για να γίνει κατανοητός ο τρόπος µε τον
οποίο ουσιαστικά νοµοθετείτε. Σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό
του 2014, θέλουµε να εισπράξουµε 2,65 δισεκατοµµύρια. Για να
εισπράξουµε αυτά τα 2,65 δισεκατοµµύρια, καταλογίζουµε, βεβαιώνουµε φόρους συνολικούς 3,2 δισεκατοµµυρίων. Πολλοί το
ανέφεραν αυτό. Αυτό σηµαίνει ότι αυτοί οι οποίοι είναι συνεπείς,
συνυπολογιζοµένης της δυσαναλογίας της αντικειµενικής αξίας,
θα πληρώσουν φόρο για µια περιουσία 50% περίπου της συνολικής αξίας του ακινήτου, που δεν την έχουν. Θα πληρώσουν, δηλαδή, ένα 25% για αυτούς που δεν θα πληρώσουν κι ένα 25%
περίπου αναντιστοιχία της αντικειµενικής µε την αγοραία αξία.
Ερώτηση: Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφού ακολουθούµε αυτήν τη φιλοσοφία της αλληλεγγύης –να πληρώσουν
αυτοί που έχουν για αυτούς που δεν έχουν- οι άλλοι, οι οποίοι
δεν έχουν να πληρώσουν –και έρχοµαι στο πρώτο παράδειγµανα βαρύνονται µε όλα τα διωκτικά µέσα εκ µέρους της διοίκησης
και να υποχρεωθούν ακόµα και µε κατασχέσεις να πληρώσουν;
Σε τελευταία ανάλυση, ας πούµε ότι υπερβαίνουµε το ποσό
των 2,65 δισεκατοµµυρίων µε όλη αυτήν τη διαδικασία και εισπράττουµε 2,9 δισεκατοµµύρια. Το επιπλέον αυτό ποσό τι θα
το κάνει το δηµόσιο; Θα καλύψει τρύπα; Δεν θα έπρεπε κανονικά
να υπάρχει πρόβλεψη ότι οτιδήποτε επιπλέον εισπράξουµε να δίδεται για κοινωνικές παροχές;
Αυτός, λοιπόν, είναι ο τρόπος νοµοθέτησης. Γι’ αυτό ακριβώς
η Δηµοκρατική Αριστερά θα καταψηφίσει το νοµοσχέδιο. Και καλούµε τους συναδέλφους της Συµπολίτευσης το άρθρο 7 να το
καταψηφίσουν χωρίς καµµία συνέπεια, αφού το συγκεκριµένο
άρθρο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι µνηµονιακή υποχρέωση, αλλά ουσιαστικά διαµορφώνει το µείγµα των µέτρων για
κάλυψη του στόχου των 2,65 δισεκατοµµυρίων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον κ.
Τσούκαλη.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των
Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Βασίλειος Καπερνάρος.
Έχετε τον λόγο, κύριε συνάδελφε, για οκτώ λεπτά, µε τη γνωστή ανοχή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα σεβαστώ τον
χρόνο όπως πάντα, να είστε βέβαιος. Κι εσείς να σεβαστείτε ότι
υπάρχει ένας µέσος όρος µεταξύ όλων των Βουλευτών όλων των
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κοµµάτων.
Κύριε Υπουργέ, πέρα από το πολιτικό θέµα, έχουµε και το νοµικό θέµα. Είµαι όµως υποχρεωµένος να στερεώσω την οµιλία
µου σε κάποιες περικοπές, αποστροφές, αν θέλετε, από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κεφαλογιάννη, τον οποίο άκουσα πολύ προσεκτικά, όπως και απ’ αυτά
που είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Κουκουλόπουλος, τον οποίο οµοίως άκουσα πολύ προσεκτικά.
Αναφερόµενος, λοιπόν, στον κ. Κεφαλογιάννη, σηµείωσα το
γεγονός ότι, αν αυτά τα τετραγωνικά έχουν αυτά τα ευρώ, δηλαδή αν στο Περιστέρι έχουν αυτά τα ευρώ και στην Εκάλη
έχουν αυτά τα ευρώ, ο φόρος είναι δίκαιος; Διερωτήθηκε αν
αυτός ο φόρος είναι δίκαιος και απαντά πως ο φόρος είναι δίκαιος µέχρι την αδικία του.
Το βασικό ερώτηµα που αφορά εµάς ως νοµοθετική εξουσία
είναι το εξής: ο νόµος είναι δίκαιος; Ο φόρος µπορεί να µην είναι
δίκαιος ή µπορεί να είναι. Ο νόµος είναι απόλυτη απαίτηση να
είναι δίκαιος, αλλιώς τι νόµος είναι αυτός, που νοµοθετεί η νοµοθετική εξουσία, έτσι ώστε να µπορεί η εκτελεστική εξουσία να
υποκαθιστά τη δικαστική εξουσία. Καταργούµε, δηλαδή, το διακριτό των εξουσιών.
Θα αναφερθώ συγκεκριµένα στο άρθρο το οποίο σάς αναφέρω. Λέει ο κ. Κεφαλογιάννης επί λέξει: «Η ακίνητη περιουσία
έχει καταρρεύσει.». Σωστό.
Σας διαβάζω τι είπε στον ραδιοφωνικό σταθµό «REAL FM» ο
κ. Χρύσανθος Λαζαρίδης πρόσφατα: «Ο καθένας αγόραζε ένα
κοµµάτι γης, το πάρκαρε και το άφηνε να πάρει αξία. Έκανε, δηλαδή, κερδοσκοπία γης. Τώρα αρχίζει να του µπαίνει η ανάγκη…
να το εκµεταλλευτεί και αυτό σηµαίνει θέσεις εργασίας, σηµαίνει
περισσότερη ανάπτυξη, σηµαίνει µακροχρόνια και περισσότερα
έσοδα, άρα λιγότερα ελλείµµατα, άρα λιγότερη εξάρτηση από
δανειστές.».
Ποιος λέει την αλήθεια; Θα ισχύσει, δηλαδή, αυτό που λέει ο
κ. Λαζαρίδης για την ακίνητη περιουσία των Ελλήνων –αυτών, οι
οποίοι θα φορολογηθούν µε αυτό το νοµοσχέδιο, εφόσον γίνει
νόµος- ή ισχύει ρεαλιστικά, πραγµατικά, αυτό που λέει ο κ. Κεφαλογιάννης, ότι η ακίνητη περιουσία έχει καταρρεύσει; Επιλέξτε, ποιος λέει την αλήθεια αυτήν τη στιγµή.
Ο κ. Κεφαλογιάννης, επίσης, λέει, ότι πρέπει να θεσπίσουµε
και άλλα µέτρα, να ενισχύσουµε την ακίνητη περιουσία κ.λπ..
Γιατί δεν τα φέρατε; Πότε περιµένετε να τα φέρετε; Στο µέλλον;
Ας πούµε, λοιπόν, για το παρόν.
Ο κ. Κουκουλόπουλος µίλησε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρθηκε στον Κωνσταντίνο Καραµανλή, στη συνέχεια στον Ανδρέα Παπανδρέου –ένα πολιτικό σχόλιο έκανε, ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος- και κατέληξε στον κ. Κώστα Σηµίτη, κατά την άποψή µας τον καταστροφέα της χώρας. Εν πάση
περιπτώσει, συνέχισε µε την πράγµατι ρεαλιστική άποψη, ότι ο
Κωνσταντίνος Καραµανλής µάς έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
ΕΟΚ τότε -θυµόµαστε τον αείµνηστο Ανδρέα Παπανδρέου, ο
οποίος έλεγε «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο» κ.λπ.,- ώσπου
άρχισαν να πέφτουν τα πακέτα Σαντέρ, τα πακέτα Ντελόρ, τα µεσογειακά προγράµµατα και, αντί να γίνουν παραγωγικές επενδύσεις, διασπαθίστηκε το δηµόσιο χρήµα και φθάσαµε στη
σηµερινή κατάσταση που φθάσαµε, όπως φθάσαµε.
Εν πάση περιπτώσει, για να µην κάνουµε τέτοιες αναδροµές,
αναφέροµαι επειδή το ανέφερε ο κ. Κουκουλόπουλος, συγκεκριµένα οριοθέτησε τη φιλοσοφία αυτού του νοµοσχεδίου. Ένας
βράχος φορολογείται. Είναι κακό αυτό;
Το πρωί άκουσα τον κ. Στουρνάρα, αναφερόµενος στο γερµανικό µοντέλο, σε µία παρατήρηση που έκανε στα όσα είπε ο κ.
Κουτσούκος. Βεβαίως, ο κ. Στουρνάρας δεν θα µπορούσε να
χρησιµοποιήσει άλλο µοντέλο πλην του γερµανικού.
Όµως, ας πάρουµε το γερµανικό µοντέλο, το οποίο φυσικά
αφορά τον φόρο εισοδήµατος. Είναι δίκαιο αυτό, όπως έθεσε το
ερώτηµα ο κ. Κουκουλόπουλος, όταν στην Ελλάδα φορολογείται
µε 43% το εισόδηµα άνω των 42 χιλιάδων ευρώ και σύµφωνα µε
τη Γερµανία και το γερµανικό µοντέλο µε 43% να φορολογείται
το εισόδηµα πάνω από 200 χιλιάδες ευρώ; Ποιο είναι κακό; Στην
Ελλάδα 43% πάνω από 42 χιλιάδες, στη Γερµανία 43% πάνω από
200 χιλιάδες. Αυτό είναι δίκαιο, όπως λέγαµε νωρίτερα για τον
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δίκαιο νόµο; Φυσικά όχι. Γιατί το βάζετε; Γιατί συγκρίνοντας -µε
αποτέλεσµα να σκεφτόµαστε πως καλύτερη κρίση είναι η σύγκριση- να λέµε καµµιά φορά αυτό γίνεται εκεί κι εκεί και εδώ γιατί
δεν γίνεται, όσον αφορά στη διάταξη που θα βγει για να φορολογήσει τους Έλληνες της σηµερινής κατάστασης;
Το λέω αυτό γιατί, κύριε Υπουργέ; Διότι, όταν παράγουµε άδικους νόµους, έχουµε δύο τεράστιες απώλειες. Την καταφρόνηση
στο νοµοθετικό Σώµα, αλλά πιο επικίνδυνη είναι η καταφρόνηση
στο δικαστικό Σώµα. Γιατί ο κόσµος νοµίζει ότι οι αποφάσεις
αυτές βγαίνουν αφ’ εαυτού τους από τα δικαστήρια, δηλαδή από
τη δικαστική εξουσία, ενώ βγαίνουν από εδώ µέσα. Γι’ αυτό θα
έχουµε τεράστιες επιπτώσεις, όχι µόνο συναισθηµατικά, αλλά
είναι τεράστιο θέµα να νοµίζει ο κόσµος ότι τα δικαστήρια είναι
άδικα, βγάζοντας άδικες αποφάσεις.
Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σχολιάσω αυτό που είπε ο κ.
Κουκουλόπουλος, ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το Κτηµατολόγιο,
δεν υπάρχει χαρτογραφικό υπόβαθρο στη χώρα αυτή, δεν υπάρχει Περιουσιολόγιο, κ.λπ.. Παρακαλώ πάρα πολύ να θυµηθούµε
ότι είχε πάει να γίνει εξεταστική επιτροπή για το Κτηµατολόγιο,
που τιµωρηθήκαµε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επί Υπουργίας
του κ. Λαλιώτη, µετά επί Υπουργίας της κ. Βάσως Παπανδρέου,
που περιορίστηκε το πρόστιµο σε 20 εκατοµµύρια, και ήταν
θρίαµβος γιατί το κάναµε να το πληρώνουµε µε δόσεις.
Φθάνω τώρα στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, σε ένα άρθρο.
Κύριε Υπουργέ, το άρθρο 46 αφορά νοµικό θέµα, προσέξτε
το, σας παρακαλώ. Η φορολογική διοίκηση προκειµένου να διασφαλίσει την είσπραξη φόρων, µπορεί -σε επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείµενος κίνδυνος για την είσπραξη
των φόρων- να προβαίνει µε βάση τον εκτελεστό τίτλο του άρθρου 45 του κώδικα, πριν από τη λήξη της προθεσµίας καταβολής της οφειλής και χωρίς δικαστική απόφαση στην επιβολή
συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του δηµοσίου, είτε βρίσκονται στα
χέρια του είτε στα χέρια τρίτου.
Προσέξτε, η συντηρητική κατάσχεση τρέπεται αυτοδίκαια σε
αναγκαστική, µε την πάροδο της νόµιµης προθεσµίας καταβολής
της οφειλής, και έχει τις συνέπειες της αναγκαστικής κατάσχεσης από τον χρόνο της εγγραφής της.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλογικά τα άρθρα 707 έως 723
του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, εξαιρουµένων των άρθρων
715 παράγραφος 5, που είναι η εντός τριών ηµερών άσκηση
αγωγής από τις εκδόσεις αποφάσεων των ασφαλιστικών µέτρων,
κ.λπ. -καταργείται αυτό- και 722 του ανωτέρω κώδικα, που µιλά
για τελεσιδικία, το οποίο καταργείται και αυτό.
Παρακάτω, παράγραφος 2, η φορολογική διοίκηση µπορεί µε
τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 να προβαίνει στη λήψη των
προβλεπόµενων στο Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ασφαλιστικών
µέτρων µε βάση τον εκτελεστό τίτλο αλλά και πριν από την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου, κατά ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 691 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Ακούστε, κύριε Υπουργέ, να πείτε στους δικηγόρους σας ότι,
για να έχουµε εκτελεστό τίτλο, δεν πρέπει να έχουµε ασφαλιστικά µέτρα.
Η απόφαση των ασφαλιστικών µέτρων εκδίδεται παρανόµως,
παρανοµότατα, γιατί πιο κάτω λέει «τα µέτρα της προηγούµενης
παραγράφου διατάσσονται από τον πρόεδρο του διοικητικού
πρωτοδικείου της έδρας του οργάνου της φορολογικής διοίκησης, χωρίς να απαιτείται προηγούµενη κλήτευση του φορολογουµένου», δηλαδή θα γίνονται ασφαλιστικά µέτρα και δεν θα
κλητεύεται ο ενδιαφερόµενος εναντίον του οποίου πρόκειται να
πραγµατοποιηθεί η συντηρητική κατάσχεση. Τέτοια πράγµατα
γίνονται.
Το λέω αυτό, γιατί εδώ αυτά γίνονται όταν πρόκειται να εισπράξει το κράτος. Όταν υπάρχουν διαφορές µεταξύ ιδιωτών,
ισχύουν όλα αυτά τα άκρα και όλος ο Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας. Συνεπώς µιλάµε για ισονοµία, ισοπολιτεία και λέµε ότι
δεν καταργούµε την αρχή της αναλογικότητας;
Εν πάση περιπτώσει, ας προχωρήσουµε. Εδώ µιλάει για εκτελεστό τίτλο. Σας διαβάζω τον νόµο που λέει ποιος είναι εκτελεστός τίτλος: «1. Αναγκαστική εκτέλεση µπορεί να γίνει µόνο
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βάσει εκτελεστού τίτλου, δηλαδή εκτελεστοί τίτλοι είναι α. οι τελεσίδικες αποφάσεις καθώς και οι αποφάσεις κάθε ελληνικού δικαστηρίου που κηρύχθηκαν προσωρινώς εκτελεστές» -η
απόφαση των ασφαλιστικών µέτρων δεν είναι προσωρινώς εκτελεστή, επειδή είναι των ασφαλιστικών µέτρων, είναι απόφαση τακτικού δικαστηρίου, οριστική απόφαση, το ένα µέρος λέει «αυτό
το κηρύσσω προσωρινώς εκτελεστό» και εξηγεί τον λόγο- «β. οι
διαιτητικές αποφάσεις, γ. τα πρακτικά ελληνικών δικαστηρίων
που περιέχουν συµβιβασµό ή προσδιορισµό δικαστικών εξόδων,
δ. τα συµβολαιογραφικά έγγραφα, ε. οι διαταγές πληρωµής και
απόδοσης της χρήσης µισθίου ακινήτου που εκδίδουν Έλληνες
δικαστές, στ. οι αλλοδαποί τίτλοι που κηρύχθηκαν εκτελεστοί, ζ.
οι διαταγές και πράξεις που αναγνωρίζονται από τον νόµο ως τίτλοι εκτελεστοί.».
Πού είναι στον νόµο η αναφορά στην απόφαση ασφαλιστικών
µέτρων και µάλιστα όχι κατ’ αντιµωλία, αλλά µονοµερώς δικάζον
το διοικητικό δικαστήριο, µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων;
Αυτά αντιβαίνουν όχι µόνο στο νόµο, αλλά στη λογική. Είναι
παράλογα και παράνοµα. Δεν πρέπει να τα διορθώσετε, δηλαδή
να πάτε στους δικηγόρους σας και να πείτε «ήρθε ένας Βουλευτής και µου έκανε µία παρατήρηση, ότι προσδιορίζεται στον νόµο
ποιος είναι εκτελεστός τίτλος»;
Εκτελεστός τίτλος δεν είναι η απόφαση των ασφαλιστικών µέτρων και µάλιστα από τον διοικητικό πρωτοδίκη και µάλιστα
χωρίς αντιµωλία, χωρίς να έρθει ο άλλος να πει τις αντιρρήσεις
του, να πει τα παράπονά του, να πει τις δικαιολογίες του, να πει
την αιτιολογία του, γιατί δεν πρέπει να ισχύσει αυτό που λέει
αυτός ο νόµος, ο οποίος δεν ισχύει ιδιοτύπως, ισχύει γενικά, για
όλους τους Έλληνες πολίτες.
Γιατί αλλιώς, κύριε Υπουργέ –και ευχαριστώ πολύ για την
ανοχή σας, τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε- πάµε στους φωτογραφικούς νόµους. Θέλετε να πούµε στους Έλληνες πολίτες
«παράγουµε νόµους φωτογραφικούς», δηλαδή όχι νόµους, όπως
λένε οι θεµελιώδεις δικαιικές αρχές, µε γενικά και αφηρηµένα
κριτήρια, αλλά µε ειδικά κριτήρια; Γιατί ο νόµος που ψηφίζεται
µε ειδικά κριτήρια ονοµάζεται φωτογραφικός νόµος. Είναι σκοπιµότητα η οποία εξυπηρετείται ύστερα από την εντολή που
πρέπει να εκτελέσουµε, γιατί µας είπαν «φτιάξτε φωτογραφικούς
νόµους» -παρένθεση, γι’ αυτό η τρόικα επισκέφθηκε µια οµάδα
δικαστών- «γιατί πρέπει να µαζέψετε λεφτά, ακόµα και αν τα χρήµατα αυτά προέρχονται από την πώληση, από το ρούφηγµα του
αίµατος και του ιδρώτα του Έλληνα πολίτη».
Σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Καπερνάρο.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Γλέζος. Έπεται ο κ. Σταµενίτης
και ο κ. Ταµήλος.
Ορίστε, κύριε Γλέζο, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, ο ενιαίος φόρος
ιδιοκτησίας ακινήτων δεν πρόλαβε να εµφανιστεί και πήρε και
αρκτικόλεξο, ΕΝΦΙΑ. Τι θα καταλαβαίνει ο κόσµος από το ΕΝΦΙΑ;
Όµως, µας αρέσει να εγκλωβίζουµε τις έννοιες µέσα σε λεκτικά
σχήµατα αδιανόητα για τον λαό.
Θα επιχειρήσω µία άλλη τοποθέτηση. Πρόκειται για ενιαία κατάλυση της οικογενειακής και της κοινωνικής συνοχής, δηλαδή
εδώ επιχειρείται να φορολογηθεί το συναίσθηµα, επιχειρείται να
φορολογηθεί το υψηλότερο ιδανικό, να έχεις φροντίδα, επιµέλεια για τα παιδιά σου. Εάν ο πατέρας ενδιαφέρεται να δώσει
κάτι στο παιδί του, στο εγγόνι του ή στο δισέγγονό του, πρέπει
να φορολογηθεί. Για ποιον λόγο; Για ποιον λόγο πρέπει να φορολογούµε –προσέξτε!- το κοινωνικό αίσθηµα, την κοινωνική συνοχή;
Εδώ πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο που επιχειρεί να υπονοµεύσει τα θεµέλια της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλο τον ελληνικό λαό. Μπορεί να είναι η ώρα
προχωρηµένη και να µην είναι στο Κοινοβούλιο οι συνάδελφοι
Βουλευτές, αλλά ο ελληνικός λαός µάς ακούει και θέλω να γίνω
κατανοητός. Εδώ υπονοµεύονται τα θεµέλια της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής οικογένειας. Αυτή είναι η ουσία.
Μου κάνει εντύπωση πώς σας ξέφυγε –ειλικρινά το λέω τώρα-
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και δεν φορολογείτε τον φωταγωγό, τον αεραγωγό; Πώς σας ξέφυγε αυτό; Πρέπει και αυτό να φορολογείται. Αφού φορολογείται η πυλωτή, αφού φορολογούνται οι διάδροµοι, πώς σας
ξέφυγε και δεν φορολογείται ο φωταγωγός και ο αεραγωγός;
Ακόµα και το κλιµακοστάσιο που είναι προς διαφυγή όταν ξεσπά
πυρκαγιά σε µια πολυκατοικία, αυτό το κλιµακοστάσιο διαφυγής,
σωτηρίας των ανθρώπων πώς σας διέφυγε; Δεν σας µιλάω τώρα
προσωπικά. Καταλαβαίνει ο Υπουργός. Ακόµα, οι αναβατήρες, ο
χώρος που καταλαµβάνουν οι αναβατήρες πώς σας ξέφυγε; Και
αυτοί πρέπει να φορολογηθούν. Σύµφωνα µε την αντίληψη αυτή,
πρέπει να φορολογηθούν.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ ακροατή που µας ακούς από
το κανάλι της Βουλής, κανόνας πρέπει να είναι ένας: φορολογείται ό,τι παράγει εισόδηµα. Αυτό που δίνει ο πατέρας στον γιο
του, ο παππούς στον εγγονό του, ο παππούς στο δισέγγονό του
δεν µπορεί να φορολογείται, διότι δεν παράγει εισόδηµα. Μπορούµε να ξεχωρίσουµε αυτήν την αρχή; Πρέπει να φορολογείται
µόνο ό,τι παράγει εισόδηµα.
Έχω πει σε αυτό το Βήµα πολλές δεκαετίες πριν ότι δεν µε ενδιαφέρει τι κάνουν στη Γερµανία και αλλού, σηµασία έχει στην
Ελλάδα τι κάνουµε. Ο Έλληνας έχει το εξής ιδανικό -και δεν το
κρύβουµε- να φτιάξει το σπίτι του να κατοικήσει και παράλληλα
και στην παραλία του χωριού του να φτιάξει και εκεί ένα σπίτι,
για να πάει να κάνει το µπάνιο του, µε ελάχιστα τετραγωνικά. Αν
έρθει και στην Αθήνα, θέλει να έχει σπίτι και στην Αθήνα. Το ιδανικότερο είναι να έχει τέσσερα σπίτια και δεν το έχω κρύψει ποτέ
µου. Παράγουν εισόδηµα; Όχι. Γιατί να φορολογούνται;
Να δεχθώ ότι, αν έχεις πολλά τετραγωνικά ως κατοικήσιµο
χώρο, µπορεί να σου πει το κράτος «έλα εδώ, δώσε και στον
άστεγο. Δεν µπορείς να έχεις άπειρα τετραγωνικά να κατοικείς,
πρέπει να δώσεις µερικά και στον άστεγο». Όµως, δεν µπορεί να
φορολογηθεί η ιδιοκατοίκητη κατοικία.
Τονίζω ότι εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ –το λέω από τώρα, για να το µάθουν όλοι- το οικόπεδο, το σπίτι που πήρες από τους γονείς σου
δεν θα το φορολογήσουµε, το σπίτι που έφτιαξες µε τον µόχθο
σου δεν θα το φορολογήσουµε, το σπίτι που έφτιαξες µε δάνειο
από την τράπεζα θα υποχρεώσουµε να εφαρµοστεί ο νόµος του
Σόλωνα, η σεισάχθεια. Δεν µπορεί να ποινικοποιείται εκείνος που
δεν έχει να πληρώσει τα χρέη προς την τράπεζα. Και µόνο το γεγονός ότι πάµε να τον ποινικοποιήσουµε ξεφεύγει από κάθε όριο
λογικής. Θα εφαρµοστεί η σεισάχθεια προς τις τράπεζες, από
τώρα το λέµε, για να το έχουν υπ’ όψιν τους οι τράπεζες.
Εδώ, στην προσπάθεια που γίνεται να βγάλετε από τη µύγα
ξίγκι –έτσι το λέει ο λαός- από τη µύγα ξίγκι πάτε να βγάλετε. Αν
είναι δυνατόν να βγάλεις από τη µύγα ξίγκι κατά τον ίδιο τρόπο
λέτε «ότι δεν θα πάρουµε νέα µέτρα», όπως εξήγγειλε η δικοµµατική Κυβέρνηση. Αυτά τι είναι; Είναι παλαιά µέτρα; Πρέπει να
δούµε και αυτό το θέµα. Είναι παλαιά ή νέα µέτρα; Πρέπει να
µπούµε και στην ουσία του πράγµατος.
Λέµε, λοιπόν, κάτι –όσο ξεκάθαρα µπορούµε- και για τα αγροτεµάχια. Έχεις ένα χωράφι. Παράγει εισόδηµα; Να φορολογηθεί.
Δεν παράγει εισόδηµα; Δεν µπορεί να φορολογηθεί. Όµως, αν
έχει ανάγκη ο τόπος και εσύ το αφήνεις ακαλλιέργητο, οπωσδήποτε θα σε υποχρεώσουµε να το δώσεις προς καλλιέργεια, αν
δεν καλλιεργήσεις ο ίδιος, προκειµένου να παραχθεί εισόδηµα.
Μ’ αυτόν τον κανόνα πρέπει να λειτουργήσει η σκέψη µας εδώ.
Ο κάθε Βουλευτής που βρίσκεται µπροστά στο πρόβληµα –αυτό
ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω- κατά την αντίληψή του, για να
σωθεί ο τόπος, πρέπει να υποφέρει ο λαός. Η συνείδησή τους
τους οδηγεί σ’ αυτό το άτοπο και εξωφρενικό.
Επιτέλους, πρέπει να κατανοήσουν εδώ όλοι οι Βουλευτές ότι
δεν µπορούµε να παίζουµε ούτε µε τις συνειδήσεις ούτε µε την
ύπαρξη του λαού ούτε µε την ύπαρξη αυτού του τόπου. Πολλοί
επιχείρησαν να καταλύσουν την Ελλάδα, αλλά δεν τα κατάφεραν.
Πολλοί!
Το ίδιο λέµε και τώρα. Όποια προσπάθεια και αν κάνουν, ο
τόπος θα υπάρξει γιατί ο τόπος παράγει πολιτισµό. Σε κανένα
άλλο µέρος του κόσµου έργα ποιητικά, ακόµα και κωµωδίες, δεν
παίζονται ως σύγχρονα έργα. Έχω µελετήσει τους πολιτισµούς
όλων των λαών. Δεν παίζονται τα αρχαία έργα των άλλων πολιτισµών ως σύγχρονα έργα.
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Επειδή, λοιπόν, αυτός ο τόπος παράγει πολιτισµό, γι’ αυτόν
τον λόγο και µόνο πρέπει να το σκεφτούµε. Εκτός αν θέλουµε να
φορολογήσουµε και τον πολιτισµό. Δηλαδή, όταν παίζεται η κωµωδία του Αριστοφάνη «Εκκλησιάζουσες», πρέπει να επέµβουµε
να φορολογήσουµε και τον χώρο του θεάτρου, επειδή παράγει
εισόδηµα εκείνη την ώρα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Γλέζο.
Τον λόγο έχει ο κ. Σταµενίτης για οκτώ λεπτά.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, δεν ξέρω εάν αυτός ο νόµος δηµεύει την περιουσία.
Πάντως ο νόµος που συζητείται στην Επιτροπή Παραγωγής και
Εµπορίου προστατεύει την πρώτη κατοικία. Το 90% των κατοικιών
που έχουν πρόβληµα προστατεύεται και η Αντιπολίτευση δεν τον
ψηφίζει. Όταν συζητάµε, πρέπει να συζητάµε επί του πραγµατικού
και κρινόµαστε από τα έργα µας. Ο νόµος είναι στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου και η Αντιπολίτευση δεν τον ψηφίζει. Άρα,
λοιπόν, δεν ψηφίζει έναν νόµο που προστατεύει την πρώτη κατοικία για τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα.
Σήµερα συζητάµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο θέτει τις βάσεις
για την άρση των αδικιών και των ανισοµερών φορολογικών
βαρών. Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο προβλέπει µια δίκαιη και
ενιαία φορολογία της ακίνητης περιουσίας, όπως συµβαίνει σε
όλες τις σύγχρονες κοινωνίες, σε όλα τα αναπτυγµένα κράτη. Η
λογική του είναι µία και ξεκάθαρη, δηλαδή περισσότεροι πληρώνουν λιγότερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, µέσω του ενιαίου
φόρου για τα ακίνητα, επιτυγχάνεται για πρώτη φορά στην ελληνική κοινωνία διεύρυνση της φορολογικής βάσης και δίνεται
τέλος στη διαρκή επιβάρυνση συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων. Αυτό γίνεται γιατί η προσπάθεια να βγούµε από την κρίση
είναι δύσκολη και γιγάντια και όλοι θα πρέπει να συµβάλλουµε,
ανάλογα µε τις δυνάµεις µας και µε δίκαιο τρόπο, δηλαδή να
συµµετέχουµε στο βαθµό που αναλογεί στον καθέναν, ανάλογα
µε την οικονοµική του κατάσταση, για την ανασύνταξη της χώρας
και την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις. Υπήρξε
ένας γόνιµος διάλογος µέσα στους κόλπους της Νέας Δηµοκρατίας, προκειµένου να βρεθούν λύσεις που θα κάνουν αυτές τις
ρυθµίσεις περισσότερο ευνοϊκές για τους Έλληνες φορολογούµενους.
Αυτό κι έγινε. Συγκεκριµένα, πρώτον, ο σηµερινός νόµος προβλέπει ότι το 2014 οι πολίτες θα πληρώσουν τα ίδια µε πέρυσι,
αλλά µε πολύ δίκαιη κατανοµή και διεύρυνση της φορολογικής
βάσης. Δεύτερον, η φορολόγηση των κτηρίων θα είναι µικρότερη
απ’ αυτήν που ίσχυε το 2013. Από το 2012 έχουµε µείωση κατά
15% και το 2013-2014 έχουµε άλλο ένα 15%. Τρίτον, η φορολόγηση στα αστικά ακίνητα εντός σχεδίου είναι πολύ χαµηλότερη
σε σχέση µε τα προβλεπόµενα των προηγούµενων σχεδίων. Τέταρτον, τα αγροτεµάχια για τα οποία γίνεται πάρα πολύς λόγος
θα φορολογηθούν κατά κανόνα µε 2 ευρώ το στρέµµα για τα
καλλιεργούµενα και µε 2,2 ευρώ το στρέµµα για τα αρδευτικά,
ενώ η επιβάρυνση για τους βοσκοτόπους ανέρχεται σε 0,5 ευρώ
το στρέµµα.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, εδώ θα πρέπει να κάνω µια
παρατήρηση. Έχουν αναφερθεί πολλοί συνάδελφοι σ’ αυτό.
Αφορά το θέµα των κοινωνικών κριτηρίων και των παρεχόµενων
εκπτώσεων σ’ αυτούς που πράγµατι δεν µπορούν. Νοµίζω ότι η
Κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα διεύρυνσης και
αύξησής τους, προκειµένου να προστατευθούν αυτοί που πραγµατικά αδυνατούν να αντεπεξέλθουν και ταλαιπωρούνται περισσότερο από την οικονοµική κατάσταση της χώρας, όπως είναι οι
άνεργοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε λίγο πριν από το
τέλος του 2013 και την αρχή µιας νέας χρονιάς και ύστερα από
πολλά χρόνια δυσκολιών, ύφεσης και αστάθειας είµαστε σε θέση
να αισιοδοξούµε πάνω σε µια πραγµατική και στέρεα βάση και
όχι σε λόγια του αέρα. Μπορούµε να ελπίζουµε, στηριζόµενοι
στις προσπάθειες και τα αποτελέσµατα που βήµα-βήµα φέρνει
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η πολιτική του Αντώνη Σαµαρά και της Κυβέρνησης αλλά και των
Βουλευτών της συγκυβέρνησης. Μπορούµε να πιστεύουµε ότι οι
παραγωγικές δυνάµεις της χώρας, οι νέοι επιστήµονες, τα νέα
παιδιά, ο πρωτογενής τοµέας, οι επιχειρήσεις, η ιδιωτική επένδυση, η ναυτιλία, η εµπορευµατική δραστηριότητα µπορούν επιτέλους να δρουν και να αναπτύσσονται σε ένα οικονοµικά και
πολιτικά ασφαλές, σταθερό περιβάλλον.
Τέλος, είµαστε σε θέση να αποκαταστήσουµε τις συντελούµενες αδικίες σε βάρος των αδυνάτων µε µια δέσµευση και ένα
προσωπικό στοίχηµα του Πρωθυπουργού, που το κερδίζει για τη
χώρα µας, για τους πολίτες, για όλους µας.
Κύριοι της Αντιπολίτευσης, σας προτρέπουµε επιτέλους,
ακόµα και τώρα, την τελευταία στιγµή, µε τον πολιτικό πολιτισµό
που πρέπει να υπάρχει σ’ αυτήν τη χώρα να αναγνωρίσετε ό,τι
θετικό έχει γίνει και να κρίνετε το έργο της Κυβέρνησης µε γνώµονα το εθνικό συµφέρον. Πρέπει να προτείνετε συγκεκριµένα
και ρεαλιστικά µέτρα. Πρέπει να παρουσιάσετε συγκεκριµένες
προτάσεις, οι οποίες να βασίζονται στη λογική, στην ευρωπαϊκή
και παγκόσµια πραγµατικότητα.
Η κοινωνία µας δεν έχει ανάγκη τους λαϊκισµούς ούτε τη συνωµοσιολογία ούτε τις διχαστικές θέσεις. Πρέπει επιτέλους να
προσγειωθούµε στην πραγµατικότητα. Εκτός αν δυσκολεύεστε
να το πείτε. Είναι γεγονός ότι η κατάσταση καλυτερεύει. Τι να
κάνουµε! Οι Κασσάνδρες διαψεύστηκαν. Δυστυχώς για σας, τα
καταφέραµε πολύ καλύτερα απ’ ό,τι υπολογίζατε. Δυστυχώς για
σας, έχουµε έναν Πρωθυπουργό ο οποίος διεκδικεί και διαπραγµατεύεται. Έχουµε µια Κυβέρνηση που συζητά και πράττει.
Έχουµε Βουλευτές που αφουγκράζονται τις ανάγκες της κοινωνίας και προτείνουν. Χορτάσαµε πια από υποσχέσεις. Μας κούρασε η καταστροφολογία σας. Πρέπει να εναρµονιστείτε µε την
πραγµατικότητα. Μπορεί να σας δυσκολεύει αυτό, αλλά προσπαθήστε, για το καλό του τόπου. Η χώρα σας έχει εισέλθει σε µια
νέα εποχή και εσείς εκφράζετε το παρελθόν και ούτε καν το σήµερα. Για το µέλλον δεν το συζητάµε, αλλά γι’ αυτό δεν σας
σώζει ούτε η µηχανή του χρόνου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2014 είναι χρονιά ορόσηµο
για τη χώρα µας. Ασφαλώς έχουµε δρόµο µπροστά µας. Ασφαλώς η κοινωνία δοκιµάζεται και ο κόσµος ταλαιπωρείται. Δεν
υπάρχουν µαγικά ραβδιά. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Όµως,
υπάρχει αποφασιστικότητα και σχέδιο. Υπάρχει σοβαρότητα και
αίσθηµα ευθύνης. Υπάρχει πολιτική βούληση. Υπάρχει θέληση
να αφήσουµε πίσω το χθες, να διορθώσουµε τις αιτίες που µας
οδήγησαν στην κρίση. Υπάρχει η βεβαιότητα ότι τον Δεκέµβριο
του 2014 η Ελλάδα θα είναι απαλλαγµένη από τα µνηµόνια και η
οικονοµία µας θα στέκεται στα πόδια της.
Γι’ αυτούς τους λόγους υπερψηφίζω το σηµερινό νοµοσχέδιο,
γιατί αποτελεί ένα βήµα ώστε οι εθνικοί µας στόχοι να πραγµατοποιηθούν.
Ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ολοκληρώσουµε τη συνεδρίαση µε την οµιλία του
κ. Ταµήλου και µετά θα διακόψουµε για τις 18.00’ η ώρα, όπου
σειρά έχουν ο κ. Αυγενάκης και ο κ. Μητρόπουλος.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Να µη µιλήσω τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ.
Σειρά έχετε εσείς, κύριε Αυγενάκη και µετά ο κ. Μητρόπουλος.
Τώρα σταµατάµε µε τον κ. Ταµήλο και στις 18.00’ θα αρχίσουµε
ξανά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε µισό λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μα δεν τελείωσα.
Πολύ ανυπόµονο σας βλέπω.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν. Θα διακόψουµε τη συνεδρίαση και θα
αρχίσουµε στις 18.00’.
Έχει κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από τη Δηµοκρατική Αριστερά για το άρθρο 7. Σε συνεννόηση µε τα κόµµατα η ονοµαστική ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12.00’. Τα
άλλα θα γίνουν το βράδυ.
Ορίστε, κύριε Μαριά, τι θέλετε;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι
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καθαρά για τη διευκόλυνση του Σώµατος. Το είπα και σε εσάς.
Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, αυτήν τη στιγµή έχω µετρήσει,
τις καταγράφουµε όλες και συζητούµε, περίπου σαράντα πέντε
τροπολογίες. Επειδή δεν θέλω να φτάσουµε στις 23.55’ και να
µην ξέρουµε τι γίνεται, η παράκληση είναι τώρα, που γίνεται και
η διακοπή, να συνεννοηθείτε µε τον κύριο Υπουργό, ούτως ώστε
στις 18.00’ να µας πείτε ποιες δεν κάνετε δεκτές και ποιες κάνετε
δεκτές, για να είµαστε έτοιµοι κι εµείς σαν εισηγητές να τοποθετηθούµε. Είναι ένας πάκος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Καταγράφηκε το αίτηµα. Το άκουσε ο Αναπληρωτής Υπουργός.
Πρέπει να σας πω ότι ο κ. Στουρνάρας είπε στο Προεδρείο ότι
θέλει να µιλήσει περίπου στις 19.30’-20.00’. Απλά, σας το λέω για
να το ξέρετε.
Κύριε Ταµήλο, ολοκληρώνουµε µε εσάς.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε,
κύριε Υπουργέ, οφείλουµε να δούµε την ελληνική σε συνδυασµό
µε την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα για τους φόρους επί των ακινήτων.
Σε όλη την Ευρώπη είναι διαδεδοµένο το γεγονός της επιβολής φόρου στα ακίνητα. Αγγλία, Γαλλία, Γερµανία και άλλες
χώρες έχουν επιβάλει φόρους ακινήτων, οι οποίοι πηγαίνουν ως
έσοδο, κυρίως, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στη Γαλλία κατανέµονται 50-50 µεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη Γερµανία κάθε δήµος επιβάλλει µε δική του
απόφαση το ύψος του φόρου ακινήτων. Είναι φυσιολογική εξέλιξη να γίνει κάποια στιγµή και στη χώρα µας. Αυτό ενισχύει την
οικονοµική αυτοτέλεια των τοπικών εξουσιών, γιατί οι φόροι στα
ακίνητα είναι σταθεροί φόροι και δεν επηρεάζονται από την οικονοµική ύφεση.
Η κρίση στους δήµους που ζούµε τώρα, τα τελευταία δυο χρόνια, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πτώση του φόρου στα φυσικά πρόσωπα, αφού το 20% ξέρουµε ότι πήγαινε στους δήµους,
καθώς και στην πτώση του ΦΠΑ, από την οποία γνωρίζουµε ότι
το 12% είναι στους δήµους και το 3% στις περιφέρειες.
Η ύφεση, λοιπόν, έπληξε τροµακτικά την τοπική αυτοδιοίκηση,
αφού µειώθηκαν οι εισφορές κατά 40% περίπου τα τελευταία
χρόνια.
Ο φόρος στα ακίνητα, λοιπόν, είναι ένας φόρος ο οποίος πρέπει από τη φύση του να είναι ανταποδοτικός. Η αναβάθµιση µιας
περιοχής, ενός κοµµατιού της Ελλάδας, πρέπει να δίνει υπεραξία
στα ακίνητα και η υποβάθµιση αντιστοίχως µειώνει την αξία των
ακινήτων.
Ο ιδιοκτήτης των ακινήτων οφείλει να καταβάλλει ποσοστό της
υπεραξίας στο κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει µε ενέργειες που κάνει -σχέδια πόλεως, επεκτάσεις, βελτιώσεις και αναπλάσεις περιοχών- να επιστρέφει τα
χρήµατα πίσω στους πολίτες και να προσθέτει αξία στην υπάρχουσα ακίνητη περιουσία.
Γνωρίζουµε όλοι ότι τα έσοδα το 2013 από τον ΦΑΠ και τον
φόρο που επιβλήθηκε µέσω της ΔΕΗ θα είναι περίπου 2,5 δισεκατοµµύρια. Τα έσοδα από τον νέο ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων θα είναι 2,65 δισεκατοµµύρια.
Αντίστοιχα θέλω να επισηµάνω ότι οι επιχορηγήσεις του προϋπολογισµού προς το ασφαλιστικό σύστηµα αυξήθηκαν από το
2010 µέχρι σήµερα περίπου 8 δισεκατοµµύρια.
Είναι σαφές, λοιπόν, ότι έχουµε ένα πολύ σκληρό δίληµµα. Να
καλυφθούν τα έσοδα µε µονιµοποίηση του φόρου ιδιοκτησίας
ακινήτων ή να γίνουν περικοπές δαπανών της ασφάλισης, της
περίθαλψης ή των συντάξεων;
Αγαπητοί συνάδελφοι, το δίληµµα είναι σκληρό, αλλά η επιλογή της Κυβέρνησης είναι σωστή. Πρέπει να διατηρήσουµε το
κοινωνικό κράτος, για να προστατεύει ικανοποιητικά τους συµπολίτες µας που υποφέρουν, έχοντας πληγεί από την κρίση. Η
διεύρυνση της φορολογικής βάσης επεκτάθηκε και σε άλλες κατηγορίες, όπως είναι οι αγρότες και ο αγροτικός κλήρος.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η αντίδραση πολλών Βουλευτών της
περιφέρειας και η δική µου ήταν η έκφραση της κραυγής αγωνίας των συµπολιτών µας, που αγωνιούν για την εξέλιξη των
πραγµάτων.
Υπάρχει µεγάλη αδικία στη σχέση κέντρου και περιφέρειας.
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Διαχρονικά η περιφέρεια της Ελλάδας ήταν παραγκωνισµένη και
η υποβάθµισή της φαίνεται και στη µείωση του πληθυσµού, όπως
αποτυπώνεται και στην απογραφή που έγινε πριν από έναν
χρόνο.
Τα χρήµατα ξοδεύτηκαν δεκαετίες τώρα εδώ στην Αθήνα, στο
Λεκανοπέδιο. Εδώ έγιναν οι Ολυµπιάδες, τα µεγάλα έργα. Εδώ
παράλληλα έγιναν και τα σκάνδαλα και οι χρεοκοπηµένες ΔΕΚΟ,
οι οποίες επιβαρύνουν ακόµα και σήµερα τον προϋπολογισµό
της χώρας. Με εκατοντάδες εκατοµµύρια ακόµη και σήµερα επιχορηγεί ΔΕΚΟ ο προϋπολογισµός, οι οποίες, µε την κακή τους
διοίκηση, επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό.
Έτσι, λοιπόν, επιχειρήσαµε να φορολογήσουµε τα δάση, τα
βοσκοτόπια και τους αγρούς, για να εισπράξουµε, όπως αρχικά
εκτιµούσε το επιτελείο της Κυβέρνησης, στην αρχή 900 εκατοµµύρια, µετά 500 εκατοµµύρια. Μετά τη γνήσια αντίδραση των
Βουλευτών της περιφέρειας, η επιβάρυνση της υπαίθρου περιορίζεται περίπου στα 100 εκατοµµύρια. Είναι η συµβολή του αγροτικού κλήρου στην εθνική προσπάθεια για την ανόρθωση της
εθνικής οικονοµίας και της κοινωνίας. Να µην ξεχνούµε ότι όλοι
µας πληρώνουµε φόρους για τα σπίτια µας, είτε είµαστε στην
πόλη είτε στο χωριό.
Κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εµείς οι Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας είµαστε αναγκασµένοι να κάνουµε και την Αντιπολίτευση, αφού εσείς αρνείστε να συµβάλετε εποικοδοµητικά
στην επίλυση των προβληµάτων της χώρας. Έχετε βολευτεί σε
ένα διαρκές «ΟΧΙ». Έτσι πιστεύετε ότι θα επωφεληθείτε πολιτικά,
αποφεύγοντας την υπεύθυνη αντιπολίτευση, αποφεύγοντας να
καταθέτετε προτάσεις για τη λύση των προβληµάτων. Δεν πειράζει. Θα ασκήσουµε και αυτό το καθήκον, της Αντιπολίτευσης,
εµείς στους Υπουργούς της Κυβέρνησης.
Εµείς, λοιπόν, σε κάθε νοµοσχέδιο θα ασκούµε τη γνήσια αντιπολίτευση που πρέπει να κάνει ο κάθε Βουλευτής, για να ωφελήσουµε την ελληνική οικονοµία, µέχρις ότου η χώρα να εξέλθει
από τη δεινή θέση στην οποία βρίσκεται.
Θέλω, κύριε Πρόεδρε, να αναφερθώ σε δυο τροπολογίες που
καταθέσαµε πολλοί Βουλευτές.
Η πρώτη αφορά στη διαδικασία αυτοπαράδοσης των απούλητων διαµερισµάτων των κατασκευαστών. Η αγορά ακινήτων
πλήττεται πάρα πολύ από την κρίση. Προέβλεπε η διαδικασία ότι
από 1-1 του έτους για όσα διαµερίσµατα είναι απούλητα θα πρέπει οι εργολάβοι να αποδώσουν τον ΦΠΑ των απούλητων διαµερισµάτων στην εφορία. Ζητήσαµε παράταση για τρία χρόνια του
καθεστώτος αυτού και πιστεύουµε ότι πρέπει να γίνει δεκτή αυτή
η τροπολογία, προκειµένου να πάρει ανάσα ο κλάδος, ο οποίος
δοκιµάζεται από µια οικονοµική δυσπραγία.
Θέλω να πιστεύω ότι στο µέλλον θα πρέπει να γίνει, όπως έχει
πει και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κεφαλογιάννης, ένας διάλογος, προκειµένου να δώσουµε επιτέλους αναπτυξιακή ώθηση και στον τοµέα των κατασκευών.
Επίσης, οφείλω να επισηµάνω, κύριε Υπουργέ, µιας και είστε
παρών, την τροπολογία για την αποκατάσταση της αδικίας που
γίνεται σε εβδοµήντα δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής
Οικονοµίας, οι οποίοι µετατάχθηκαν για να ενισχύσουν το έργο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ή της Κτηµατικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας. Η δαπάνη ετησίως είναι πολύ µικρή. Γνωρίζετε το θέµα
πάρα πολύ καιρό. Νοµίζω ότι µέσα στο όλο αυτό θέµα της παρέµβασης που κάνουµε θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε µε ίση µεταχείριση και αυτούς τους υπαλλήλους, για να σταµατήσουν
κάποια στιγµή οι αδικίες.
Τέλος, θα αναφερθώ στο άρθρο 30, που είναι η διαδηµοτική
εθελοντική κινητικότητα. Είναι µια σηµαντική τοµή για την αναδιάταξη του προσωπικού των δήµων. Η θεσµοθέτηση του «Καλλικράτη» οδήγησε σε συνενώσεις δήµων, χωρίς επαρκή µελέτη
για τις ανάγκες που είχαν σε προσωπικό. Γι’ αυτό και οι καλλικρατικοί δήµοι αδυνατούν να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα
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των τοπικών κοινωνιών.
Μια από τις αδυναµίες ήταν τότε ότι όλο το προσωπικό των
πρώην νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων µεταφέρθηκε στις πρωτεύουσες των νοµών, ενώ θα έπρεπε να µεταφερθεί στους µικρούς δήµους. Αυτό ήταν λάθος. Έτσι οι µικροί δήµοι έµειναν
χωρίς εξειδικευµένο προσωπικό και δεν ανέπτυξαν τις υπηρεσίες. Ακόµα και οι τεχνικές υπηρεσίες δήµων και κοινοτήτων που
υπηρετούσαν τους µικρούς δήµους µεταφέρθηκαν και αυτοί
στην πρωτεύουσα του νοµού. Έτσι, λοιπόν, επιχειρείται η εθελούσια µεταφορά υπαλλήλων από τους µεγάλους δήµους στους
µικρούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτή όµως η διαδικασία έχει µια σηµαντική αδυναµία. Δεδοµένου ότι η εθελοντική συµµετοχή δεν είναι εξασφαλισµένη,
πολλά κενά σε µικρούς, αποµονωµένους δήµους δεν θα καλυφθούν. Πώς, άραγε, θα πείσουµε κάποιους υπαλλήλους να φύγουν από τον τόπο κατοικίας τους, που είναι η πρωτεύουσα ενός
νοµού, και να πάνε σε ένα µικρό, ορεινό δήµο ή σε ένα νησί του
Αιγαίου;
Παραδείγµατος χάριν, πώς θα πείσουµε υπαλλήλους από τον
Δήµο Ρόδου να πάνε στον Δήµο Κάσου; Με ποιο εθελοντικό κίνητρο θα πάνε αυτοί να υπηρετήσουν σε αποµονωµένα νησιά ή
δήµους; Εδώ, νοµίζω, πρέπει να δοθούν κίνητρα, έτσι ώστε οι
υπάλληλοι από µεγάλες πόλεις που υπηρετούν την αυτοδιοίκηση
να πάνε να στηρίξουν για περιορισµένο χρονικό διάστηµα δύο,
τριών χρόνων τους µικρούς δήµους, που είναι αποµονωµένοι και
δεν έχουν προσωπικό.
Τέλος, αγαπητοί συνάδελφοι, νοµίζω ότι µε τη συζήτηση που
έγινε διαπιστώθηκε από όλους η αγωνία να πάει αυτή η χώρα
µπροστά. Η προσπάθεια, λοιπόν, για την ισόρροπη κατανοµή
βαρών πρέπει να συνεχιστεί µε διόρθωση πολλών αδικιών που
έχει το υφιστάµενο καθεστώς φορολογίας. Οι µεταρρυθµίσεις
πρέπει να γίνουν µε διάλογο και µε τη µέγιστη συναίνεση, ώστε
να έχουν διάρκεια και ισχυρή πολιτική νοµιµοποίηση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι θέλουµε να καταργήσουµε το µνηµόνιο και να διώξουµε την τρόικα από τη χώρα µας. Για να γίνει
αυτό, πρέπει να είµαστε στην 1η Ιουλίου αυτόνοµοι οικονοµικά
από δάνεια και εξαρτήσεις. Τότε θα είµαστε αυτόνοµοι και πολιτικά, για να περάσουµε δυναµικά στην περίοδο της ανάπτυξης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Ταµήλο.
Έχει κατατεθεί αίτηση για ονοµαστική ψηφοφορία από τη Δηµοκρατική Αριστερά για το άρθρο 7, η οποία θα διεξαχθεί µε τη
σύµφωνη γνώµη των κοµµάτων αύριο στις 12.00’.
Διακόπτουµε τη συνεδρίαση για τις 18.00’.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Αυγενάκης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Καταρχήν, θα ήθελα να διανείµω στο Σώµα µια σειρά από προσθήκες
και αναδιατυπώσεις. Τις καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προσθήκες-αναδιατυπώσεις οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Επίσης,
ζητώ να γίνουν δεκτές τρεις βουλευτικές τροπολογίες, η µε γενικό αριθµό 1042, η µε γενικό αριθµό 1041 και η µε γενικό αριθµό
1022.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Σε τι αναφέρονται
αυτές, κύριε Υπουργέ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Η πρώτη
αναφέρεται σε παροχή εργασίας από τους κρατούµενους ως
προς την εύρυθµη λειτουργία των καταστηµάτων κράτησης.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Αυτή είναι η µε γενικό αριθµό 1042;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι.
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Η δεύτερη αναφέρεται στη λειτουργία του Τυπογραφείου στις
γιορτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αναφέρεστε
στο Εθνικό Τυπογραφείο, κύριε Υπουργέ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ακριβώς,
κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, η τρίτη έχει να κάνει µε τη διόρθωση αντικειµενικών
αξιών. Τις καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες τροπολογίες, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µπορείτε να επαναλάβετε τα νούµερα των τροπολογιών;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως.
Είναι οι τροπολογίες 1022, 1041 και 1042.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Αυγενάκης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σηµαντικό
αυτή η συζήτηση για τον ενιαίο φόρο ακινήτων να διεξαχθεί έχοντας κάνει ορισµένες βασικές διαπιστώσεις.
Στα φορολογικά θέµατα, όχι του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, το ιδεολογικό πρόταγµα της Νέας Δηµοκρατίας δεν
απεικονίζεται στο παρόν νοµοσχέδιο. Η Νέα Δηµοκρατία είναι
ένα φιλελεύθερο κόµµα. Ο νόµος που σήµερα συζητάµε είναι
ένας αριστερός νόµος. Η αντίληψη του φιλελεύθερου κόµµατος
είναι ένα µικρό κράτος µε µικρούς φορολογικούς συντελεστές
σε όλες τις δραστηριότητες.
Αυτό δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι κάτι αυτονόητο, δεν είναι
κάτι που µπορεί να επιτευχθεί στη σηµερινή διεθνή συγκυρία.
Δεν είναι όµως και κάτι που ανήκε σε µια άλλη εποχή ή σε έναν
άλλο χρόνο. Το λέω αυτό, γιατί το ζήτηµα της ακίνητης περιουσίας, ειδικά στην Ελλάδα, είναι πιο σύνθετο από τη φορολόγηση
των εισοδηµάτων ή της κατανάλωσης.
Ο φόρος ακίνητης περιουσίας µεταξύ άλλων είναι µια δηµοσιονοµική αναγκαιότητα. Πρέπει µε απλά λόγια να βρούµε τα 2,6
δισεκατοµµύρια που αναζητούνται από τη φορολόγηση στην ακίνητη περιουσία, όπως άλλωστε συµβαίνει στο δυτικό κόσµο και
γενικότερα στον οικονοµικά ανεπτυγµένο κόσµο. Υπάρχει µια ιδιαιτερότητα όµως, το γεγονός ότι στην περίπτωση της Ελλάδας
η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών έχει εξαντληθεί.
Ωστόσο, το δηµοσιονοµικό όφελος από το ΕΕΤΗΔΕ ήταν 2,6
δισεκατοµµύρια πέρυσι και 2,6 δισεκατοµµύρια φέτος, αυτό, δηλαδή, που προβλέπεται. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι διατηρούµε το ίδιο δηµοσιονοµικό όφελος. Δεν καλούµαστε να
εισπράξουµε περισσότερα και να επιβαρύνουµε τον φορολογούµενο επιπλέον.
Όσον αφορά τη φορολογική επιβάρυνση, ισχύουν όσα είχαµε
πει προεκλογικά, γιατί ακούστηκαν πολλά σε αυτήν την Αίθουσα.
Είχαµε πει για έναν ενιαίο φόρο για τα ακίνητα, τον οποίο νοµοθετούµε, που δεν θα εισπράττεται από τη ΔΕΗ, πράγµα που επίσης νοµοθετούµε, µε µεγάλη διεύρυνση της φορολογικής
βάσης, που συντελείται στο ακέραιο. Εποµένως όλα τα ακίνητα
πληρώνουν από κάτι λιγότερο, σε γενικές γραµµές.
Ο βασικός ΕΝΦΙΑ, όπως πλέον λέγεται, είναι ανά ακίνητο και
υπάρχει συµπληρωµατικός ΕΝΦΙΑ, που πληρώνεται µόνο από
όσους έχουν πάνω από 300.000 ευρώ αξίας ακίνητη περιουσία,
χωρίς να υπολογίζονται τα αγροτεµάχια. Ωστόσο, ταµειακά οι
φορολογούµενοι θα πληρώσουν λιγότερα το 2014 σε σχέση µε
το 2013 και το 2015 ακόµα λιγότερα, όταν θα έχουν τελειώσει
όλα τα υπόλοιπα πληρωµών των προηγούµενων ετών.
Επιπλέον, το 2014 οι φορολογούµενοι θα πληρώσουν τα ίδια
συνολικά, αλλά µε πολύ πιο δίκαιη κατανοµή και διεύρυνση της
φορολογικής βάσης. Έτσι το 75% των φορολογουµένων θα πληρώσει λιγότερο φόρο ακινήτων από το 2013. Το 20% θα πληρώσει περίπου τα ίδια και το 5% θα πληρώσει λίγο περισσότερα.
Αυτή η µικρή κατηγορία, που θα πληρώσει περισσότερα, ανήκε
στις πιο υψηλές τάξεις από πλευράς περιουσίας, οι κατέχοντες
µεγάλη περιουσία κυρίως σε αστικά οικόπεδα, όχι κτίσµατα ούτε
αγροτεµάχια.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να κάνω την εξής παρατήρηση: Ο ΕΝΦΙΑ
είναι πιο δίκαιος, όχι ο δικαιότερος, ελλείψεις Εθνικού Κτηµατολογίου. Όµως, για τα ακίνητα που δεν αποφέρουν προσόδους,
τα ξενοίκιαστα, δηλαδή, πρέπει να υπάρξει µία σαφής πρόβλεψη.
Τα ξενοίκιαστα, επειδή δεν έχουν καθόλου εισόδηµα, θα έπρεπε
να έχουν διαφορετικό φορολογικό συντελεστή πιθανόν. Δεν λέω
µηδέν, αλλά διαφορετικό φορολογικό συντελεστή. Επίσης και οι
αντικειµενικές αξίες σήµερα δεν είναι οι δικαιότερες, όµως
έχουµε τη δέσµευσή σας ότι σε επόµενο χρόνο θα το δούµε και
αυτό.
Εν συνεχεία, ο βασικός ΕΝΦΙΑ σε κτήρια αστικά, οικόπεδα,
αγροτεµάχια θα είναι µικρότερος απ’ ό,τι το ΕΕΤΑ του 2013 σε
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όλες τις κατηγορίες και από τις πιο χαµηλές τιµές ζώνης ως τις
πιο ακριβές. Πέρυσι το χαράτσι ΕΕΤΗΔΕ, µετέπειτα ΕΕΤΑ, είχε
µειωθεί κατά 15% για όλους. Αυτήν τη φορά µειώθηκε και άλλο
και συγκεκριµένα, µειώθηκε από 21% στις χαµηλές ζώνες έως
και 4% στις πολύ υψηλές ζώνες. Επιπλέον, η φορολόγηση στα
αστικά οικόπεδα εντός σχεδίου είναι πολύ χαµηλότερη από όλα
τα προηγούµενα σχέδια, έχει ως βάση εκκίνησης το 1,5‰, που
θεωρείται παγκοσµίως εξαιρετικά χαµηλό ποσοστό φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας. Για παράδειγµα, ένα οικόπεδο
ενός στρέµµατος εντός σχεδίου σε µία κωµόπολη, αντικειµενικής
αξίας 20.000 ευρώ, θα πληρώσει 30 ευρώ.
Όσον αφορά στα αγροτεµάχια, που πολύς λόγος έγινε από
πολλούς συναδέλφους Βουλευτές -και από µένα τον ίδιο-, την
εκτός σχεδίου γη, θα φορολογηθούν κατά κανόνα µε 2 ευρώ στο
στρέµµα για τα καλλιεργούµενα, τα αρδευόµενα, δηλαδή, που
θα φτάνει έως 2,2 ευρώ το στρέµµα για τα αρδευτικά. Εάν είναι
βοσκότοπος, θα φορολογηθεί µε 0,5 ευρώ το στρέµµα, δηλαδή
50 λεπτά. Για όλους τους αυτόνοµους βοηθητικούς χώρους,
πέρα από την κατοικία, δηλαδή στάνες, µαντριά, κοτέτσια, αποθήκες, υπόστεγα, µηδέν φόρος.
Όσον αφορά στον συµπληρωµατικό ΕΝΦΙΑ, και εδώ πρέπει να
ξεκαθαρίσουµε ορισµένες ασάφειες που έχουν ακουστεί. Όσοι
έχουν συνολική περιουσία πάνω από 300.000 ευρώ θα πληρώσουν
και τον συµπληρωµατικό ΕΝΦΙΑ. Αυτό αφορά µία πρόσθετη φορολόγηση για λόγους προοδευτικότητας. Ο ΦΑΠ δεν µειώθηκε
πέρυσι. Τώρα µειώνεται και µάλιστα αισθητά. Αρκεί να αναφέρω
ότι οι µισοί που πλήρωσαν πέρυσι ΦΑΠ, φέτος δεν πληρώνουν καθόλου, ενώ οι άλλοι µισοί πληρώνουν αισθητά λιγότερο, µέχρι και
50% µεσοσταθµικά, λόγω της µεγάλης διασποράς.
Πρέπει να σηµειωθεί, όµως, ότι έχει αυξηθεί το αφορολόγητο
όριο σε σχέση µε τον ΦΑΠ από 200.000 ευρώ σε 300.000 ευρώ
και έτσι υπάρχουν αρκετοί που πλήρωναν έως τώρα κατά το παρελθόν ΦΑΠ και που θα πληρώσουν συµπληρωµατικό ΕΝΦΙΑ το
2014. Ακόµα όσοι έχουν περιουσία πάνω από 300.000 ευρώ θα
πληρώσουν µε µειωµένους συντελεστές.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ΦΑΠ ξεκινούσε από 0,2% και έφτανε
στο 2%. Ο συµπληρωµατικός ΕΝΦΙΑ ξεκινά από µεγαλύτερο
αφορολόγητο, από το 0,1% και φτάνει έως 1%. Δηλαδή, όσοι επιβαρύνονται µε τον συµπληρωµατικό ενιαίο φόρο είναι λιγότεροι
από όσους πλήρωναν έως φέτος ΦΑΠ. Φορολογούνται για µικρότερο µέρος της περιουσίας τους, αφού ξεκινούν από µεγαλύτερο
αφορολόγητο. Για µικρότερο µέρος της περιουσίας τους φορολογούνται µε χαµηλότερους συντελεστές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαµε δεσµευθεί για έναν ενιαίο φόρο ακινήτων που θα είναι δίκαιος, µε διευρυµένη φορολογική βάση, που θα είναι προοδευτικός, που δεν θα συνδέεται µε
τους λογαριασµούς και τα ρολόγια της ΔΕΗ. Η Κυβέρνηση κάνει
πράξη αυτό για το οποίο δεσµεύθηκε, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συγκυρίες. Σε όλα αυτά έχει απέναντί της µία Αντιπολίτευση, η οποία φωνάζει για τη φορολόγηση των ακινήτων και
βγαίνει στα κάγκελα, αλλά ούτε λόγος για το πού θα βρεθούν τα
2,6 δισεκατοµµύρια. Φωνάζουν οι συνάδελφοι της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης που η Κυβέρνηση φορολογεί ένα τµήµα της περιουσίας, τη στιγµή κατά την οποία οι βασικές της θέσεις είναι η
φορολόγηση ανεξαιρέτως όλης της κινητής ή ακίνητης περιουσίας.
Αυτές δεν είναι και οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, που σας ρωτούν σε
κανάλια και συζητήσεις, φορολόγηση καταθέσεων, αµοιβαία κεφάλαια, µετοχές, ακίνητα, ασφαλιστικά συµβόλαια κ.λπ. κ.λπ.;
Αυτό δεν είναι απλώς µία ανακολουθία, αλλά είναι φαρισαϊσµός
και κατά την άποψή µου, είναι και αναίδεια σε κάποια σηµεία.
Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι, νοµίζω ότι το σχέδιο νόµου
πρέπει και επιβάλλεται να ψηφιστεί και να στηριχτεί από όλες,
αν είναι δυνατόν, τις πτέρυγες της Βουλής, διότι είναι ένας ενιαίος πλέον φόρος, διότι είναι ένας κατά το δυνατόν δικαιότερος
φόρος, έχει υποστεί ήδη δύο διαδοχικές µειώσεις -µία για το
2013 κατά 15% και µία τώρα, για το 2014, µεσοσταθµικά γύρω
στο 13%- και διότι επιτυγχάνεται για πρώτη φορά σοβαρή διεύρυνση της φορολογικής βάσης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει
ζητήσει ο τέως Πρόεδρος της Βουλής κ. Βύρων Πολύδωρας.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, λαµβάνω
τον λόγο µετά από µακρά περίοδο σιωπής, στην Ολοµέλεια τουλάχιστον. Τελευταία φορά ήταν, όταν απευθύνθηκα στο Σώµα ως
Πρόεδρος της Βουλής και είχα στις προγραµµατικές δηλώσεις
του Προέδρου της Βουλής, ας το πούµε έτσι, διατυπώσει τρεις
προσδοκίες, τρεις σχεδιάσεις, τρία προγράµµατα, τρεις αποφάσεις. Η µία ήταν η κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγµατος,
η άλλη ήταν η κατάργηση της λεγόµενης ασυλίας των Βουλευτών και η τρίτη ήταν να µη διαλύεται η Βουλή µε τον προσχηµατικώς σπουδαίο λόγο ή για την εκλογή Προέδρου της
Δηµοκρατίας. Και τα τρία, µέσα σε µία αναθεωρητική διαδικασία
του άρθρου 110 του Συντάγµατος, εάν ήθελε η Βουλή -αυτή η
Βουλή- θα µπορούσε να τα είχε προχωρήσει.
Λαµβάνω σήµερα τον λόγο για ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα -αυτό
που συζητούµε, καθώς ξέρετε-, το οποίο για µένα έχει πάρει περισσότερες εντάσεις και διαστάσεις στη συνείδησή µου, κυρίως
γιατί δεν µπορώ να το δεχτώ συνειδησιακά, λογικά, ιστορικά,
εθνικά και, δεύτερον, γιατί λαµβάνω χιλιάδες παράπονα και αντιρρήσεις από συµπολίτες µας, από όλη την Ελλάδα.
Θα ήθελα να καταθέσω µερικά εισαγωγικά έγγραφα. Είχα εκθέσει τις σκέψεις µου, γνωστές µε ένα άρθρο µου, παραδείγµατος χάριν, «Δηµεύουν τα χωράφια µας!», όπου έλεγα τα εξής:
«Τα χωράφια των Ελλήνων δεν είναι φορολογητέα ύλη. Είναι συστατικό ζωής. Του Έλληνα. Και απόδειξη της ιστορικής επιβίωσής του. Είναι όρος και όριον και ορισµός. Του ελεύθερου
Έλληνα. Δεν είναι µόνον απλή µνήµη και ανάµνηση. Είναι µνήµα
των προγόνων του. Δεν είναι στοιχείο της λογιστικής. Είναι «στοιχειό» της ψυχής και λογισµός του νου. Του Έλληνα. Είναι η ίδια
η χώρα µας στο χαϊδευτικό υποκοριστικό της: Χωράφι.».
Με λοιδόρησαν. Δεν χωράνε τέτοιες σκέψεις, τέτοια ονείρατα,
τέτοιες ιστορικές αναδροµές στο σκεπτικό και στη λογική της
τρόικας. Παρακαλώ να κατατεθεί αυτό για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βύρων Πολύδωρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ένα δεύτερο έγγραφο είναι µια ερώτησή µου προς τον
Υπουργό των Οικονοµικών από τις 13 Νοεµβρίου του 2013, αναπάντητη: Φορολογία ακινήτων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
Θέτω τα ερωτήµατα. Υπονοείται ότι απαντά το Υπουργείο Οικονοµικών µε το παρόν σχέδιο νόµου. Δεν τελεί σε επαφή το ερωτηµατολόγιό µου µε την απάντηση που υποτίθεται ότι δίδεται µε
το νοµοσχέδιο. Παρακαλώ να κατατεθεί και αυτό για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βύρων Πολύδωρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το τρίτο είναι πάλι προς το Υπουργείο Οικονοµικών µία ερώτηση για τη σύσταση και δράση των offshore εταιρειών στην Ελλάδα. Αυτό το κρατώ, γιατί θα το χρησιµοποιήσω σε άλλο σηµείο
της οµιλίας µου.
Από τα έγγραφα που εισάγω έχω και πέντε βιβλία που έχω
γράψει, µε τα οποία εκθέτω σκέψεις και για το θέµα αυτό που
συζητούµε σήµερα. Το ένα είναι: «Έλλην λόγος, ο Ευρωπαϊκός
λόγος», Μάρτιος του 2010, προ της υπογραφής του πρώτου µνηµονίου.
Ήθελα να απαντήσω στην ύβρη του «FOCUS» προς τον ελληνικό πολιτισµό, µε την ασχήµια του εξωφύλλου του που γνωρίζετε. Έκανα µία διάλεξη τότε στην Κατερίνη της Πιερίας, την
οποία επανέλαβα δέκα φορές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Το κεντρικό µήνυµα αυτής της διαλέξεως προς τους Ευρωπαίους ήταν, «Δώστε µου πίσω τις λέξεις µου». Αυτό είναι όχι το δάνειο, αλλά η χαριστική πράξη των Ελλήνων προς την Ευρώπη και
την ανθρωπότητα. Για παράδειγµα ο «Φάουστ» του Γκαίτε, αν
αφαιρέσει κανείς ονόµατα, ήρωες, τοπωνύµια, λέξεις, δεν θα έχει
σκελετό να διατυπωθεί ως έργο της παγκόσµιας φιλολογίας.
Αυτό είναι ένα.
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Το δεύτερο ήταν µια ανάλυση του Σεπτεµβρίου του 2010 για
τη χρηµατοπιστωτική κρίση. Αίτια, αφορµές, προοπτικές, τρόποι
αντιµετώπισης.
Το τρίτο: «Περί δηµοσίου χρέους». Σε αυτό καταγράφεται η
εξέλιξη του δηµοσίου χρέους. Και καταγράφεται και µία δική µου
παρέµβαση, όταν ήµουν γενικός εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας το 1999 για τον προϋπολογισµό του 2000. Κι επαναλάµβανα
τότε τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου ότι «αν δεν εξουδετερώσει αυτό το τέρας, το δηµόσιο χρέος, η Ελλάδα, τότε την Ελλάδα θα την καταπιεί αυτό το τέρας». Αυτό είναι η ανάλυση περί
δηµοσίου χρέους.
Τέταρτον «Και τώρα τι κάνουµε;». Αυτό το εξέδωσα τον Φεβρουάριο του 2013. Μιλούσα τότε για τη δήµευση των περιουσιών, όπως εξηγγέλλετο ή προανηγγέλετο. Σας λέω τώρα ότι
εδώ έχουµε έναν ειδικό τρόπο κυριότητας στην Ελλάδα. Δεν
είναι ούτε καν ο τρόπος µεταβιβάσεως των τιµαρίων, των λατιφουντίων της ρωµαϊκής εποχής, όπως µετεκυλίσθη στη φεουδαλική Ευρώπη. Δηλαδή, δέκα τιµάρια από τα δεκαέξι φτιάχνουν
ένα κρατίδιο της Γερµανίας. Το ίδιο συµβαίνει και στην Ιταλία
κ.ο.κ.. Εδώ είναι η αρχή ούτε καν της χρησικτησίας, αλλά της vetustas- vetus, veteris, παλαιός, αρχαίος, παµπάλαιος, βετεράνοςόπου είναι πριν από την έκτακτη χρησικτησία, πολύ πριν. Έχουµε
γαίες, τις οποίες σε συνέχεια κληρονοµική µπορούµε να µετρήσουµε από το 1600 –µετρηµένα- για να µην πω από τον Όµηρο.
Τότε, είχα βρει και είχα γράψει την εξής αποστροφή, την οποία
σάς αφιερώνω σε αυτήν τη συζήτηση, µήπως εννοήσουµε ότι
υπάρχει και µία λογική, άλλη λογική, έξω από τα λογιστικά τα
οποία είναι όλα ψευδεπίγραφα, όπως παρουσιάζονται και µάλιστα
εξακολουθητικά. Είδα µε τα µάτια µου µία συγκλονιστική όσο και
διδακτική εικόνα στην τηλεόραση. «Ένας γέρων φτωχός, ρακένδυτος, γενειοφόρος και µε τραγιάσκα, στηριζόµενος στο ποιµενικό ραβδί του, δέχεται τη µάλλον αφελή ερώτηση µοντέρνου
δηµοσιογράφου, οικονοµοµέτρη». Τον ρώτησε, λοιπόν: «Και γιατί
µένετε εδώ;» Εννοούσε στη δυστυχία, στη φτώχεια, στη µοναξιά
και στην ερηµία. Κι εκείνος µε όλη τη βεβαιότητα για την ορθότητα
της απαντήσεώς του και µε ολόρθη περηφάνια απαντά: «Γιατί εδώ
είναι η γης µου.». Σαν να έλεγε: «Γιατί εδώ είναι το βασίλειό µου.».
Κανένας εκτιµητής του ΔΝΤ ή των οίκων αξιολόγησης δεν µπορεί να το εκτιµήσει έτσι. Πιθανότητα να σβήσει και τη συνέντευξη
και τον άνθρωπο. Τον βλέπει σαν ιό που του χαλάει το πρόγραµµα του κοµπιούτερ.
Το τελευταίο είναι: «Ποια Ευρώπη;», ενός ευρωσκεπτικιστού
πλέον -του οµιλούντος-, που θα το χρησιµοποιήσω κι αυτό για
άλλο σηµείο της παρεµβάσεώς µου.
Τώρα, θέλω να σας πω ενηµερωτικά ότι δεν αναζητούσαµε -κι
εγώ ως Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας- κάποιο ψευδώνυµο
ή κάποιο συνώνυµο, δηλαδή αυτόν τον φόρο ακινήτου ιδιοκτησίας, ενιαίο, µε µία συντοµογραφία - απεχθάνοµαι τις συντοµογραφίες- και τα αρκτικόλεξα εις θέσιν χαρατσίου. Δεν ήταν αυτό
το κρινόµενο ζήτηµα. Ψάχναµε για έναν φόρο άλλο, ελαφρύτερο, απλούστερο, δικαιότερο, που δεν θα ξεκινούσε από το χαράτσι ως βάση εκτιµήσεως.
Ποιος είπε ότι εννοούµε το χαράτσι δεδοµένο και προχωρούµε
από κει και πέρα τις αυξήσεις και τα κλιµάκια; Πότε αυτό συµφωνήθηκε; Πότε ελέχθη ότι είναι δεδοµένο πως ξεκινάµε µε αυτό
το κεκτηµένο του 2010, 2011, 2012 και τώρα προχωρούµε αλλιώς; Ποιος το είπε αυτό;
Ακόµα και το ποιος θα εισπράξει, αν θα εισπράξει ο έφορος ή
η ΔΕΗ, είναι δευτερεύον. Το πρωτεύον δεν είναι ούτε η ονοµασία
ούτε το χαράτσι ούτε το βαρύ και δυσβάσταχτο αυτό φορολογικό χτύπηµα στον ελληνικό λαό και στον Έλληνα ιδιοκτήτη, που
πνέει τα λοίσθια.
Σας λέω, δε, ότι δεν είναι νέος φόρος, δεν είναι απαλλακτικός
των άλλων, αλλά λειτουργεί σωρευτικά -για να οικονοµώ τον
χρόνο- µαζί µε σαράντα παλαιότερους φόρους.
Καταθέτω έγγραφο µε πηγή, την Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βύρων Πολύδωρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
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Σαράντα φόροι και τέλη είναι εγγεγραµµένοι στην καµπούρα
του Έλληνα ιδιοκτήτη και λειτουργούν τώρα και θα συλλειτουργούν µε τον ενιαίο φόρο.
Προχθές διάβασα στους «NEW YORK TIMES» τον Πολ Κρούγκµαν, όπου έγραφε: «Η απελευθέρωση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, του τραπεζικού συστήµατος, οδήγησε σε ύφεση, σε
ανεργία, σε κατακρεούργηση της καταναλωτικής ζήτησης και σε
πλουτισµό των golden boys». Αυτό είναι που υφιστάµεθα. Και καλούνται οι λαοί του Νότου να πληρώσουν τα χόµπι, τα λεφτά και
την απληστία των golden boys, των τραπεζιτών.
Γίνεται αγώνας µήπως πάρει ένα πλεονέκτηµα η πολιτική εξουσία στις Ηνωµένες Πολιτείες. Στην Ευρώπη η πολιτική εξουσία
είναι παρητηµένη.
Διάβαζα πάλι πρόσφατα τον Νόαµ Τσόµσκι να λέει: «Κάποιοι
άνθρωποι στη Γερµανία φαίνεται πως στόχο έχουν να θέσουν την
Ελλάδα υπό καθεστώς ιδιότυπης σκλαβιάς, προσλαµβάνοντας,
αποκτώντας και δεσµεύοντας ό,τι έχει αξία στην Ελλάδα.».
Θα µπορούσα να µιλάω για ώρες. Είναι δήµευση. Δεν είναι
βράχος. Παραιτείται, τον αγριεύεις τον πολίτη, ιδιοκτήτη του
βράχου. Αυτόν τον βράχο τον απέκτησε εκχερσώνοντας µε τα
νύχια του. Δεν έχει συµβόλαιο. Έχει εγγραφή αίµατος στον
βράχο, στο χωραφάκι. Πρέπει να το καταλάβουµε. Ούτε καν
απευθύνοµαι στην Κυβέρνηση. Απευθύνοµαι µέσω της Κυβέρνησης στην τρόικα, που έχει το άλλο µυαλό, µε το οποίο δεν µπορώ
να πιάσω επαφή. Και µου ζητάνε να σεβαστώ αυτήν τη λογική;
Δεν µπορώ.
Συγκεκριµένα, πρόκειται για δήµευση. Κι αν δεν µε πιστεύετε,
το λέει το άρθρο 7 του Συντάγµατος, το οποίο αναφέρει ότι γενική δήµευση απαγορεύεται ρητά. Ελάχιστες φορές χρησιµοποιείται το ρήµα «απαγορεύεται». Το λέει για την περίπτωση της
γενικής δήµευσης. Η ανάλυση και η θεωρία λέει: Εκ πλαγίου, εάν
δεν έχει εισόδηµα από εκείνο που φορολογείς, είναι δήµευση έµµεση στο βάθος του χρόνου αλλά και κοντά-κοντά, αν δεν αντέχει ο άλλος και τα παρατήσει.
Επίσης, είναι δήµευση και µέσω των αποφάσεων του Ανωτάτου Οµοσπονδιακού Συνταγµατικού Δικαστηρίου της Γερµανίας.
Σας διαβάζω από την Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας
της Βουλής: «Δεν πρέπει ο φόρος να θίγει τον πυρήνα του δικαιώµατος της ιδιοκτησίας», καθώς και ότι «ο φόρος πρέπει να
µπορεί να καταβάλλεται ετησίως από τα εισοδήµατα τα οποία
προέρχονται κατά συνήθη χρήση από την περιουσία αυτή.». Στην
Ευρώπη δεν υπάρχει φόρος ακινησίας, δηλαδή αυτό που λένε
µε µεγάλη ευκολία όλοι οι αναλυτές –δηλαδή, η άλλη Σχολή«φόρος κατοχής». Υπάρχει µόνο φόρος χωρών τελουσών υπό
κατοχή.
Δεύτερον, το Conseil d’ Etat, το Συµβούλιο Επικρατείας της
Γαλλίας, λέει -καθώς ξέρετε, γιατί θα έχετε διαβάσει την Έκθεση: «Ο ως άνω φόρος κατοχής της περιουσίας πρέπει να µπορεί να
καταβάλλεται διά των εισοδηµάτων που παράγει αυτή. Άλλως,
θίγεται ο πυρήνας του δικαιώµατος.». Για κάποιους που είπαν ότι
το άρθρο 17 µιλάει για έκτακτες ανάγκες, σας πληροφορώ ότι
µιλάει για έκτακτη δηµόσια ωφέλεια. Αφιερώνει το υπόλοιπο από
οκτώ παραγράφους του άρθρου για τη διαδικασία της απαλλοτρίωσης. Προσωρινή τιµή µονάδας, οριστική τιµή µονάδας, πλειστηριασµός κ.οκ.. Αυτά τα λέει αναλυτικά το Σύνταγµα. Το θέµα
µας τότε δεν είναι η απαλλοτρίωση για δηµόσια ωφέλεια, γιατί
θα µπορούσε να πάρει τις περιουσίες των ανθρώπων και να τις
απαλλοτριώσει, γιατί χρειαζόµαστε λεφτά. Δεν το κάνει.
Καταλήγοντας, θα ήθελα να σας πω -για να µην σας «τρώω»
άλλο τον χρόνο, γιατί το θέµα είναι τεράστιο και πολλές οι σηµειώσεις µου- ότι η άλλη άποψη των λογιστών λέει ότι έχουµε
µία πίεση για τα 2,9. δισ.ευρώ. Πού θα βρείτε το ισοδύναµο; Μοιάζει σαν καταλυτική η ερώτηση. Απαντώ, λοιπόν. Στις offshore.
Εκεί θα το βρείτε.
Έκανα ερώτηση -την οποία και καταθέτω- και έλαβα απάντηση
-την οποία χρησιµοποίησε και ο κ. Τσίπρας στη συζήτηση για την
πρόταση µοµφής- ότι έχουµε εξίµισι περίπου χιλιάδες offshoreεγγεγραµµένες στα νηολόγια, λέω εγώ, δηλαδή στα βιβλία των
ΔΟΥ Ελλάδος-, εκ των οποίων ηλέγχθησαν τριάντα τέσσερις από
τις ΔΟΥ Κρανιδίου και Κύµης. Το ακούσατε! Ηλέγχθησαν τριάντα
τέσσερις!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βύρων Πολύδωρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και από τις τριάντα τέσσερις εξήχθη ένα συµπέρασµα βεβαιωµένων φόρων 40 εκατοµµυρίων ευρώ. Κάνω εγώ µε το µολύβι
µου την «προπαίδεια» και βρίσκω το εξής. Από τις εξίµισι χιλιάδες, µε την ίδια προβολή και µε τις σχετικές διακυµάνσεις, βγαίνουν 8 δισεκατοµµύρια δυνητικά βεβαιούµενοι φόροι. Γιατί δεν
εκτιµάται αυτό; Γιατί δεν συνυπολογίζεται; Γιατί δεν συνυπολογίζεται η λίστα Λαγκάρντ; Γιατί δεν συνυπολογίζονται οι «Καντάδες» στη Σιγκαπούρη; Γιατί δεν συνυπολογίζονται οι εξαγωγείς
εµβασµάτων, οι εµβασµατούχοι από τον κατάλογο της Τραπέζης
της Ελλάδος; Τι είδους οικονοµική πολιτική είναι αυτή που έγκειται στο ότι βρήκαµε το υποζύγιον που λέγεται «λαός» και «νοικοκύρης» και τον πατάµε στον λαιµό; Και θέλετε να το ψηφίσω εγώ
αυτό; Και η ιστορία µου; Ο πολιτισµός µου; Το γεγονός ότι αγωνιζόµουν για τη µεσαία τάξη; Το γεγονός ότι ο Αριστοτέλης λέει
στο «Αθηναίων Πολιτεία» ότι εγγυάται ο επώνυµος άρχων κατ’
έτος την ιδιοκτησία των Αθηναίων πολιτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σήµερα είναι 20 Δεκεµβρίου. Στις 20 Δεκεµβρίου του 1821,
όταν αρχίζαµε να φτιάχνουµε τη συνταγµατική έννοµη τάξη στην
Ελλάδα, άνοιξε τις εργασίες της η Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου εις θέσιν Πιάδα. Και λέει στο άρθρο Ζ’ «Το κράτος εγγυάται
και είναι δικαίωµα των πολιτών και υποχρέωση του κράτους να
στηρίζει την ιδιοκτησία, την τιµή και την ασφάλεια των Ελλήνων
πολιτών.». Αυτό προβλεπόταν το 1821 στο πρώτο Σύνταγµα της
Α’ Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου.
Καταλήγω, λοιπόν, ότι δεν είναι λογιστικά τα θέµατα. Είναι πολιτικά.
Στο ευρωσκεπτικιστικό µου βιβλίο: «Ποια Ευρώπη;» -το οποίο
επίσης θα καταθέσω- κάνω µία πρόταση, την οποία κανείς δεν
λαµβάνει υπ’ όψιν του, γιατί θέλουµε να «κάνουµε σφοδρές αντιδικίες» ο ένας µε τον άλλον εδώ και το ένα κόµµα µε το άλλο.
Και καθώς θα κάνουµε αντιδικίες σφοδρές, θα δηµιουργούµε συσπειρώσεις και θα ευδοκιµούµε κοµµατικώς. Είναι αυτό στα ενδιαφέροντά σας, κύριοι συνάδελφοι; Το πώς θα ευδοκιµήσουµε
κοµµατικώς; ‘Όχι το πώς θα επιζήσουµε εθνικώς;
Η πρότασή µου, λοιπόν, είναι η εξής. Γι’ αυτό ζητώ εθνική συνεννόηση. Γι’ αυτό προτείνω: «Να εκδοθεί ένα οµόφωνο ψήφισµα
της Βουλής των Ελλήνων, µε το οποίο θα γνωστοποιείται σε
όλους, σε όλες τις βουλές και τις κυβερνήσεις του κόσµου ο κίνδυνος ανθρωπιστικής κρίσης που αντιµετωπίζει ένας λαός, ο ελληνικός λαός, εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης και της βαθιάς
ύφεσης στην οποία τον οδηγεί αφεύκτως η ακρισία και η απληστία των δανειστών του.».
Υπάρχει ένα δόγµα από τον καιρό του Χαµουραµπί και του δικαίου της Γόρτυνος µέχρι σήµερα απανταχού στον πλανήτη, από
τους Αβορίγινες µέχρι τους Εσκιµώους, το δόγµα το νοµικό που
λέει «ουδείς υποχρεούται εις τα αδύνατα», «ουκ αν λάβοις παρά
του µη έχοντος». Μην προσδοκάτε ότι θα εισπράξετε φόρους.
Εξηντλήθη η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών!.
Υπάρχει και δεύτερο δόγµα που είναι στο άρθρο 388 Αστικού
Κώδικος, και αφορά στην «απρόοπτη µεταβολή των συνθηκών.».
Υπάρχει και η τοκογλυφία, υπάρχει και η κερδοσκοπία, υπάρχει
και η απάτη, η πλάνη, η απειλή και η καλή πίστη. Όλες οι συναλλαγές και τα δάνεια πρέπει να διέπονται από την καλή πίστη και
τα χρηστά ήθη. Τι γίνεται εν προκειµένω; Εν προκειµένω ξέρουµε
µόνο και µας το τονίζουν οι τροικανοί το«pacta sunt servanda»,
δηλαδή ότι οι συµβάσεις είναι τηρητέες. Κάπου βάλαµε την υπογραφή µας τον Μάιο του 2010 και έναν χρόνο αργότερα ξαναβάλαµε την υπογραφή µας. Μα, δεν µπορεί να βγει, δηλαδή να
τηρηθεί, αυτή η υπογραφή. Το «pacta sunt servanda», όταν είναι
προϊόν πλάνης, απάτης, απειλής, κουφότητας κ.ο.κ., τότε δεν τηρείται. Είναι υποχρεωτικό να µην τηρηθεί το προϊόν της πλάνης,
της απάτης, της απειλής, της κουφότητας, της ανάγκης. Το δίκαιο της ανάγκης αντιστρέφεται. Τώρα η ανάγκη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κύριε Πολύδωρα, σας παρακαλώ.
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ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Σας υπόσχοµαι ότι αυτή είναι η τελευταία µου φράση.
Πρέπει να σας πω ότι το δίκαιο της ανάγκης µέχρι πρότινος
ήταν «Τι να κάνω; Ήρθε η µπότα της τρόικας. Είµαι και εγώ χρεωµένος, κατασυκοφαντούµενος ως χρεωµένος για το ότι κάποιοι
κυβερνούσαν χώρα και λαό διεφθαρµένων». Και η ίδια κατασυκοφάντηση του λαού, κατά υπονόηση, συνεχίζεται και σήµερα
µε αυτόν τον νόµο, «ξέρεις, τα έφτιαξαν µε φοροδιαφυγή τα σπίτια και τα χωράφια». Ε, δεν είναι έτσι! Γνωρίστε καλύτερα αυτόν
τον λαό. Τα «µπαΐρια», όπως λέει και ένας συνάδελφός µου εδώ,
είναι κατακτηµένα από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Και λέω
τώρα εγώ εδώ, στη συζήτηση που κάνουµε, ότι η κατάσταση
ανάγκης αντιστρέφεται και παίρνει ένα ιερό περιεχόµενο. Επικαλούµαι την κατάσταση της ανάγκης, να µη σας πληρώσω, κύριοι
τροϊκανοί, γιατί θα µου πεθάνει το παιδί, θα µου πεθάνει ο λαός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Επικαλούµαι την κατάσταση της ανάγκης, όπως την επικαλέσθηκε ο Μεταξάς το 1938 στο Δικαστήριο των Βρυξελλών και
όπως την επικαλέσθηκε η Γερµανία το 1931, όταν µάζευε τα χρέη
της και της τα «κέρασαν», αλλά και το 1953. Ποιο ήταν το αντικείµενο εκείνης της συµβάσεως µε τη Γερµανία, η οποία ξεχνάει
τα κατοχικά δάνεια, ξεχνάει τις αποζηµιώσεις, ξεχνάει ότι έκαψε
χωριά; Η Γερµανία τα ξεχνάει όλα αυτά! Εγώ, λοιπόν, να κάνω
συνεταιρισµό προς τι;
Και λέει η Γερµανία το 1931, αλλά και το 1953: «Θα χαριστεί
το µισό από το χρέος. Δεν θα το εξυπηρετείς, παρά µόνο όταν
πιάσεις 5% ρυθµό ανάπτυξης του εγχώριου προϊόντος.». Πώς
αυτά δεν έχουν ανάλογα για κάποιους σήµερα παρίες του
Νότου; Εγώ δεν εκφράζω τώρα ούτε λογιστικά ούτε τίποτα. Σας
τα είπα όλα. Θέλω να είµαι εκφραστής της ζώσας υπερηφάνειας
του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βύρων Πολύδωρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα βιβλία, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου
και η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών υποθέσεων καταθέτουν την
Έκθεση τους στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας: «Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι τέσσερα άτοµα από το Τµήµα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Νοσοκοµείου Πρεβέζης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Μητρόπουλος.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µετά την οµιλία του κ. Πολύδωρα εγώ θα
έπαιρνα τον λόγο και θα απεκάλυπτα στους συναδέλφους Βουλευτές ότι το δικαίωµα της ιδιοκτησίας των Ελλήνων έχει απολύτως καταλυθεί και ότι οι δανειστές… Με ακούτε, κύριε Υπουργέ;
Θα έπαιρνα αµέσως τον λόγο και θα απεκάλυπτα ότι όχι µόνο
τα τετραγωνικά µέτρα, αλλά το δικαίωµα ιδιοκτησίας των Ελλήνων έχει καταλυθεί και ότι έχετε παραδώσει στους δανειστές
γνωµοδότηση µε την εξής φράση. «Η εκτέλεση της δανειακής
σύµβασης δεν είναι αντίθετη µε ελληνικές διατάξεις Αναγκαστικού Δικαίου»-, θυµίζω ότι ο Παπανδρέου είχε πει «εκτός και αν
αναγκαστικός νόµος άλλα ορίζει», ακόµη και ο Παπανδρέου το
είχε πει αυτό-, «µε τη δηµόσια τάξη, µε τις διεθνείς συνθήκες ή
τις γενικώς παραδεδεγµένες αρχές του Διεθνούς Δικαίου».
Σας έχουν βγάλει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας έχουν δανείσει µε «ρήτρα µη ισοτίµου µέλους». Και όποιος είναι νοµικός
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από την Αίθουσα εδώ, µπορεί να καταλάβει τι σηµαίνει ότι οι δανειστές δεν δεσµεύονται από κανέναν αναγκαστικό νόµο, από κανέναν νόµο δηµόσιας τάξης, από καµµία διεθνή συνθήκη και από
καµµία γενικώς παραδεδεγµένη αρχή του Διεθνούς Δικαίου. Να
τα πείτε αυτά στους συναδέλφους. Διότι δεν µπορεί να µεµψιµοιρούν για τα 100 ή τα 120 και εσείς να έχετε παραδώσει στους
δανειστές τέτοια κατάπτυστα κείµενα.
Και συνεχίζω. Τους έχετε βάλει να δεχτούν ότι ο ορισµός του
Αγγλικού Δικαίου είναι έγκυρη δική τους επιλογή, που δεσµεύει
την Ελλάδα. Τους έχετε πει ακόµη ότι οι δανειστές µπορούν να
εκτελούν και να δεσµεύουν περιουσιακά στοιχεία… Θα ήθελα να
µε ακούσει ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεχίστε. Το
βλέµµα µπορεί να είναι αλλού, το αυτί ακούει όµως.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα, παρακαλώ, τον απόλυτο σεβασµό.
Και ότι έχετε δεχτεί, µε τη γνωµοδότηση που έχετε παραδώσει
στους δανειστές, ότι µπορούν οι δανειστές να κατάσχουν περιουσιακά στοιχεία του δηµοσίου, χωρίς ακόµη και δικαστική απόφαση.
Σας διαβάζω τη γνωµοδότηση που παραδώσατε πριν από κάποιους µήνες: «Ούτε το δικαιούχο µέλος ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος..». Δεν θα συνεχίσω, θα περιµένω, κύριε Πρόεδρε. Διότι,
ύστερα θα αναφερθώ και σε ένα προσωπικό θέµα και παρακαλώ
τον απόλυτο σεβασµό.
Έχετε δεχτεί –επαναλαµβάνω- ότι «ούτε το δικαιούχο κράτοςµέλος, ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος, ούτε κανένα από τα περιουσιακά του στοιχεία εξαιρούνται λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για
άλλον λόγο ή δικαιοδοσίας ή κατάσχεσης πριν ή µετά την έκδοση
δικαστικής απόφασης». Τι σηµαίνει πριν ή µετά την έκδοση δικαστικής απόφασης να κατάσχουν οι δανειστές περιουσιακά στοιχεία; Και βάλατε Έλληνες Βουλευτές να δηλώσουν στις
γνωµοδοτήσεις, χωρίς να το ξέρουν οι περισσότεροι, ότι η συγκεκριµένη δανειακή σύµβαση δεν είναι απαραίτητο να επικυρωθεί από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Χαρείτε τους!
Σας έβαλαν να υπογράψετε ότι δεν είναι απαραίτητο για όλες
τις δεσµεύσεις για τα περιουσιακά στοιχεία. Τρεις δανειακές
συµβάσεις, γνωµοδοτήσεις που θα καταθέσω για τα Πρακτικά
µε την ελληνική µετάφραση του Υπουργείου.
Και την ηµέρα, κύριε Υπουργέ, που απεκάλυψα ότι έχετε δώσει
αυτές τις κατάπτυστες γνωµοδοτήσεις του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους -που κατά το Σύνταγµα προώρισται, εάν υπάρξει
πρόβληµα µε τους δανειστές να πάνε να εκπροσωπήσουν το δηµόσιο- και πήγα στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας να σας αποτρέψει να δώσετε στους δανειστές τις γνωµοδοτήσεις, µε
παραπέµψατε στο ΣΔΟΕ. Την ίδια µέρα µε παραπέµψατε στο
ΣΔΟΕ!
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, εάν
έχετε την καλοσύνη, σοβαρότητα.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, σε εσάς,
κύριε συνάδελφε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ!
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και όταν ο Γενικός Επιθεωρητής
του Υπουργείου σας κ. Κριτσέλης, ερωτηθείς από εµένα εάν τα
χρήµατα που έφερα µε τον νόµο Αλογοσκούφη πρέπει να φορολογηθούν, µου είπε ότι απαγορεύεται, τον αποπέµψατε, αφού
τον «βάλατε στο ψυγείο», οκτώ µήνες µετά. Θα το καταθέσω για
τα Πρακτικά.
Διότι, είχατε βάλει τις υπηρεσίες να βάλουν πρόστιµο. Δεν σεβαστήκατε αγώνες. Φυλακίστηκα, έδωσα αγώνα –λείπει ο Χρύσανθος Λαζαρίδης από εδώ- για να είστε εσείς εκεί πέρα. Όχι,
όταν αποκαλύπτουµε τις γνωµοδοτήσεις µε τα κατάπτυστα κείµενα να αγνοείτε τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Είναι εδώ κατατεθειµένη η πρόταση και η γνωµοδότηση του κ. Κριτσέλη. Θα
καταθέσω όλα τα έγγραφα.
Σας εγκαλώ για αυτό. Δεν µπορεί να κάνετε επαίσχυντες πρά-
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ξεις κατά πολιτικών αντιπάλων οι οποίοι σάπισαν στις φυλακές,
για να κάνετε αυτά που κάνετε κατά του έθνους. Καταθέτω όλα
τα έγγραφα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και µη µου λέτε ότι δεν τα ξέρετε αυτά. Όταν ο κ. Κριτσέλης
ενηµέρωνε ότι δεν µπορούν να φορολογούνται χρήµατα τα οποία
ήρθαν νοµίµως µε τον νόµο Αλογοσκούφη, να συνεχίζεται µια
επαίσχυντη πράξη κατά ενός ανθρώπου -σε µένα µόνο, κανένας
από τη λίστα Λαγκάρντ-, ο οποίος θεωρώ ότι έκανε µικρούς αγώνες για τη δηµοκρατία.
Τελειώνω.
Πήγα στην επιτροπή του άρθρου 70 και είδα εκατό επιχειρηµατίες τροµοκρατηµένους, κάποιοι πήγαν να πέσουν από τα παράθυρα, επειδή ασκείτε φορολογική τροµοκρατία κατά των
Ελλήνων. Θα πρέπει να προσέξετε, διότι δεν είναι τα κείµενα τα
οποία δυστυχώς συνάδελφοι του ελληνικού Κοινοβουλίου έρχονται να ψηφίσουν, χωρίς πολλές φορές να µελετούν απ’ ό,τι κατάλαβα και από τον κ. Πολύδωρα. Είναι η τροµοκρατία που
ασκείτε στους Έλληνες, είναι η επέλαση κατά των εισοδηµάτων
τους, είναι το ότι θα πληρώνουν για τους βράχους, για τις πέτρες, για ό,τι έχουν όλες οι γενιές.
Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώντας σας για την
ανοχή σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συζητούµενο νοµοσχέδιο δεν
είναι µόνο ένα σχέδιο δήµευσης που εφήρµοσαν αποικιοκράτες
κατά κατακτηµένων λαών. Είναι ένα σχέδιο εθνικής φορολογικής
τροµοκρατίας, είναι ένα σχέδιο βίαιης αρπαγής και παράνοµης
ιδιοποίησης για ό,τι απέµεινε στους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
Είναι µια επέλαση, ένα εχθρικό ανακοινωθέν κατά εχθρού λαού,
µια ανήθικη επίθεση, χωρίς προηγούµενο στην ιστορία των λαών.
Ένα έγκληµα από µία εθνική αστική τάξη, η οποία, αφού χρεοκόπησε τον λαό της, επειδή είδε µόνο ως «αρπαχτή» τη συµµετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον παραδίδει µέρα µε τη µέρα
σιδηροδέσµιο και λεηλατηµένο στους δανειστές, χωρίς προοπτική, χωρίς µέλλον, χωρίς ατοµικά, κοινωνικά και κυριαρχικά
δικαιώµατα.
Το έγκληµα το δικό σας, κυρίες και κύριοι, δεν είναι ότι δανειστήκατε επειδή οι άσωτες πολιτικές ηγεσίες χρεοκόπησαν τον
ιστορικό λαό µας, αλλά επειδή δανειστήκατε µε ρήτρα παράδοσης του λαού, µε ρήτρα αποικίας, µε ρήτρα βίαιης εσωτερικής
υποτίµησης.
Κύριοι της Κυβέρνησης και να φτάσετε κάποτε στις πολυπόθητες αγορές, θα έχετε µία κοινωνία εξαθλιωµένη, θα έχετε λαό
πένητα, θα έχετε κράτος χωρίς κοινωνικές υπηρεσίες, ένα κράτος παρία, εχθρό της κοινωνίας, παραδοµένο στην αδηφάγο
ιδιωτική πρωτοβουλία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο Υπουργός Οικονοµικών ζήτησε για λίγο τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, να πάρετε τα κατατεθειµένα έγγραφα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θέλω,
κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του ΣΥΡΙΖΑ, να σας διαβεβαιώσω ότι ουδέποτε έχω ζητήσει από το ΣΔΟΕ οποιαδήποτε…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το ξέρουν οι υπηρεσίες σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Να φέρετε στοιχεία. Να προσκοµίσετε στοιχεία γι’ αυτό που λέτε!
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όλα εδώ είναι κατατεθειµένα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Και για
ποιο λόγο να ζητήσω από το ΣΔΟΕ να κάνει έλεγχο σε εσάς;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τα έχουν οι υπηρεσίες σας!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Γι’ αυτά
που είπατε τα παραληρηµατικά, το παραλήρηµα για το µνηµόνιο
και για τους δικαστές; Δεν ισχύουν αυτά, κύριέ µου. Δεν ισχύουν
αυτά που λέτε. Αυτά είναι µοναχά στο µυαλό σας!
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ, πάρτε τα έγγραφα! Ο
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Υφυπουργός σας τα ξέρει, ο Γραµµατέας σας τα ξέρει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Λυπάµαι
που χρησιµοποιήσατε το Βήµα της Βουλής, για να αναφερθείτε
σε προσωπικό σας πρόβληµα. Δεν σέβεστε το κόµµα σας!
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Προσωπικό είναι, όταν µε εξοντώνετε, όταν δεν λαµβάνετε υπ’ όψιν την ιστορία, όταν µε θεωρείτε
πολιτικό αντίπαλο υπό εξόντωση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Μητρόπουλε, να ζητάτε τον λόγο. Παρακαλώ!
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ο µόνος έντιµος, ο οποίος έφερε
χρήµατα και φορολογήθηκε. Πού είναι η λίστα Λαγκάρντ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ! Να
µη γράφεται τίποτα στα Πρακτικά!
Κύριε Μητρόπουλε, σας παρακαλώ πάρα πολύ!
Τον λόγο έχει η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αµµανατίδου - Πασχαλίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ – ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, ισχυρίζεται ο κύριος Πρωθυπουργός και οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ότι τελείωσαν τα νέα
µέτρα και ότι έρχεται η αρχή του τέλους για την πολιτική λιτότητας.
Στην πραγµατικότητα, όµως, αυτό που εξακολουθεί να έρχεται
µε ρυθµούς χιονοστιβάδας είναι νέα µέτρα φοροληστείας των
χαµηλών και µεσαίων εισοδηµάτων. Τα είδαµε και στον προϋπολογισµό, τα βλέπουµε και σε αυτό το νοµοσχέδιο, ενώ χθες το
βράδυ, στις δέκα η ώρα, µας κατατέθηκε το σχέδιο νόµου, µε
τη µορφή, βεβαίως, κατεπείγοντος και συζητείται σήµερα από
τις δέκα το πρωί στην επιτροπή, για να µπει αύριο στην Ολοµέλεια και να «καθαρίσει». Βεβαίως, τι θα «καθαρίσει»; Θα «καθαρίσει» τον ελληνικό λαό.
Με τις νέες ρυθµίσεις για τον ενιαίο φόρο ακινήτων η Κυβέρνηση οριστικοποιεί το χαράτσι, το οποίο είχε υποβληθεί ως έκτακτο µέτρο για λόγους εθνικής ανάγκης. Να σας θυµίσω ότι το
χαράτσι είχε προκαλέσει µεγάλη αντίδραση από τους πολίτες,
οι οποίοι δήλωναν την αδυναµία τους να πληρώσουν εκτάκτως
πάνω από έναν µισθό σε κεφαλικό φόρο. Αυτόν τον κεφαλικό
φόρο τον µονιµοποιείτε.
Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο διευρύνεται η φορολογική βάση και άρα περισσότεροι θα πληρώσουν
λιγότερα. Αυτό, όµως, που ισχύει είναι ότι οι ίδιοι που ήδη πληρώνουν υπέρογκους φόρους, δηλαδή οι µισθωτοί, οι µικροµεσαίοι, οι αγρότες, θα φορολογούνται αυτοτελώς και για τα
περιουσιακά τους στοιχεία και θα πληρώσουν επιπλέον 3,2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονοµικών βλέπει υπο φορολογούµενους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτής της προπαγάνδας, το Υπουργείο Οικονοµικών έλεγε τον Οκτώβριο για τα αγροτεµάχια: «Οι
αγρότες οφείλουν, όπως όλα τα υπόλοιπα κύτταρα, να συνεισφέρουν στην επιβίωση και στην εύρυθµη λειτουργία της χώρας σε
αυτήν τη δύσκολη συγκυρία.». Η πραγµατικότητα είναι ότι η Κυβέρνηση έχει ξεζουµίσει τους αγρότες, όπως όλους τους υπόλοιπους εργαζόµενους.
Με τη φορολόγηση των αγροτεµαχίων η Κυβέρνηση δίνει τη
χαριστική βολή σε γεωργούς και κτηνοτρόφους, ενώ, όπως επισήµανε και ο Βουλευτής µας Θανάσης Πετράκος, µε τις επιβαρύνσεις για τις µονοκατοικίες, για τις οποίες οι ιδιοκτήτες θα
πληρώνουν όχι µόνο φόρο για το ακίνητο αλλά και ξεχωριστό
φόρο για το οικόπεδο, οι φόροι εκτινάσσονται για τους πολίτες
της υπαίθρου. Το µυστικό είναι πως, αν περισσεύει συντελεστής
δόµησης, τότε µπαίνει φόρος και για τα υπόλοιπα τετραγωνικά
µέχρι τη συµπλήρωση του συνόλου του συντελεστή του οικοπέδου.
Αυτό το έχετε µελετήσει πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, και µας
το έχετε επιβάλει; Δηλαδή αν έχω ένα στρέµµα οικόπεδο µε συντελεστή δόµησης 0,8 και έκτισα ένα σπίτι εκατόν πενήντα τετραγωνικών µέτρων, τότε τα υπόλοιπα εξακόσια πενήντα
τετραγωνικά µέτρα µού τα φορολογείτε ως οικόπεδο. Αυτό λέτε
εδώ µέσα. Έλεος!
Τους τελευταίους µήνες για το θέµα των αγροτεµαχίων είδαµε
να βγαίνουν πολλοί δήθεν αντάρτες Βουλευτές της συγκυβέρνησης. Σήµερα οι δήθεν αντάρτες που θα ψηφίσουν το νοµοσχέ-
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διο λένε στους αγρότες ότι θα πρέπει να είναι ευχαριστηµένοι,
διότι από έναν άδικο φόρο πάνω στη γη τους, πάνω στο εργαλείο
µε το οποίο παράγουν, κατάφεραν µία έκπτωση σε σύγκριση µε
τις αρχικές εξαγγελίες.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα λίγη ησυχία, παρακαλώ.
Ούτε, όµως, αυτή η δήθεν έκπτωση ισχύει, όπως δεν ισχύει και
το επιχείρηµα ότι οι αγρότες θα πληρώνουν 1 ευρώ το στρέµµα,
καθώς το κοµπιουτεράκι του έφορα θα προσθέτει πάνω στο 1
ευρώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία συνάδελφε, µε συγχωρείτε. Όποιον βλέπω να συνοµιλεί µε συνάδελφο και να δηµιουργεί θόρυβο που προκαλεί πρόβληµα στον
οµιλητή από Έδρας ονοµαστικώς θα τον καλώ να σιωπήσει!
Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, εσείς που οµιλείτε!
Συνεχίστε, κυρία συνάδελφε.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ – ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: …Επαναλαµβάνω ότι
ούτε αυτή η δήθεν έκπτωση ισχύει, όπως δεν ισχύει το επιχείρηµα ότι οι αγρότες θα πληρώνουν 1 ευρώ το στρέµµα, καθώς
το κοµπιουτεράκι του έφορα θα προσθέτει πάνω στο 1 ευρώ,
ανάλογα µε τους πολλαπλασιαστικούς συντελεστές. Η ουσία της
φοροαφαίµαξης δεν αλλάζει.
Πολλοί Βουλευτές λένε ότι υπάρχουν µεγαλοαγρότες που
πληρώνουν χαµηλούς φόρους. Ισχύει, όπως ισχύει ότι και το
Υπουργείο Οικονοµικών, αν ήθελε, ήξερε και µπορούσε να φορολογήσει πιο βαριά αυτούς τους αγρότες. Μιλάω για τον φόρο
εισοδήµατος.
Σύµφωνα µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, οι αγρότες µε µεγάλα εισοδήµατα πάνω από 200.000 ευρώ είναι συνολικά εκατόν τρεις.
Εκατόν τρεις είναι οι µεγαλοαγρότες, που συνεχώς ακούµε από
την πλευρά της συγκυβέρνησης να λέει ότι είναι αυτοί που φοροδιαφεύγουν, που δεν έχουν πληρώσει και τώρα θέλετε σε
όλους τους υπόλοιπους να βάλετε τα χαράτσια. Αυτή είναι η κατάσταση. Και αν δεν είναι εκατόν τρεις, ελάτε και φέρτε µας εδώ
τη λίστα να µας πείτε πόσοι είναι, κύριε Στουρνάρα! Τους ξέρετε
πού είναι. Τους ξέρετε! Και µέσα σε αυτά τα περισσότερα είναι
τα µοναστήρια. Και αυτό το ξέρετε!
Έρχοµαι στις υπόλοιπες διατάξεις. Φορολογείτε για πρώτη
φορά τα µη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα, τα κλειστά µαγαζιά και
τα ανοίκιαστα σπίτια, οδηγώντας τους µικροµεσαίους που ήδη
βρίσκονται στο κόκκινο να πουλήσουν όσο-όσο, κοινώς να ξεπουλήσουν.
Με το άρθρο 44 επιβάλλονται υπέρογκα πρόστιµα. Για εκπρόθεσµη υποβολή ΦΠΑ επιβάλλονται πρόστιµα στους επαγγελµατίες τουλάχιστον 1.000 ευρώ.
Και βέβαια, το σήριαλ συνεχίζεται. Συνεχίστηκε σήµερα στην
επιτροπή µε τους πλειστηριασµούς- εκεί που έχετε και φορολογικά κοµµάτια για τον ΚΕΔΕ- και αύριο θα έρθετε εδώ και θέλετε
από το πρωί έως το απόγευµα να έχετε «καθαρίσει».
Με το άρθρο 48 οι µικροµεσαίοι κινδυνεύουν να χάσουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο -κινητό ή ακίνητο- πριν καν λήξει
η προθεσµία καταβολής του φόρου. Η Κυβέρνηση εισηγείται το
επαχθές µέτρο προληπτικής κατάσχεσης. Επιτρέπει τις εφόδους
της εφορίας, χωρίς εισαγγελική έγκριση, στα σπίτια των ελεύθερων επαγγελµατιών, ενώ ακόµη και αν ο επαγγελµατίας έχει
κάνει ρύθµιση, επιτρέπεται στην εφορία, χωρίς καµµία µα καµµία
προειδοποίηση, να δεσµεύει τις τραπεζικές του καταθέσεις,
ακόµη και αυτές που προορίζονται για µισθούς και προµηθευτές.
Αντίστοιχα µέτρα, βέβαια, είχε εισάγει η Κυβέρνηση µε το ν.
3888/2010 για έκτακτους λόγους. Ωστόσο, ουδέν µονιµότερο
του έκτακτου γι’ αυτήν την Κυβέρνηση. Και αυτές οι διατάξεις
δεν χρησιµοποιούνται για τους φοροδιαφεύγοντες, αλλά γι’ αυτούς που αδυνατούν να πληρώσουν. Και επιµένει να συσκοτίζει
εντέχνως την τεράστια διαφορά µεταξύ των πρώτων και των δεύτερων. Και επειδή δεν πιάνει τους φοροδιαφεύγοντες, επιµένει
να τσακίζει αυτούς που αδυνατούν να καταβάλουν τους φόρους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Νέα Δηµοκρατία, αδυνατώντας
να υποστηρίξει απέναντι στον λαό τη φοροµπηχτική πολιτική της,
έχει επιστρατεύσει το παλιό επιχείρηµα µε τους κοµµουνιστές
που θα αρπάξουν τις κατσίκες του κόσµου. Και πάνω σε αυτό το
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ανεδαφικό επιχείρηµα πάτησε και ο συνάδελφος, µε τον οποίο
ξεκινήσαµε την απογευµατινή συνεδρίαση, ο κ. Αυγενάκης. Είπε
πως το νοµοσχέδιο αυτό είναι αριστερό! Τι άλλο θα ακούσουµε;
Άρα, υποστηρίζει ότι το σχέδιο νόµου είναι η κλοπή της περιουσίας του ελληνικού λαού, κατά τους δεξιούς, όλα τα προηγούµενα χρόνια.
Ισχυρίζονται οι κύριοι της Κυβέρνησης ότι η Αριστερά είναι
ενάντια στην περιουσία και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν γίνει κυβέρνηση, θα
επιβάλει δυσβάστακτους, καθολικούς φόρους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τα επιχειρήµατα αυτά που θυµίζουν τη Δεξιά του Παπάγου δεν πρόκειται να σας γλιτώσουν από
την οδυνηρή πτώση σας. Έτσι είναι, κύριε Αυγενάκη!
Η Αριστερά πάντα διεκδικούσε να έχει σπίτι ο εργάτης, να έχει
χωράφια ο αγρότης, να έχει τη δουλειά του ο επαγγελµατίας, σε
συνδυασµό µε την απρόσκοπτη και τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη πρόσβαση των πολιτών στη δηµόσια και δωρεάν παιδεία
και υγεία, φυσικά µε µία άλλη Δηµόσια Διοίκηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι η Κυβέρνηση και η τρόικα, λοιπόν, που πετάνε οικογένειες έξω από τα σπίτια τους, αγρότες έξω απ’ τα χωράφια τους,
είναι αυτοί που κόβουν το ρεύµα στα νοικοκυριά και µοιράζουν
λουκέτα στις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα προσθέτουν χιλιάδες
δηµόσιους υπαλλήλους στον µακρύ κατάλογο της διαθεσιµότητας, µε απολύσεις στις περισσότερες τελικά των περιπτώσεων,
γιατί διαθεσιµότητα ίσον απόλυση.
Η Αριστερά ήταν και είναι ενάντια στη συσσώρευση του πλούτου. Αυτή τη συσσώρευση πλούτου υπηρετείτε εσείς, θυσιάζοντας τις ζωές του λαού αυτής της χώρας για να διατηρήσουν
αυτοί που µας έφεραν ως εδώ το «παντεσπάνι» τους.
Σε αυτό το νοµοσχέδιο, µε το άρθρο 33 δίνετε κι άλλα παραθυράκια στις offshore για να φοροδιαφεύγουν. Με τα άρθρα 14
και 15 δίνετε νέες φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές. Με το
άρθρο 25 κάνετε «δωράκια» στις τράπεζες και αυτή είναι η πολιτική σας, σκληρά ταξική και σκληρά βάρβαρη.
Βεβαίως καταψηφίζουµε το σχέδιο νόµου της φορολεηλασίας
του λαού.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
πολύ να τηρείται ο χρόνος.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Χρυσής Αυγής κ. Κουκούτσης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η κρίση που συνεχώς βαθαίνει, συνεχώς αµβλύνεται, έχει πλήξει όλη την Ευρώπη και κυρίως έχει πλήξει την ισορροπία των
κοινωνικών δοµών, ειδικότερα µέσα από την εξαθλίωση της µεσαίας τάξης. Η τάση αυτή δεν αποτελεί έναν κίνδυνο µόνο για
την κοινωνική συνοχή αλλά και για την ίδια την υπόσταση της λεγόµενης δηµοκρατίας δυτικού τύπου.
Ο λόγος είναι ότι θίγεται µία τάξη που αποτελούσε πάντοτε
ένα µαξιλάρι, το οποίο απορροφούσε τους κραδασµούς του ανταγωνισµού και της σύγκρουσης των κοινωνικών ελίτ µε τους κοινωνικά αδύναµους, προσφέροντας στους τελευταίους τη
δυνατότητα να ξεπεράσουν την εξαθλίωσή τους. Δεν ήθελε
πολλά η µεσαία τάξη στην Ελλάδα: δύο αυτοκίνητα, καλά σχολεία για τα παιδιά, ένα όµορφο σπίτι στα προάστια, ηλιόλουστες
διακοπές κάπου. Στη νεόπλουτη πήγαµε ακόµα µακρύτερα: ένα
εξοχικό µε πισίνα κι ένα σκάφος για να ατενίζουµε από κοντά το
Αιγαίο.
Κύριε καθηγητά, κύριε Μητρόπουλε, µιλήσατε για αστική τάξη
στην Ελλάδα. Η κατάρρευση των µεσαίων στρωµάτων, όµως,
είναι πλήγµα για την κοινωνική δοµή αλλά και για το συνολικό
πλέγµα της χώρας, πολιτικό και οικονοµικό. Είναι όµως τεράστιο,
γιατί η χώρα δεν διέθετε ποτέ αριστοκρατία, πλην ορισµένων νεόπτωχων µε βυζαντινά ονόµατα, λόγιων κ.λπ., επειδή και η αστική
παράδοση ήταν αναιµική αλλά και ο περισσότερος κόσµος είχε
αγροτικές καταβολές, ακόµα κι αυτοί που ζούσαν στα κέντρα. Το
δε προλεταριάτο ήταν αντίστοιχα ελάχιστο λόγω της µικρής βιοµηχανίας µας. Οπότε η µεσαία τάξη ήταν αυτή που είχε τη δύ-
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ναµη και ήταν και παντοδύναµη στη χώρα µας.
Το µεγαλύτερο µέρος του µικροµεσαίου πληθυσµού έχει κατολισθήσει εισοδηµατικά. Υπάρχει µία δραµατική πτώση της µεσαίας τάξης. Το πρόβληµα, ωστόσο, είναι ότι παράλληλα
εντείνεται η εξέλιξη της ελαστικοποίησης της εργασίας και των
ευέλικτων αγορών εργασίας, ενώ το κράτος πρόνοιας αναδιαρθρώνεται, υποτίθεται. Όλα αυτά µαζί µειώνουν σηµαντικά το
πεδίο ανέσεων της µεσαίας τάξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας
χρηµατιστής σήµερα κερδίζει ίσα µε τριάντα φορές περισσότερο
από έναν απλό εργαζόµενο από τη δεκαετία του 1980. Αυτό σηµαίνει ότι οι ανώτερες εισοδηµατικά τάξεις έχουν ωφεληθεί σηµαντικά από την κρίση, ενώ οι µεσαίες τάξεις έµειναν στάσιµες
ή κατολίσθησαν.
Επιπλέον, µε την αυξανόµενη ανισότητα εµφανίζονται δυναστικές δοµές. Επειδή η κοινωνική διαπερατότητα και η κινητικότητα µειώνεται, δηµιουργείται ένα είδος φεουδαρχικής
νεοκοινωνίας, στην οποία οι κοινωνικές θέσεις κληρονοµούνται.
Να µην πούµε για τη Βουλή, το τρανό παράδειγµα. Αυτό σηµαίνει
ότι το κίνητρο εκείνων που βρίσκονται στα κατώτερα επίπεδα της
κοινωνικής πυραµίδας εξαφανίζεται, επειδή δεν βλέπουν καµµία
απολύτως δυνατότητα να προχωρήσουν, να ανελιχθούν. Εποµένως, και γιατί να καταβάλλουν προσπάθεια; Να γιατί µέσα από
αυτήν την κοινωνική διαδικασία αδρανοποίησης χάνουµε πολλούς ταλαντούχους, δηµιουργικούς, ενεργητικούς ανθρώπους.
Αν πάµε δέκα µε δεκαπέντε χρόνια πίσω θα θυµηθούµε ότι οι
νέες αγορές ήκµαζαν. Όλοι ήθελαν να γίνουν ιδιοκτήτες µετοχών, αποθεµατικών, ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες δελέαζαν
µε µεγάλες συνταξιοδοτικές αποδόσεις και πολλοί άνθρωποι άρχισαν να κερδοσκοπούν σε ακίνητη περιουσία. Στην Ελλάδα είχαµε το Χρηµατιστήριο, µία περίοδος η οποία εδράστηκε σε
προσδοκίες ανόδου της µεσαίας τάξης.
Εντούτοις, και πάλι από τότε πολλοί επωφελήθηκαν, κυρίως οι
πλούσιοι. Δεν χρειαζόταν, άλλωστε, να είναι µάντης για να προβλέψει κάποιος το τι θα γινόταν. Ωστόσο, επικράτησε η νεοφιλελεύθερη προσέγγιση. Εποµένως, η ανισότητα έγινε τότε
αποδεκτή µε µια σχετική ανοχή, γιατί είπαν «ας αφήσουµε τα
χρήµατα στους πλούσιους. Ίσως ένα µέρος, ένα µερίδιο διαχυθεί
προς τα κατώτερα στρώµατα».
Σήµερα όµως ήρθε ο λογαριασµός κι είναι βαρύς. Το αποτέλεσµα είναι να ανακύπτουν σοβαρότατα προβλήµατα για τη δηµοκρατία. Δεν κυβερνούν πλέον οι εθνικές κυβερνήσεις, αλλά οι
τρόικες, οι οργανισµοί αξιολόγησης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, µεγάλοι επενδυτές. Αυτοί επιβάλλουν στις χώρες πώς θα
αναδιαρθρώσουν την αγορά εργασίας, ποια θα είναι τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση, πώς θα αξιολογείται η κοινωνική στήριξη ευπαθών οµάδων, πώς θα λειτουργεί η ασφάλιση. Η
πολιτική σε αυτές τις χώρες επιβάλλεται πλέον µόνο από το εξωτερικό, κυρίως µε οικονοµικές προστακτικές.
Όλοι συµφωνούν όµως σήµερα πως πρέπει να πληρώσει ο
λαός, ένας λαός που τέσσερα χρόνια φτύνει αίµα για την επιβίωσή του, πληρώνοντας ένα χρέος που κανείς δεν του εξήγησε
πώς έγινε, τα λεφτά αυτά πού πήγαν αλλά και η φορολογία του
τώρα τι αποπληρωµή του κάνει.
Όλοι, λοιπόν, οι παντογνώστες που εξαντλούν την αυστηρότητά τους στα τηλεοπτικά παράθυρα, κλείνοντας εργατικά οκτάωρα στα τραπέζια των πάνελ, ζητάνε κι άλλες θυσίες,
προκαλώντας µια γενοκτονία από φτώχεια και µιζέρια. Αυτοί που
µιλούν είναι πάµπλουτοι. Μέσα στα ίδια τα κανάλια, οι ίδιοι πάµπλουτοι πολιτικοί εξηγούν σε εξίσου πάµπλουτους δηµοσιογράφους, οµότιµούς τους, ότι πρέπει να κάνουµε κι άλλες θυσίες,
να πάρουµε όχι αυτό το φάρµακο, αλλά ένα που του µοιάζει, να
δώσουµε το σπίτι µας στις τράπεζες, γιατί θα έχουµε αντικειµενικές αξίες ίδιες µε τις γειτονιές του Λονδίνου και του Παρισιού,
να κρυώσουν τα παιδιά µας και να µην ανάψουµε το τζάκι λόγω
της µόλυνσης, µιας και το πετρέλαιο έχει φάει επτά ανατιµήσεις
και φόρους λες κι είναι χρυσός, να ζήσουµε χωρίς ρεύµα γιατί
του βάλανε καπέλο το χαράτσι για το σπίτι και πολλά άλλα. Κανένας δεν µας εξηγεί, το γάλα, το ψωµί, το φαΐ γιατί δεν πέφτουν,
όπως πέφτουν τα έσοδά µας; Στα ίδια κανάλια, οι ίδιοι πάµπλουτοι πολιτικοί, απαντώντας στους εξίσου πάµπλουτους τηλεστάρ
δηµοσιογράφους ουρλιάζουν όλη τη µέρα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άλλωστε, αυτοί πού µάζεψαν τα χρήµατά τους; Από το υστέρηµά τους; Από τα κάλαντα; Από τι; Πώς βρήκαν αυτά τα χρήµατα; Αυτή είναι η νοοτροπία σήµερα. Ουρλιάζουν οι πάµπλουτοι
παρουσιαστές εναντίον, για παράδειγµα, προχθές αυτού του περιστατικού µε τον πρώην Υπουργό. Ένας είναι άλλωστε. Οι
άλλοι; Είναι όλοι πεντακάθαροι, δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα.
Η παραπληροφόρηση, η φωνή, η ανάλυση, η επί παντός επιστητού άποψη κάνει το µαρτύριο της σταγόνας στο µυαλό µας.
Να πληρώσουµε, να πληρώσουµε κι εµείς. Έτυχε µία χρονιά στα
δέκα χρόνια να πάµε διακοπές. Εντάξει, πόσο πρέπει να πληρώσουµε για να ρεφάρουµε, κύριοι, τα σπίτια σας, τα αµάξια σας,
τις καταθέσεις σας;
Ακόµα δεν έχουµε συνειδητοποιήσει πώς την πατήσαµε, δεν
καταλάβαµε πώς φτάσαµε εδώ, τι έχουµε να κάνουµε, πού θα
µας βγάλουν όλα αυτά, γιατί φοβηθήκαµε. Τι φοβάται τώρα ο ελληνικός λαός; Ο βρεγµένος φοβάται τη βροχή; Μήπως είµαστε
ξεγραµµένοι, θαµµένοι, πεταµένοι; Τι συµβαίνει; Είµαστε ανήµποροι να αντιδράσουµε για όλα όσα συµβαίνουν σήµερα;
Αν, όµως, σταθούµε απέναντι στους πρόθυµους εκτελεστές
και τους δήµιούς µας, ενδέχεται να είµαστε οι νικητές, να πάρουµε πίσω πολύ περισσότερα από όσα µέχρι σήµερα µας έχουν
αρπάξει. Ας γίνουµε, λοιπόν, εκείνοι που θα γυρίσουν τη σελίδα
της ιστορίας, στέλνοντας εκεί που πρέπει τους δούλους και τα
αφεντικά, που, πολεµώντας απ’ τα σκοτάδια της ψυχής τους, θέλουν να µας αλλάξουν κι από ανθρώπους να µας κάνουν ζώα.
Η ελπίδα που εµείς ονειρευόµαστε είναι µία, είναι ένα νέο κράτος, εθνικό και λαϊκό. Αυτό το κράτος δεν θα είναι εργαλείο και
µηχανισµός εξυπηρέτησης των συµφερόντων των διεθνών τοκογλύφων, µήτε και εργοτάξιο παραγωγής µηχανορραφιών και πολιτικών αποφάσεων αντίθετων προς τις κατακτήσεις και τις
επιδιώξεις του ελληνικού λαού.
Τουναντίον, το εθνικό λαϊκό κράτος θα αποτελεί την προσωποποίηση της θέλησης του ελληνικού λαού. Γι’ αυτόν τον λόγο
το κράτος αυτό είναι ο απώτερος σκοπός του πολιτικού µας
αγώνα. Είναι εντέλει η δική µας πατρίδα.
Η δική µας πατρίδα δεν θα είναι επαίτης των ξένων, που θα
γυρνά µε ανοιχτή την παλάµη ικετεύοντας για δανεικά. Η δική
µας πατρίδα δεν θα είναι το καταφύγιο των διεφθαρµένων και
των απατεώνων που χτίζουν καριέρες και περιουσίες στο αίµα
του λαού µας. Η δική µας πατρίδα δεν θα είναι ο παράδεισος των
λαθροεισβολέων και η κόλαση των Ελλήνων. Η δική µας πατρίδα
δεν θα είναι το αισχρό και κατάπτυστο κρατίδιο, που ψοφοδεές,
ταπεινωµένο και αδύναµο σύρεται γρικίζοντας στα διεθνή φόρα,
αποσπώντας την περιφρόνηση ή τον οίκτο των ξένων. Η δική µας
πατρίδα θα κτισθεί από τα πλέον άξια ελληνικά χέρια, αυτά της
ελληνικής νεολαίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δεν θα δευτερολογήσω και ούτε θα µιλήσει
κάποιος από µας. Θα ήθελα δύο λεπτά για να ολοκληρώνω και
σας ευχαριστώ.
Η ελληνική γη θα δώσει ξανά τους καρπούς της µε την φροντίδα των αγροτών µας, τα δικά µας παιδιά και τα εργοστάσια θα
ζωντανέψουν από την παραγωγική διάθεση των εργατών της.
Ένας νέος λαός θα πάρει στα χέρια του την ανοικοδόµηση της
παραγωγικής διαδικασίας, περιφρονώντας τα δάνεια των τοκογλύφων και σπάζοντας τα δεσµά της δουλείας.
Η δική µας πατρίδα θα είναι ένα κράτος κοινωνικής αλληλεγγύης προς τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Θα είναι κράτος αξιοκρατικό και ισότιµο προς όλους τους Έλληνες και όχι
κράτος-έκτρωµα στην υπηρεσία της ολιγαρχίας, του πλούτου και
των πολιτικάντικων ρουσφετιών. Η εργασία θα είναι δικαίωµα για
όλους και θα προστατεύεται από το κράτος. Κανείς δεν θα εκβιάζει τους Έλληνες εργάτες, διότι οι Έλληνες εργάτες είναι η
ραχοκοκαλιά της πατρίδας και η πηγή της ευηµερίας του έθνους.
Η δική µας πατρίδα θα είναι ο θεµατοφύλακας του πολιτισµού
και του ελληνικού τρόπου ζωής. Προς τούτο και η εκπαίδευση
του εθνικού κράτους οφείλει να προσανατολιστεί ακριβώς στη
διαπαιδαγώγηση των νέων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελέσουν τους φρουρούς της µελλοντικής ελληνικής πολιτείας, των
εστιών τους και των δοµών των προγόνων τους.
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Η δική µας πατρίδα θα είναι πατρίδα ελεύθερη και περήφανη,
καµάρι και καθρέφτης ενός έθνους που θα διεκδικεί το πεπρωµένο του. Το ψευτορωµέϊκο είναι προτεκτοράτο των διεθνών τοκογλύφων. Είναι θηλιά στο λαιµό του ελληνικού λαού. Είναι η
καταδίκη των επόµενων ελληνικών γενιών, γι’ αυτό και πρέπει να
γκρεµιστεί σε ερείπια για να αναδυθεί από τις στάχτες του ένα
νέο κράτος, εθνικό και λαϊκό, ένα κράτος από το λαό για το λαό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
κ. Παπακώστα, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Με αφορµή τη συζήτηση ενός κρίσιµου νοµοσχεδίου -και ιδιαίτερα σηµαντικού- όπως είναι ο ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων µε πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονοµικών, βρίσκοµαι
στην ευχάριστη θέση να ενηµερώσω την Ολοµέλεια της Βουλής
των Ελλήνων ότι η Ελλάδα παράλληλα µε την Ευρωπαϊκή Προεδρία αναλαµβάνει από την 1-1-2014 και την Προεδρία του Οργανισµού Συνεργασίας των Χωρών του Ευξείνου Πόντου.
Είναι µία Προεδρία, η οποία θα µας δώσει -και άπτεται του νοµοσχεδίου που συζητούµε αυτό που θα σας πω- τη δυνατότητα
παράλληλα µε την Ευρωπαϊκή Προεδρία να αναπτύξουµε τις
προτεραιότητες της χώρας σε µία αγορά τριακοσίων ογδόντα
εκατοµµυρίων πολιτών. Είναι δώδεκα οι χώρες που συµµετέχουν
στον ΟΣΕΠ, στον Οργανισµό Συνεργασίας των Χωρών του Ευξείνου Πόντου.
Η Ελλάδα, λοιπόν, θα έχει την Προεδρία γι’ αυτό το εξάµηνο
και βέβαια, πρέπει να σας πω ότι χώρες και συγκεκριµένα η χώρα
από την οποία παραλάβαµε την Προεδρία, δηλαδή η Γεωργία γι’ αυτούς οι οποίοι δηλώνουν εσχάτως και περιέργως ευρωσκεπτικιστές, όχι ως προς το µέλλον της Ευρώπης και πώς αυτό θα
πρέπει να το κάνουµε πιο σταθερό και πώς θα πρέπει να στηρίξουµε ακόµη περισσότερο τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αλλά στην κατεύθυνση του να διαλυθεί η Ευρώπη- οι οποίες γνώρισαν την άλλη όψη του νοµίσµατος, τον υπαρκτό σοσιαλισµό,
επιθυµούν και προσδοκούν µε κάθε τρόπο να πιάσουν το τρένο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συµµετέχουν σε αυτό.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω, αγαπητοί συνάδελφοι, πέρα από τη
δραµατοποίηση, πέρα από µία αναδροµή επιλεκτική στην ιστορία
αυτού του έθνους, η ιστορία η οποία βάφτηκε από το αίµα του
ελληνικού λαού στις ιστορικές περιόδους, από τα λάθη των πολιτικών ηγεσιών και από τις στραβές πολιτικές αποφάσεις, που
στους καιρούς που έπρεπε, έπρεπε να είναι διαφορετικές και
από εκείνους που σήµερα –αν θέλετε- δηλώνουν ζηλωτές της
στήριξης –δήθεν- της λαϊκής βάσης που υποφέρει, στην ουσία
ακυρώνουν µε τις τοποθετήσεις τους τις θυσίες του ελληνικού
λαού γι’ αυτά τα χρόνια, οι οποίοι παρά ταύτα όµως -ω, τι ειρωνεία, αγαπητοί συνάδελφοι, να χρησιµοποιήσω και εγώ µία ποιητική έκφραση σε αυτόν τον ιστορικό οίστρο και σε αυτήν την
λογοτεχνική έκφραση νοηµάτων, ιδεών, θέσεων και µη απόψεων,
όµως, ούτε καν προτάσεων- εξυπηρέτησαν το σύστηµα και µάλιστα από υπεύθυνες θέσεις επί σειρά ετών, χωρίς να απολογούνται σε κανέναν για τα λάθη, τις πράξεις και τις παραλείψεις,
τις οποίες καλείται αυτή η κυβερνητική πλειοψηφία να διορθώσει. Κατά συνέπεια λοιπόν, ας είµαστε περισσότερο αιδήµονες
και λιγότερο φειδωλοί σε λόγια και -αν θέλετε- πολύ πιο ουσιαστικοί σε πράξεις.
Κύριε Υπουργέ –και απευθύνοµαι σε εσάς, παρ’ ότι πρέπει να
απευθύνοµαι στο Σώµα- έχω πραγµατικά εκπλαγεί από το εξής
γεγονός. Χάρηκα που υιοθετήσατε και αποδεχθήκατε τρεις τροπολογίες, οι οποίες έγιναν από συναδέλφους Βουλευτές. Αλλά,
πρέπει να σας πω ότι, στο στόχο της φορολογικής µεταρρύθµισης που επιχειρούµε, είναι λανθασµένη η εικόνα την οποία έχετε
διαµορφώσει σε σχέση µε την τροπολογία –και θα µπω απευθείας στο ψητό, αγαπητοί συνάδελφοι- η οποία αφορά το ΦΠΑ
αυτοπαράδοσης, µε αριθµό 1016/184 και την οποία κατέθεσα
µαζί µε είκοσι τρεις συναδέλφους Βουλευτές. Θα σας το πω,
αγαπητοί συνάδελφοι, µε απλά λόγια.
Κύριε Υπουργέ, τι είναι αυτό το οποίο διαπραγµατεύεται αυτή
η τροπολογία και εξεπλάγην γιατί δεν έγινε αποδεκτή. Προσέξτε,
αγαπητοί συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ. Κατ’ αρχάς, υπάρχει
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µια γενική αρχή. Οι πόροι του κράτους είναι οι φόροι των πολιτών, αγαπητοί συνάδελφοι -για να µην τρελαθούµε σε αυτόν τον
τόπο. Απλώς, αυτό που πρέπει να γίνεται είναι οι φόροι αυτοί να
κατανέµονται µε τρόπο δίκαιο, µε τρόπο αναλογικό, µε τρόπο
προοδευτικό και µε βάση τη φοροδοτική ικανότητα και να κινούνται στην κατεύθυνση των άµεσων κυρίως, και λιγότερο των έµµεσων φόρων, γιατί άµεσοι είναι οι δίκαιοι φόροι.
Κατά συνέπεια λοιπόν εξηγούµαι. Είναι δυνατόν να επιβάλλεται χρόνος πώλησης των αγαθών και πολύ περισσότερο να φορολογούνται τα αποθέµατα; Γιατί περί αυτού πρόκειται. Σε
κανένα επάγγελµα, αγαπητοί συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ, δεν
επιβάλλεται ούτε χρόνος πώλησης των αγαθών, όποτε πουληθούν αυτά, όποτε εισπράξουν από τις πωλήσεις και πολύ περισσότερο δεν φορολογούνται τα αποθέµατα.
Όµως, ελάτε εδώ τώρα που συµβαίνει αυτό στο ΦΠΑ αυτοπαράδοσης. Τι σηµαίνει αυτό; Στα ακίνητα δηλαδή, µε το ν.
2859/2000 θεωρείται ως πρώτη εγκατάσταση η πρώτη χρησιµοποίηση µε οποιοδήποτε τρόπο των κτηρίων ύστερα από την ανέγερσή τους. Επίσης, θεωρείται ότι αυτή πραγµατοποιείται –η
πρώτη εγκατάσταση- κατά το χρόνο –βάλαµε χρόνο- τριετίας,
όταν συµπληρώνεται τριετία από την ηµεροµηνία αποπεράτωσης
της οικοδοµής.
Για δείτε τώρα εδώ τι γίνεται. Με το άρθρο 27 του ν. 3943/2011
τροποποιήθηκε η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του παραπάνω άρθρου και εφεξής θεωρείται ότι η πρώτη εγκατάσταση
πραγµατοποιείται κατά το χρόνο που συµπληρώνεται τριετία από
την ηµεροµηνία αποπεράτωσης της οικοδοµής και για τις οικοδοµές που αποπερατώθηκαν έως 31-12-2010. Ως χρόνος έναρξης της τριετίας από την αποπεράτωση θεωρείται η 1-1-2011.
Για δείτε όµως, εδώ τώρα τι γίνεται. Θεωρείται πλασµατικά –
και το υπογραµµίζω- από το νόµο ότι έγινε η πρώτη χρήση του
ακινήτου και επιβάλλεται έτσι στις οικοδοµικές επιχειρήσεις καταβολή ΦΠΑ αυτοπαράδοσης 23% επί του κόστους κατασκευής,
που αναλογεί στις αδιάθετες ιδιοκτησίες.
Σας προειδοποιώ, κύριε Υπουργέ, ότι η ρύθµιση αυτή για ορισµό τεχνικού χρόνου πρώτης εγκατάστασης την τριετία είναι αντικοινοτική. Λυπούµαι, αλλά είναι αντικοινοτική και θα σας
εξηγήσω αµέσως γιατί. Πρώτον, διότι επιβάλλει στην ουσία
χρόνο πώλησης και φορολογίας. Δεύτερον, οδηγεί σε στρέβλωση των όρων της αγοράς. Τρίτον, θίγει την ουδετερότητα του
φόρου προστιθέµενης αξίας. Τέταρτον, αντιβαίνει στην αρχή της
ελευθερίας των συναλλαγών και σαφώς σε µία προσφυγή στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είστε απολύτως βέβαιος ότι η χώρα µας
θα καταδικαστεί.
Κατά συνέπεια λοιπόν σας βεβαιώνω επίσης το εξής: Δεν
υπάρχει σε καµµία άλλη χώρα στην Ευρώπη, κύριε Υπουργέ,
23% ΦΠΑ για το λόγο ότι παρήλθε κάποιο χρονικό διάστηµα
µέχρι την πώληση ενός αγαθού.
Και σας παρακαλώ πολύ, κύριε Υπουργέ, βρείτε έναν τρόπο είναι κρίσιµο αυτό, ναι, κύριε Πρόεδρε- να προστατεύσετε τους
πολίτες εκείνους οι οποίοι δυστυχώς θα αναγκαστούν να πάνε
συρόµενοι µε χειροπέδες µε µία υπουργική απόφαση, µε µία εγκύκλιο εσωτερική, µέχρις ότου αποφασίσετε κάτι άλλο. Αλλά µην
πείτε ότι δεν σας προειδοποίησα εγώ ότι αυτή η µη υιοθέτηση
της τροπολογίας δεν αντίκειται στις κοινοτικές οδηγίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Είναι πέντε οι τροπολογίες. Τη µία την αποδεχθήκατε.
Κλείνοντας –ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε- θέλω να πω το εξής:
Υπάρχει ένα θέµα πάρα πολύ σηµαντικό που εγώ το διατύπωσα
µαζί µε άλλους τέσσερις συναδέλφους µε δύο φράσεις. Να παγώσουν οι πλειστηριασµοί σε περιοχές όπου δεν έχει καθοριστεί
η τιµή ζώνης, παρ’ όλο που οι περιοχές αυτές είναι εντός σχεδίου.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, εξηγώντας τι είναι αυτό. Είναι πολύ
παράδοξο, κύριε Υπουργέ και αγαπητοί συνάδελφοι –πολύ παράδοξο, όµως- ενώ έχουν εκτιµηθεί περιοχές της χώρας στην περιφέρεια, να υπάρχουν περιοχές εντός της Αττικής οι οποίες δεν
έχουν εκτιµηθεί. Αυτό ξέρετε τι έχει ως συνέπεια; Αυτές οι περίεργες καθυστερήσεις των υπηρεσιών…
Αλλά αν σας απασχολούν οι συνεργάτες σας, δεν είναι δυνα-
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τόν να ακούσετε τι λέµε και τι εισηγούµεθα οι Βουλευτές.
Οι περίεργες, λοιπόν, καθυστερήσεις αυτές των υπηρεσιών,
αφήνουν στο έλεος των εισπρακτικών εταιρειών, τα λεγόµενα
«κοράκια», κύριε Υπουργέ και αγαπητοί συνάδελφοι, χιλιάδες έντιµους µικροϊδιοκτήτες ακινήτων και στερούν αδικαιολογήτως
έσοδα από το φόρο µεταβίβασης, µε αποτέλεσµα να ζηµιώνεται
το κράτος και ως εκ τούτου και το δηµόσιο συµφέρον. Δεν παίρνουµε έσοδα στα ταµεία µε ευθύνη της Δηµόσιας Διοίκησης, η
οποία πρέπει να υποχρεωθεί να υπακούσει µε νοµοθετική ρύθµιση, σαν την τροπολογία την οποία έφερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Εν πάση περιπτώσει, επιφυλάσσοµαι, κύριε Πρόεδρε, γιατί
δεν θέλω να καταχραστώ του χρόνου άλλων συναδέλφων. Ήταν
κι άλλα τα θέµατα τα οποία είχα να διαπραγµατευτώ. Δυστυχώς
ο χρόνος είναι σύντοµος, τα θέµατα πολύ σοβαρά.
Θεωρώ ότι η κατεύθυνση του νοµοσχεδίου είναι κατά βάση
σωστή. Το νοµοσχέδιο έχει αλλάξει δραµατικά επί τα βελτίω και
γι’ αυτό το λόγο θα το υπερψηφίσω, χωρίς ωστόσο να σηµαίνει
ότι δεν υπάρχουν προβλήµατα ανοιχτά τα οποία πρέπει να αντιµετωπίσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πριν δώσω τον
λόγο στην κ. Φούντα, ήθελα να παρακαλέσω να τηρείται ο χρόνος. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που είναι να µιλήσουν ακόµα.
Θα µιλήσει ο Υπουργός και ενδεχοµένως να πάρουν τον λόγο
πάλι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Γι’ αυτόν τον λόγο παρακαλώ να µην υπερβαίνετε το χρόνο. Δεν είναι όµορφο πράγµα
να αναγκάζοµαι να χτυπώ συνέχεια το κουδούνι.
Η κ. Φούντα ήταν να µιλήσει το πρωί, αλλά αν δεν κάνω λάθος
κάποιο προσωπικό πρόβληµα την υποχρεώνει να µιλήσει τώρα
το βράδυ.
Ορίστε, κυρία Φούντα έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ για την κατανόηση, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, φτάσαµε σήµερα εδώ,
µετά από ένα ρεσιτάλ ενός έτους παλινωδιών, µε τις κοινοβουλευτικές οµάδες και των δύο κοµµάτων που συγκυβερνούν στα
πρόθυρα νευρικής κρίσης –κάτι τέτοιο φάνηκε και στην επιτροπή- να συζητάµε το νέο φόρο ακινήτων µε τη διαδικασία του
κατεπείγοντος µετά από ένα χρόνο.
Εγώ από αυτό το Βήµα δεν θα σταµατήσω να φωνάζω για το
πόσο κακό έχει κάνει στη χώρα αυτή η νέα απώλεια.
Εµείς επιζητήσαµε τη συναίνεση, επιζητήσαµε τη συνεννόηση,
προσφέραµε έναν άλλο τρόπο να ιδωθεί αυτός ο ενιαίος φόρος
ακινήτων, αλλά από ότι φάνηκε και πάλι δεν εισακουστήκαµε.
Να πούµε ότι θα περίµενε κανείς ότι και το οικονοµικό επιτελείο, αφού πρώτα εξόργισε όλους τους Βουλευτές µε τις διαφορετικές εκδοχές που εµφάνιζε κατά καιρούς, αφού κατάφερε και
κινητοποίησε σχεδόν ολόκληρη την Κοινοβουλευτική Οµάδα της
Νέας Δηµοκρατίας, η οποία απειλούσε ότι θα καταψήφιζε το νοµοσχέδιο αυτό, αφού καθυστέρησε µήνες ολόκληρους να επεξεργαστεί το ενδεχόµενο καν του Περιουσιολογίου, µιας άλλης
θέασης των πραγµάτων, έφτασε να µας φέρει αυτήν την πρόταση για να την ψηφίσουµε.
Και ρωτάω τους Βουλευτές που θα την ψηφίσουν. Είναι στη
σωστή βάση; Είναι αυτό που περιµέναµε µετά από µία τόσο ευρεία διαβούλευση, µετά από τόσο κόπο;
Καταλαβαίνουµε όλοι, κύριε Υπουργέ, ότι εδώ πληρώνουµε και πληρώνουµε και πολιτικά και κοινοβουλευτικά- αδυναµία και
ανικανότητα του φοροεισπρακτικού µηχανισµού. Καταλαβαίνουµε ότι εδώ πληρώνουµε ανικανότητα του δικού σας Υπουργείου. Μετακυλίετε –και θα συνεχίσω να το λέω αυτό- τα λάθη
του δικού σας Υπουργείου στην Αίθουσα αυτή της Ολοµέλειας
και σε άλλα Υπουργεία, όπου βλέπε απολύσεις υπαλλήλων.
Πού είναι τα έσοδα από τις λίστες, κύριε Υπουργέ; Πού είναι
η αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας, που είναι ζητούµενο από
όλες τις πλευρές αυτής της Αίθουσας; Πού είναι ο φοροεισπρακτικός µηχανισµός; Πού είναι τα scanners στα σύνορα; Μας το
έχετε τάξει πάρα πολλές φορές. Πού είναι 470 εκατοµµύρια που
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ο ΕΟΒΕ λέει, όχι η κακιά αριστερή Δηµοκρατική Αριστερά, ότι
είναι τα έσοδα που χάσαµε ως κράτος από τα λαθραία τσιγάρα;
Είναι πάρα πολλά τα παραδείγµατα που µπορώ να πω, αλλά
δεν υπάρχει ο χρόνος. Θα προσπαθήσω να τηρήσω αυτό που
είπε ο κύριος Πρόεδρος.
Το οικονοµικό επιτελείο, λοιπόν, ζητάει από την Εθνική Αντιπροσωπεία για µία ακόµη φόρα να ψηφίσει ένα άδικο και πολύπλοκο µέτρο, ένα νόµο που δεν έχει επαφή µε την κοινωνική
πραγµατικότητα, που δεν έχει κοινωνικό πρόσηµο, που δεν προσπαθεί να επιφέρει επιτέλους φορολογική δικαιοσύνη, που τιµωρεί ξανά τους έντιµους, που θεωρεί το σύνολο του λαού εν
δυνάµει φοροφυγάδες, που θα χρειαστεί σύντοµα διορθώσεις και το ξέρετε- και κυρίως που δεν θα µπορεί να εφαρµοστεί,
λόγω αδυναµίας των πολιτών φυσικά.
Αυτός είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο νέος φόρος ακινήτων. Δεν µας εκπλήσσει βέβαια, γιατί, κύριε Υπουργέ -εγώ σας
έχω και προσωπικά υπερασπιστεί πολλές φορές, γιατί καταλαβαίνω το βάρος που έχετε αναλάβει- όταν λέτε ότι οι Έλληνες δεν
υπερφορολογούνται και συνεχίζετε να το υποστηρίζετε, τη στιγµή
που έχει οκταπλασιαστεί ο φόρος που πληρώνουν, αναρωτιέµαι
σε ποια συγκυρία αναφέρεστε και σε πόσο διαφορετικούς κόσµους ζούµε. Περιφερόµαστε, ακούµε και αφουγκραζόµαστε.
Αν δεν κάνουµε, λοιπόν, µία προσπάθεια να φτιάξουµε ένα φοροεισπρακτικό µηχανισµό που να λειτουργεί σωστά, τότε είναι
σαφές, τότε είναι σίγουρο ότι θα αναγκαστούµε να υπερφορολογήσουµε.
Εν γνώσει της και η συγκυβέρνηση, λοιπόν, εισηγείται ένα τέτοιο άδικο µέτρο, εν γνώσει της προσπαθεί να φέρει ένα µέτρο
το οποίο γνωρίζει όπου δεν θα λειτουργήσει. Και δεν χρειάζεται
σαφώς να σας αναφέρω το µέτρο για την εξίσωση του φόρου
καυσίµων ή ουσιαστικά όλα τα µέτρα, όπως η αύξηση του ΦΠΑ,
τα οποία δεν λειτούργησαν.
Βιαζόµαστε, λοιπόν, να εισπράξουµε όχι αναγκαστικά περισσότερα, αλλά χωρίς να µας νοιάζει από ποιον και πώς και νοµοθετούµε άρον άρον. Αυτή είναι η δική µου εντύπωση.
Ευτυχώς –και αυτό θέλω να το αναφέρω- δηλώσατε πως θα
αφαιρέσετε τη ρύθµιση και το κάνατε -που θέλω να πιστεύω ότι
είναι από αυτή τη βιασύνη να συµπεριλάβετε- που θα επέτρεπε
φορολογικούς ελέγχους στις κατοικίες χωρίς την παρουσία εισαγγελέα. Δεν µπορώ να φανταστώ ότι ήταν πρόθεσή σας και
ότι κάνατε πίσω εξαιτίας των πιέσεων που δεχθήκατε, γιατί αν
αυτό ισχύει, τότε δεν νοµοθετείτε απλά χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη αλλά και επικίνδυνα, χωρίς να υπολογίζετε τη διατάραξη
της κοινωνικής ειρήνης αλλά και της κοινωνικής συνοχής.
Όλοι οι οικονοµολόγοι που µελέτησαν αυτόν τον ενιαίο φόρο
υπολογίζουν ότι θα δηµιουργηθούν χρέη εκατοντάδων εκατοµµυρίων των πολιτών έναντι του δηµοσίου, για µια ακόµα φορά.
Οι δικοί σας σύµβουλοι έχουν κάνει αυτούς τους υπολογισµούς
ή απλά διαχειρίζονται για άλλη µία φορά αριθµούς χωρίς να λαµβάνουν υπ’ όψιν τους καθόλου αυτή τη φοροδοτική ικανότητα;
Εδώ, λοιπόν, αυτήν τη φορά το παραµύθι ότι δεν υπάρχει
άλλος τρόπος, δεν ευσταθεί, γιατί αυτόν τον τρόπο σας τον
έχουµε καταθέσει, κύριε Υπουργέ, ως Δηµοκρατική Αριστερά.
Επαναλαµβάνω δύο πράγµατα που θεωρώ ότι είναι σηµαντικά.
Ο νέος φόρος για εµάς έπρεπε αποκλειστικά -και σθεναρά το
υποστηρίξαµε αυτό- να αφορά το σύνολο της ακίνητης περιουσίας µε υψηλό αφορολόγητο και πολύ λίγους συντελεστές. Να
αποτελέσει ένα µέτρο που θα είναι απλό, δίκαιο και που θα µπορεί να δώσει στον Έλληνα πολίτη την αίσθηση και την ασφάλεια
ότι επιτέλους φορολογείται δίκαια. Είναι πάρα πολύ απλό.
Τολµήστε, λοιπόν, ένα φορολογικό νοµοσχέδιο δίκαιο, σταθερό, απλό και εµείς θα το υποστηρίξουµε µε πραγµατικά µεταρρυθµιστικό πρόσηµο. Δεν το κάνετε, κύριε Υπουργέ.
Τελειώνοντας, να ξαναζητήσουµε να εξαιρεθούν οι άνεργοι και
τα νοικοκυριά που είναι στα όρια της φτώχειας απ’ αυτόν τον ενιαίο φόρο εισοδήµατος, δηλαδή τα αυτονόητα. Να µην επαναλάβω το «ουκ αν λάβοις παρά του µη έχοντος», το έχουµε πει
όλοι σε αυτήν την Αίθουσα.
Να πω µόνο ότι κοινωνική πολιτική και στοχευµένα µέτρα, για
να µειωθεί η ανεργία και η φτωχοποίηση, είναι αυτό που χρειαζόµαστε, όχι ενιαίους φόρους ακινήτων µε αυτό το πρόσηµο.
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Να φορολογηθεί και η εκκλησιαστική και µοναστηριακή περιουσία, κύριε Υπουργέ, -αυτό δεν το έχουµε ακούσει να το λέµεµε εξαίρεση µόνο για τους ναούς. Μόνο οι ναοί και ότι έχει να
κάνει µε την προσευχή και µε την εκκλησία ως κοινό να εξαιρείται. Γιατί να µην συνεισφέρει και η εκκλησία σε αυτήν την τιτάνια
προσπάθεια που κάνει ο ελληνικός λαός; Ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος έχει ζητήσει κάτι τέτοιο.
Να υπάρχει διάκριση ανάµεσα στην ακίνητη περιουσία φυσικών προσώπων και στην ακίνητη περιουσία επιχειρήσεων. Η
πρώτη αφορά περιουσιακό στοιχείο και η δεύτερη παραγωγικό
συντελεστή.
Θα κλείσω, για να σεβαστώ το χρόνο, µε την τροπολογία που
καταθέσατε και αφορά τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Υπάρχουν κάποια άρθρα που πάλι µας αναγκάζουν να πούµε τα ίδια
και τα ίδια. Έχουµε πάλι µια αναστολή υπογραφών συµβάσεων.
Μετά απ’ αυτήν όλη την απαγγελία της πράσινης ανάπτυξης και
όλης αυτής της θέλησης για να πάµε µε ένα άλλο πρόσηµο
µπροστά, γιατί παρατείνεται αυτή η άρση και έχουµε πάλι αυτήν
την αναστολή των αδειών για ένα ολόκληρο χρόνο;
Ξέρετε πολύ καλύτερα από εµένα ότι υπάρχει κάτι που λέγεται
ψυχολογία της αγοράς. Ξέρετε καλύτερα από εµένα ότι οι πενήντα χιλιάδες θέσεις εργασίας το 2012, από όλες τις εταιρείες
που ασχολούνται µε τα φωτοβολταϊκά, έχουν µειωθεί στις δεκαπέντε χιλιάδες. Είναι αρκετό επιχείρηµα αυτό για τους Βουλευτές της συγκυβέρνησης;
Καταστρατηγούµε κάθε αίσθηµα κοινής λογικής. Θα είµαστε
εδώ για να φωνάζουµε και να ζητάµε περισσότερα. Θα είµαστε
εδώ για να ζητάµε κοινωνικό πρόσηµο σε αυτήν την πολιτική.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αποστόλου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω την
οµιλία µου µε τη φράση που τέλειωσα τη χθεσινή µου παρέµβαση επί της αρχής: «Ούτε ένα κιλό αγροτικής παραγωγής και
ούτε ένας αγρότης δεν πρέπει να λείψει από το συγκεκριµένο
χώρο». Όποιος σήµερα το πρωί είδε έξω από τη Βουλή τους
αγρότες της Κρήτης και είδε το βλέµµα τους και την αγωνία τους
θα κατάλαβε σε τι φόβο ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Πραγµατικά, η
ρύθµιση που φέρνετε αποτελεί κερκόπορτα για µια δραστηριότητα που έχει ανάγκη ο χώρος και όλοι έχουµε οµολογήσει ότι
µπορεί να αποτελέσει το βασικότερο εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Αλλά, αν υπολογίσετε την έλλειψη ρευστότητας που βιώνει και την αποεπένδυση που υπάρχει
στο χώρο τότε τον οδηγείτε σε εξαφάνιση.
Δεν θέλω πω περισσότερα διότι τα είπαµε χθες.
Από εκεί και πέρα, έχετε ειλικρινά αντιληφθεί τι σύγχυση σας
έχει πιάσει µε τον τρόπο που νοµοθετείτε; Δείτε αυτά που συζητάµε σήµερα σε αυτήν την Αίθουσα, όπως θέµατα ΤΑΙΠΕΔ, θέµατα φορολογικά. Βλέπετε ότι από τα πενήντα τέσσερα άρθρα
του νοµοσχεδίου τα σαράντα ένα είναι εκτός του αντικειµένου
που έχει ο τίτλος του νοµοσχεδίου που συζητάµε. Συζητούσαµε
το πρωί και έγινε ολόκληρη φασαρία για ζητήµατα ΤΑΙΠΕΔ, για
ζητήµατα φορολόγησης. Έχετε τέτοιες ρυθµίσεις τώρα, σε αυτό
το νοµοσχέδιο που συζητάµε. Άρα, δηλαδή, µιλάµε για ένα αλαλούµ που πραγµατικά δείχνει ότι σας έχει πιάσει ένα άγχος για
να υπηρετήσετε συγκεκριµένες πολιτικές. Βεβαίως αυτό το
άγχος επόµενο είναι να σας οδηγεί σε προχειρότητες και να τα
έχετε κάνει ουσιαστικά θάλασσα σε όλες τις νοµοθετικές σας
πρωτοβουλίες.
Θα αναφερθώ χαρακτηριστικά σε δύο-τρία άρθρα, για να δείτε
πως λειτουργεί νοµοθετικά η Κυβέρνηση.
Ξεκινάω από το άρθρο 31 που αναφέρεται σε ρυθµίσεις που
αφορούν τη δηµόσια περιουσία. Ακούστε, αγαπητοί συνάδελφοι,
πώς τα υπουργεία συνεννοούνται µεταξύ τους. Λέει στην παράγραφο 12: « Επιτρέπεται η παραχώρηση κατά τις προηγούµενες
παραγράφους του δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού, κοινόχρηστης
παραλίας, θαλασσίου χώρου» και µάλιστα «στην περίπτωση που
στους ανωτέρω χώρους υφίστανται έργα χωρίς άδεια». Και πιο
κάτω λέει: «Ακόµα και αν αυτά τα υφιστάµενα, παράνοµα έργα
δεν νοµιµοποιηθούν και κριθούν κατεδαφιστέα» πρέπει να συνε-
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χίσουν να γίνονται έργα.
Και εγώ σας λέω να δείτε αυτήν τη χαρακτηριστική περίπτωση.
Το ΥΠΕΚΑ είχε θεσµοθετήσει διατάξεις για κατεδάφιση ιδιαίτερα
αυτών των αυθαιρέτων που βρίσκονται στον αιγιαλό, στις παραλίες. Έρχεται η κ. Κεφαλογιάννη και µε την παρουσία της, στην
Κρήτη συγκεκριµένα, αλλά και µε νοµοθέτηµα που έφερε εδώ
στη Βουλή τα πήρε σβάρνα. Επανέρχεται πάλι το ΥΠΕΚΑ και ενώ
σχεδιάζει να κάνει κατεδαφίσεις –υποτίθεται, έτσι λέει όταν νοµοθετεί, όταν δηλαδή κάνει τακτοποιήσεις αυθαιρέτων- έρχεστε
εσείς σήµερα και λέτε «όχι, συνεχίστε, λειτουργείτε, κάντε τα
έργα που θέλετε». Πώς µπορεί να αντιληφθεί ο Έλληνας πολίτης
τη συγκεκριµένη λειτουργία; Είναι άλλο ζήτηµα.
Στο επόµενο άρθρο, το 32, που αφορά ζητήµατα που έχουν
σχέση µε την αποδοχή περιουσιών υπέρ του δηµοσίου, δηλαδή
σχολάζουσες κληρονοµιές κ.λπ..
Ειλικρινά, κύριε Υπουργέ, ο νόµος που συζητάµε τώρα, ο ν.
4182/2013, τέλος Οκτωβρίου ψηφίστηκε, πριν ενάµισι-δύο µήνες.
Ούτε καν µπήκε µία παράγραφος στο στάδιο της υλοποίησης και
έρχεστε σήµερα και τον τροποποιείτε. Καλά, αυτή είναι η νοµοθετική πρωτοβουλία που κάνετε; Ιδιαίτερα, µάλιστα, σε ζητήµατα
που χρειάζεται µια προσοχή µεγαλύτερη.
Πάω πιο κάτω.
Επειδή έχω ξανά αναφερθεί στην απάντηση, που δείχνει την παραδοχή της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας, όπου µου
λέτε ότι εδώ και ένα χρόνο υπάρχουν είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσια ακίνητα συνολικής επιφάνειας τετρακοσίων τριών χιλιάδων
στρεµµάτων τα οποία είναι καταπατηµένα. Και έρχεστε τώρα και
τους λέτε «εσείς στα καταπατηµένα, δώστε µας το φόρο ακίνητης
περιουσίας» και βεβαίως µε αυτόν τον τρόπο τους λέτε έµµεσα
«εµείς εδώ είµαστε. Ουσιαστικά σας τα παραδίδουµε». Διότι κάτι
τέτοιο συµβαίνει και µε τα αγνώστου ιδιοκτησίας, τα οποία ξεπερνάνε τα πεντακόσιες χιλιάδες στρέµµατα.
Αλήθεια, έχετε αντιληφθεί πώς λειτουργεί γενικά το θέµα της
υποστήριξης της δηµόσιας περιουσίας; Διότι εκεί υπάρχει µια λεηλασία την οποία, µε τον τρόπο που θεσµοθετείτε, ουσιαστικά
νοµιµοποιείτε.
Πάω και στο άλλο ζήτηµα που πραγµατικά θεωρώ ότι είναι
πολύ σοβαρό. Τι θα γίνει µε το ζήτηµα των οικοδοµικών συνεταιρισµών; Πώς ξαφνικά τους παίρνετε τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς απ’ το ΥΠΕΚΑ και τους φέρνετε στο Υπουργείο
Οικονοµικών και ενώ υπάρχουν τεράστια ζητήµατα που έχουν
σχέση µε χρήσεις γης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρήση των συγκεκριµένων εδαφών;
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβληµα. Πολλοί θα πουν
«πάλι το επαναλαµβάνεις;» Τι θα γίνει; Συντάσσονται δασικοί
χάρτες, ιδιαίτερα στην περιοχή ανατολικής Αττικής και είναι γνωστό το πρόβληµα. Έχουν φτάσει στο τελευταίο στάδιο και δεν
κυρώνονται διότι υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήµατα. Και πίσω
απ’ αυτά τα προβλήµατα υπάρχει και ένας κόσµος ο οποίος
πραγµατικά έχει να λύσει ουσιαστικό ζήτηµα και δεν µπορεί να
το λύσει διότι εσείς θέλετε πρώτα να τακτοποιήσετε αυτά. Και
βέβαια, να το καταλάβουν και οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί ότι,
µε αυτήν την προσπάθεια που κάνετε, δεν σας έπιασε η ευσπλαχνία για να τακτοποιήσετε, διότι θα τους βάλετε και αυτούς στη
διαδικασία, έστω και αν είναι αυθαίρετοι έστω και αν έχουν καταπατήσει εκτάσεις έστω και αν έχουν αλλάξει χρήσεις γης να
φέρουν τον οβολό τους, να φέρουν το συγκεκριµένο χαράτσι.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Εµείς δεν διαφωνούµε. Εµείς απλά λέµε ότι αυτά τα ζητήµατα
πρέπει να λύνονται και όχι να αντιµετωπίζονται κατ’ αυτόν τον
τρόπο. Ειπώθηκαν πολλά γύρω από τα θέµατα του ενιαίου
φόρου ακινήτων. Πραγµατικά πώς είναι δυνατό να έχουµε έναν
ελληνικό λαό ο οποίος δεν έχει εισόδηµα, δεν µπορεί να ζήσει
και ταυτόχρονα να του έχετε την απειλή ακόµα και της πρώτης
κατοικίας; Διότι αν δεν πληρώσει αυτόν το φόρο που του βάζετε
εσείς τι θα κάνετε, θα τον πάτε στα δικαστήρια; Δεν µπορεί να
πληρώσει. Η επόµενη κίνηση ποια θα είναι; Θα αναγκαστείτε να
προχωρήσετε σε πλειστηριασµούς, σε κατασχέσεις για να πληρώσει; Ποια διαδικασία προβλέπεται στη συγκεκριµένη περίπτωση;
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Άρα, λοιπόν, µπαίνουµε ουσιαστικά σε µία αφαίµαξη η οποία
θα οδηγήσει σε εξαφάνιση ένα λαό. Απ’ αυτήν την άποψη, καταλαβαίνετε, εµείς γιατί είµαστε αντίθετοι µε τις συγκεκριµένες
ρυθµίσεις.
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα κατέβαλε προσπάθεια για τη σωτηρία της και κατάφερε να κρατηθεί όρθια. Σήκωσε το βάρος της πιο οξείας οικονοµικής κρίσης των
τελευταίων δεκαετιών και πέτυχε έναν άθλο για τα δεδοµένα της
σύγχρονης οικονοµικής ιστορίας. Ακόµη και αυτοί που έχουν
ασκήσει αυστηρότατη κριτική, παραδέχονται τώρα ότι η έξοδος
από την κρίση είναι κοντά.
Υπάρχουν, βέβαια, ακόµη κάποια δύσκολα και σηµαντικά βήµατα. Έχουµε, όµως, καλύψει το 80% της απαιτούµενης προσπάθειας σε όρους δηµοσιονοµικής προσαρµογής, που είναι και η
πιο δύσκολη προσαρµογή. Σε όρους ανταγωνιστικότητας
έχουµε, επίσης, κάνει τεράστια προσπάθεια, αλλά στον τοµέα
αυτόν τα περιθώρια είναι ακόµη πολύ µεγάλα.
Η Ελλάδα το 2014 πραγµατοποιεί ένα σηµαντικό βήµα για
έξοδο από την κρίση και ξεκινάει και µε τη συνδροµή των Ευρωπαίων εταίρων µας µία άλλη πορεία, την καθολική αναδόµηση
του οικονοµικού της προτύπου, ενός προτύπου το οποίο πρέπει
να βασίζεται πολύ περισσότερο στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων
και στην καινοτοµία, να αλληλοσυµπληρώνεται µε ένα αποτελεσµατικότερο κοινωνικό κράτος δικαίου µε στοχευµένες κοινωνικές δαπάνες σ’ αυτούς που πραγµατικά τις έχουν ανάγκη, να
υπηρετείται από ένα αποτελεσµατικό και απλό φορολογικό σύστηµα, το οποίο θα είναι πολύ περισσότερο επικεντρωµένο στην
είσπραξη των απαραίτητων εσόδων για τη χρηµατοδότηση δηµόσιων πολιτικών, έχοντας τη χαµηλότερη δυνατή αρνητική επίπτωση στην αναπτυξιακή δυναµική της ελληνικής οικονοµίας.
Σ’ αυτό το τελευταίο θέλω να επιµείνω. Για να χτίσει και να διατηρήσει µία χώρα ένα σύγχρονο και βιώσιµο αναπτυξιακό πρότυπο, είναι όρος εκ των ων ουκ άνευ να διαµορφώσει ένα
αποτελεσµατικό φορολογικό σύστηµα µε διευρυµένη φορολογική βάση και µε ισορροπηµένη κατανοµή των φορολογικών εσόδων στα αντικείµενα των φόρων, δηλαδή εισόδηµα, κατανάλωση
και περιουσία.
Προς επίρρωση αυτού, αλλά και επειδή ακούστηκε η κατάφωρα άδικη κριτική ότι η Ελλάδα υπερφορολογεί την ακίνητη περιουσία σε σχέση µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, θέλω να θυµίσω
µία αδιαµφισβήτητη πραγµατικότητα. Μέχρι το 2010 η συµβολή
στα έσοδα των φόρων επί της περιουσίας και ειδικότερα επί της
ακίνητης περιουσίας, ήταν πολύ χαµηλότερη από ότι για την
πλειονότητα όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Το φορολογικό µας
σύστηµα σχεδόν αγνοούσε αυτήν την πηγή των εσόδων. Αυτό
δεν το λέει το Υπουργείο Οικονοµικών, το αποτυπώνει ξεκάθαρα
τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και η EUROSTAT, ακόµα και
στις πλέον πρόσφατες διαθέσιµες φορολογικές εκθέσεις τους.
Πρόκειται για εκθέσεις, στις οποίες αν κάποιος ανατρέξει, θα
διαπιστώσει ότι αποτυπώνεται ξεκάθαρα πως ο φόρος επί της
ακίνητης περιουσίας έχει, σύµφωνα µε τα εµπειρικά δεδοµένα,
πολύ χαµηλότερη επιβάρυνση στην αναπτυξιακή δυναµική µιας
χώρας απ’ ότι η φορολογία στην εργασία. Μάλιστα, συνιστάται
στην πλειονότητα των υπολοίπων κρατών-µελών να προσαρµόσουν ανάλογα και το δικό τους φορολογικό πλαίσιο.
Θα ήθελα, επίσης, να συγκρίνω και να επισηµάνω ότι η σχετική
συγκριτική έκθεση του ΟΟΣΑ επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα µέχρι
το 2010 υπολειπόταν κατά πολύ του µέσου όρου των χωρών του
ΟΟΣΑ σε σχέση µε τη συµβολή των εσόδων από τη φορολογία
της ακίνητης περιουσίας. Αυτό νοµίζω ότι απαντά και στην κριτική που δέχθηκα επειδή τόλµησα να συγκρίνω τα έσοδα από
ακίνητα της Ελλάδας σε σχέση µε αυτά των εκτός Ευρώπης ανεπτυγµένων χωρών του ΟΟΣΑ.
Βέβαια, στην Ελλάδα αναγκαστήκαµε να κάνουµε πολύ µεγάλες προσαρµογές στο φορολογικό µας σύστηµα µέσα σε λίγους
µήνες, ενώ οι αντίστοιχες αλλαγές στις υπόλοιπες χώρες -στις
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αναπτυγµένες της Ευρώπης, αλλά και του κόσµου- διαρκούν
χρόνια. Βέβαια, οι προσαρµογές έγιναν σε µία περίοδο που η
κρίση έπληξε τα εισοδήµατα της συντριπτικής πλειονότητας των
συµπολιτών µας. Αυτό αναπόφευκτα- και σε µεγάλο βαθµό δικαιολογηµένα- προκαλεί τη δυσαρέσκεια των συµπολιτών µας.
Προφανώς όλοι µας ή, τουλάχιστον, όσοι από εµάς στη Συµπολίτευση αναλαµβάνουν στο ακέραιο τις ευθύνες και τις δύσκολες αποφάσεις για το µέλλον της χώρας –γιατί, συνάδελφοι,
πολύ καλή είναι η φιλοσοφία, αλλά στην πράξη τι κάνουµε. Πολύ
καλά το να λέµε θεωρίες, αλλά η πράξη είναι αυτή, η οποία θα
µας κρίνει- θα προτιµούσαµε να κάνουµε µία πολύ πιο ήπια προσαρµογή, να έχουµε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή µας.
Όµως, το ότι δεν έχουµε τον χρόνο αυτό δεν σηµαίνει ότι παραιτούµαστε. Πορευόµαστε σε δύσκολο δρόµο µε αποφασιστικότητα κα, µάλιστα, παρ’ όλο που η καταβαλλόµενη προσπάθεια
είναι τεράστια, επιδιώκουµε να διορθώσουµε τα όποια λάθη και
τις παραλείψεις µας.
Ειδικά, στη φορολογία εισοδήµατος από ακίνητα διαµορφώσαµε, όπως ξέρετε, µία διακριτή κλίµα και για τα έσοδα από ενοίκια, ώστε να µη φορολογούνται σωρευτικά, πράγµα που
δηµιουργούσε στρεβλώσεις και αδικίες. Επιπλέον, µε το ηλεκτρονικό µισθωτήριο διορθώνεται το αναχρονιστικό πλαίσιο, µε
το οποίο οι πολίτες που δεν εισέπρατταν νοίκια είχαν την υποχρέωση να τα δηλώνουν και να εκχωρούν τα δικαιώµατα από τη
µη είσπραξη στο δηµόσιο. Δηλαδή, το σύστηµα εξορθολογίζεται.
Όποιος δεν εισπράττει, ανακοινώνει στη φορολογική δίκη στην
καταγγελία της µισθωτικής σχέσης και δεν καταβάλει φόρο.
Με τη θεσµοθέτηση του ΕΝΦΙΑ επεκτείνουµε τη φορολογική
βάση, κατανέµουµε δικαιότερα τα βάρη και διορθώνουµε αναπόφευκτες ελλείψεις της έκτακτης φορολόγησης µέσω ΕΕΤΗΔΕ
και ΕΕΤΑ στις ηλεκτροδοτούµενες δοµηµένες επιφάνειες. Μάλιστα, η διεύρυνση της φορολογικής βάσης επιτυγχάνει για τη
συντριπτική πλειοψηφία των συµπολιτών µας σηµαντική ελάφρυνση σε σχέση µε την επιβάρυνση του 2013. Η ελάφρυνση
είναι της τάξεως του 4% έως και 20%, που πρέπει να προστεθεί
στη φετινή ελάφρυνση κατά 15% από τον ΕΕΤΑ.
Επιτυγχάνουµε, λοιπόν, τον στόχο µας, που είναι να εισπράττουµε λιγότερα από περισσότερους και να επιβαρύνουµε µε περισσότερα πολύ λίγους που έχουν µεγάλες δυνατότητες.
Τα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ του 2014 αναµένεται να κυµανθούν
στα 2,65 δισεκατοµµύρια, δηλαδή περίπου στο επίπεδο του
αθροίσµατος των εσόδων του ΕΕΤΑ και του ΦΑΠ του 2013. Βέβαια, θα είναι πολύ χαµηλότερα από τα έσοδα των σωρευµένων
φόρων προηγούµενων ετών, που κλήθηκαν οι φορολογούµενοι
να πληρώσουν µέσα στο 2013 για να ξεκαθαρίσουµε µία και έξω
από το παρελθόν.
Ειδικότερα, δεν είµαι καθόλου ευτυχής που το έκανα αυτό,
αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Δεν µπορούσαµε να το αφήσουµε να
διαιωνίζεται αυτή η καθυστέρηση.
Ειδικότερα, αναµένουµε ότι ο ΕΕΤΑ του 2013 θα αποδώσει 1,9
δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ ο κύριος φόρος του ΕΝΦΙΑ, που µπορεί να συγκριθεί µε το ΕΕΤΑ, θα είναι όχι απλώς χαµηλότερος
κατά 100 εκατοµµύρια, αλλά το ποσό αυτό θα κατανεµηθεί σε
περισσότερες ιδιοκτησίες από αυτές που πλήρωναν µέχρι σήµερα.
Άρα, το όφελος για όσους πλήρωναν τον ΕΕΤΑ θα είναι σηµαντικά υψηλότερο. Όπως ανέφερα, θα είναι από 4% έως και
20%.
Ο ΕΝΦΙΑ σχεδιάστηκε µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαφρύνει τα
φορολογικά βάρη για κατοικίες, µαγαζιά, επιχειρήσεις που επιβαρύνονταν φορολογικά µέχρι τώρα και να φορολογήσει µε λογικό και αναλογικό τρόπο τα κτήρια και τη γη που δεν
επιβαρύνονταν.
Βεβαίως, όµως, σχεδιάστηκε ώστε να κινείται στο δηµοσιονοµικό πλαίσιο που καθορίζουν οι συνολικοί δηµοσιονοµικοί στόχοι
της χώρας, διότι, όπως είπα πριν, καλές είναι οι φιλοσοφίες,
αλλά οι δηµοσιονοµικοί στόχοι για έξοδο από την κρίση είναι
αυτοί που µετράνε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο ακόµη χρόνο.
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Ο κύριος φόρος του ΕΝΦΙΑ, ο οποίος θα αποφέρει περί το
80% των συνολικών εσόδων, έχει προοδευτικό χαρακτήρα µε δώδεκα κλιµάκια. Σηµειώνω για µία ακόµη φορά ότι ο κύριος φόρος
δεν επιβάλλεται επί της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. Το
ακίνητο απλώς κατατάσσεται βάσει τιµής ζώνης στην κλίµακα,
αλλά ο φόρος προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό της επιφάνειας του κτίσµατος επί του αναλογούντα βασικού φόρου της
κλίµακας µε την προσµέτρηση, όµως, επίσης, συντελεστών που
αναλογούν στην παλαιότητα, στην επιφάνεια, στον όροφο, στον
αριθµό των προσόψεων και, κατά περίπτωση, στο αν ο χώρος
είναι βοηθητικός ή αν το ακίνητο είναι ηµιτελές.
Ειδικά για τα ηµιτελή, θέλω να σας επισηµάνω ότι γι’ αυτά ο
συντελεστής ηµιτελών κτισµάτων ορίζεται τελικά σε 0,4 % και
εφαρµόζεται στα ηµιτελή κτίσµατα ανεξαρτήτως σταδίου κατασκευής, εφόσον δεν είχαν ηλεκτροδοτηθεί ποτέ και είναι κενά
ηλεκτροδοτούνται µε ηλεκτρικό εργοταξιακό ρεύµα και δεν είχαν
ποτέ άλλη παροχή ρεύµατος πλην της εργοταξιακής.
Φυσικά, δεν πρέπει να παραγνωρίζουµε ότι ελήφθη ειδική µέριµνα για την παλαιότητα των κτηρίων. Ενδεικτικά, αναφέρω ότι
για όλα τα κτήρια που ανεγέρθησαν προ του 1930 εφαρµόζεται
ο συντελεστής παλαιότητας 0,8%, ενώ για τα κτήρια µε παλαιότητα άνω των εκατό ετών εφαρµόζεται ο συντελεστής παλαιότητας 0,6%.
Υπάρχουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις ακινήτων, όπου το
ύψος των τιµών ζώνης ενδεχοµένως να προκαλεί στρεβλώσεις,
παρ’ όλο που η τιµή ζώνης δεν παίζει ρόλο, παρά µόνο στην κατάταξη του ακινήτου και όχι σ’ αυτόν καθ’ αυτόν τον υπολογισµό
του φόρου.
Επ’ αυτού θα ήθελα να σας θυµίσω κάτι. Το ότι ορισµένα κτήρια ή οικόπεδα κατατάσσονται σε υψηλά κλιµάκια δεν οφείλεται
στο Υπουργείο Οικονοµικών, αλλά στην ένταξη συγκεκριµένων
εκτάσεων στα σχέδια πόλεων και οικισµών, όπως αποφασίστηκε
από αρµόδιες τοπικές αρχές. Μάλιστα, δεν πρέπει να παραγνωρίζουµε το γεγονός ότι κατά τον σχεδιασµό του ΕΝΦΙΑ ήρθαµε
αντιµέτωποι µε όλες τις χρόνιες παθογένειες που χαρακτηρίζουν
το πλαίσιο της χρήσης γης και των κτηρίων, το πολεοδοµικό
πλαίσιο κ.λπ..
Παρ’ όλα αυτά, λειτουργήσαµε όσο πιο αναλογικά γίνεται για
ειδικές περιπτώσεις.
Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονοµικών θα συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και θα τα εξετάσει το συντοµότερο δυνατό,
ώστε να δώσει στοχευµένα λύσεις όπου υπάρχει πραγµατικό
πρόβληµα. Ήδη εξετάζουµε προτάσεις που έχουν καταθέσει
Βουλευτές, για εξαιρετικές περιπτώσεις που απαιτούν περαιτέρω εξέταση.
Ο συµπληρωµατικός φόρος του ΕΝΦΙΑ καλείται να φορολογήσει τη συγκέντρωση ιδιοκτησιών σχετικά µεγάλης αξίας. Στην
περίπτωση αυτή φορολογείται το σύνολο της αξίας των ιδιοκτησιών φυσικών και νοµικών προσώπων, αλλά οι συντελεστές φορολόγησης είναι χαµηλότεροι σε σχέση µε τους συντελεστές του
ΦΑΠ.
Μάλιστα, για τα φυσικά πρόσωπα το αφορολόγητο όριο αυξάνεται σε τριακόσιες χιλιάδες από διακόσιες χιλιάδες που ήταν
στην περίπτωση του ΦΑΠ. Επιπλέον, το θεσµικό πλαίσιο έχει διαµορφωθεί, έτσι ώστε να προστατεύσει τους πλέον αδύναµους
οικονοµικά ιδιοκτήτες ακινήτων και ειδικά τα νοικοκυριά που µαστίζονται από ανεργία.
Συγκεκριµένα, προβλέπεται έκπτωση στο φόρο 70% για τα νοικοκυριά µε εισοδήµατα µέχρι και εννέα χιλιάδες ευρώ. Το ποσό
αυξάνεται κατά χίλια ευρώ για το σύζυγο ή τη σύζυγο ή κάθε
τέκνο και έτσι το εισοδηµατικό κριτήριο για µια οικογένεια µε δύο
παιδιά είναι δώδεκα χιλιάδες ευρώ.
Μάλιστα, προβλέπεται πλήρης απαλλαγή για οικογένειες µε
τρία ή περισσότερα παιδιά ή κάποιο προστατευόµενο µέλος µε
αναπηρία και µάλιστα µε αυξηµένα εισοδηµατικά κριτήρια κατά
τρεις χιλιάδες ευρώ. Παραδείγµατος χάριν, για οικογένεια µε
τρία παιδιά το εισοδηµατικό όριο θα είναι δέκα έξι χιλιάδες ευρώ.
Επίσης, για τις επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουνε σοβαρά προβλήµατα λόγω της ύφεσης δίνεται η δυνατότητα αναβολής της
πληρωµής του φόρου µέχρι και τρία χρόνια.
Θέλω εδώ να τονίσω για µία ακόµη φορά κάτι πολύ σηµαντικό
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που κάποιοι µάλλον δεν θέλουν να καταλάβουν. Δεν εξαιρούνται
των απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ όσοι οφείλουν στο δηµόσιο, αλλά
µόνο αυτοί που οφείλουν και δεν έχουν ρυθµίσει τα χρέη τους.
Περαιτέρω, για τα ακίνητα που χρησιµοποιούνται για επιχειρηµατική δραστηριότητα, αυτά θα φορολογηθούν µεν κανονικά,
αλλά εκείνα που είναι µεγαλύτερης έντασης χώροι και θεωρούνται ειδικών χρήσεων, όπως τα βιοµηχανικά κτήρια, τα εκπαιδευτήρια ή τα ξενοδοχεία και συγχρόνως δεν έχουν και δυνατότητα
της αλλαγής του είδους χρήσης, θα έχουν µειωµένη φορολόγηση κατά 50%. Στο πλαίσιο αυτό θα προσπαθήσουµε να δούµε
και άλλα παραδείγµατα, όπως τα τουριστικά καταλύµατα.
Επειδή τέθηκε το θέµα, θα ήθελα να σηµειώσω ότι τα ειδικά
κτήρια θα αντιµετωπίζονται οµοιόµορφα, ανεξάρτητα αν ανήκουν
σε νοµικά ή φυσικά πρόσωπα.
Ειδικά τα κτήρια αγροτικής χρήσης δεν θα έχουν καµµία φορολογική επιβάρυνση, ενώ πρέπει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε
το νέο κώδικα φορολογίας του εισοδήµατος για πρώτη φορά ο
φόρος αυτός θα εκπίπτει ως δαπάνη της επιχείρησης.
Όσον αφορά τη φορολογική επιβάρυνση της γης εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού, το µεγαλύτερο µέρος της οποίας αφορά
την αγροτική παραγωγή, η φορολογική της επιβάρυνση διατηρήθηκε σε ελάχιστα επίπεδα. Αυτό για όσους µιλάνε για δήµευση, µε το βασικό φόρο για τους βοσκότοπους και τα χέρσα
να είναι µόλις 0,5 ευρώ το στρέµµα και για τις καλλιέργειες κάθε
είδους είναι µόλις 2 ευρώ το στρέµµα. Είναι αυτό δήµευση, κύριοι Βουλευτές;
Καταλαβαίνω ότι κάθε φόρος είναι δυσάρεστος και προέρχεται από το υστέρηµα πολλών συµπολιτών µας. Αλλά, το να αναφέρονται και να λέγονται υπερβολές και ανακρίβειες περί
δήµευσης, καταστροφής κ.λπ. είναι µία άκρως επιβλαβής τακτική. Για την αποκατάσταση της αλήθειας θέτω υπ’ όψιν σας τα
εξής.
Πρώτον, το 85% των σπιτιών είναι σε ζώνες κάτω των χιλίων
πεντακοσίων ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο, δηλαδή ο φόρος δεν
ξεπερνά τα 4 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο.
Δεύτερον, σχεδόν το 80% των οικοπέδων θα πληρώσουν από
3 µέχρι 60 ευρώ το στρέµµα.
Τρίτον, το 90% των αγροτεµαχίων που καλλιεργούνται θα πληρώσουν φόρο µέχρι 2,6 ευρώ το στρέµµα. Επαναλαµβάνω, είναι
αυτό δήµευση; Επίσης, µόνο το 5% των φορολογούµενων θα
πληρώσουν συµπληρωµατικό φόρο!
Πέµπτον, κάτι που ανέφερε και η κ. Πατριανάκου. Οκτακόσιοι
χιλιάδες φορολογούµενοι θα έχουν µειωµένο ή και καθόλου
φόρου.
Συνεπώς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο αυτό
είτε µειώνει -έστω και λίγο- είτε δεν επιβαρύνει τη συντριπτική
πλειονότητα των φορολογουµένων. Θέλω να επισηµάνω ότι θα
υπάρξει ιδιαίτερη µέριµνα για να είναι τα πληροφοριακά συστήµατα του Υπουργείου έτοιµα να εξυπηρετήσουν τους φορολογούµενους.
Πέραν όµως του ΕΝΦΙΑ το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει κρίσιµες
συµπληρώσεις στις υφιστάµενες διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών. Πολλές από αυτές ήταν κρίσιµο να συµπληρωθούν, πριν
να τεθεί σε ισχύ από 1-1-2014 ο νέος νόµος.
Θα ήθελα, όµως, να σταθώ και στις διατάξεις αυτού του νοµοσχεδίου. Κατ’ αρχάς, προβλέπεται από 1-1-2014 η µείωση του
φόρου µεταβίβασης των ακινήτων σε 3% επί της φορολογητέας
αξίας του ακινήτου από 8% για τα πρώτα είκοσι χιλιάδες ευρώ
φορολογητέας αξίας και 10% για µεγαλύτερες αξίες. Εκτιµούµε
ότι αυτό θα συµβάλλει στη βελτίωση του κλίµατος στην αγορά
των ακινήτων.
Επίσης, µε το παρόν νοµοσχέδιο, σχετικά µε τον συµψηφισµό
απαιτήσεων προβλέπεται ότι ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας δεν επηρεάζει την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του
Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων. Προβλέπεται, µάλιστα, ο
συµψηφισµός, όχι µόνο φορολογικών απαιτήσεων αλλά και κάθε
άλλης απαίτησης.
Σε δεύτερη φάση θα προβούµε στις απαραίτητες αλλαγές του
θεσµικού πλαισίου, προκειµένου να επεκταθεί και στις οφειλές
των φορέων της γενικής κυβέρνησης.
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Θέλω να αναφερθώ και στο ζήτηµα της λήξης της υποχρεωτικής χρήσης του δελτίου αποστολής που έχει τεθεί. Η απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων βάσει της προβλεπόµενης εξουσιοδοτικής διάταξης θα εκδοθεί άµεσα, πριν το τέλος
του έτους και θα προβλέπει τις δικλίδες που θα πρέπει να συνοδεύουν τη διακίνηση, ώστε να µην υπάρξει κάποιο κενό.
Επιπλέον, εισάγονται στο νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος σειρά ειδικών φορολογικών κινήτρων, όπως η έκπτωση των
δαπανών επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας, προσαυξηµένων κατά ποσοστό 30% από τα ακαθάριστα έσοδα της κάθε
επιχείρησης.
Η απαλλαγή από το φόρο των κερδών φυσικών προσώπων,
ατοµικών προσώπων και νοµικών προσώπων που εµπίπτουν στην
έννοια των πολύ µικρών επιχειρήσεων από τη διάθεση παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας προς τη «ΔΕΗ Α.Ε.» ή σε άλλο προµηθευτή.
Η προσαύξηση κατά 50% του φορολογητέου εισοδήµατος του
πρώτου κλιµακίου της φορολογικής κλίµακας για τους φορολογούµενους που κατοικούν µόνιµα σε νησιά µε πληθυσµό κάτω
από τρεις χιλιάδες εκατό κατοίκους, όπως επίσης µείωση κατά
40% των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων εκεί.
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ακόµα ζήτηµα που αποτέλεσε αντικείµενο συζήτησης και αυτό είναι το όριο ακαθάριστων εσόδων για την τήρηση βιβλίων για τους αγρότες. Το όριο
αυτό προσανατολιζόµαστε να είναι δέκα χιλιάδες ευρώ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κάποιοι από σας έχετε επωµιστεί
το βάρος των δύσκολων αποφάσεων και στηρίζετε µε επιµονή
την καταβαλλόµενη προσπάθεια της Κυβέρνησης να οδηγήσει
για πάντα τη χώρα µακριά από την επώδυνη περίοδο των τελευταίων χρόνων και επιθυµείτε διακαώς την ευόδωση αυτής της
προσπάθειας. Και έχετε αυτήν την επιθυµία, διότι µέσα από
αυτήν την προσπάθεια, εκτός από την παρακαταθήκη που αφήνουµε στις γενιές του µέλλοντος, µας δίνεται σταδιακά η δυνατότητα να αποζηµιώσουµε τους συµπολίτες µας για τις τεράστιες
θυσίες τους, ειδικότερα, αυτούς που έχουνε χτυπηθεί πιο πολύ
από την κρίση.
Ναι, οι ελαφρύνσεις αυτές προς το παρόν δεν είναι αρκετές.
Δεν είναι αυτές που αναλογούν σε ένα λαό που θυσίασε το 25%
περίπου του εισοδήµατός του για να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του και να φέρει τη χώρα στο δρόµο της σωτηρίας.
Αυτή, όµως, η προσπάθεια για απαλλαγή από τα βάρη του παρελθόντος θα επιταχυνθεί όταν και η Ευρώπη αναλάβει τις ιστορικές της ευθύνες για τις οποίες δεσµεύθηκε, αναγνωρίζοντας
ακόµη πιο πολύ τη συµβολή του ελληνικού λαού στη σταθερότητα του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ, λίγη
ησυχία!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μέχρι
τότε, σας παρακαλώ να παραµείνετε προσηλωµένοι στο µεγαλύτερο εθνικό στόχο από την εποχή της Μεταπολίτευσης
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Υπουργό. Τον λόγο έχει ο κ. Κόλλιας, για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν πριν από δύο µήνες έγινε
γνωστό το προσχέδιο αυτού του νοµοσχεδίου, είκοσι δύο Βουλευτές από τη Νέα Δηµοκρατία µε σχετική ερώτηση που καταθέσαµε, εκφράσαµε αµφιβολίες και ανησυχίες και κρούσαµε τον
κώδωνα του κινδύνου. Είχαµε τότε µιλήσει για τη διαφαινόµενη
αδικία σε βάρος των φτωχών αγροτών.
Επισηµάναµε ότι τυχόν υπερψήφιση, τυχόν υπερφορολόγηση
των αγροτεµαχίων θα οδηγούσε πολλούς παραγωγούς εκτός γεωργίας και κτηνοτροφίας, µε προφανείς οικονοµικές συνέπειες
για την οικονοµία της χώρας.
Σήµερα είµαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι γιατί το Υπουργείο
Οικονοµικών όχι µόνο άκουσε τις παρατηρήσεις µας, τις αντιρρήσεις µας, τις διαφωνίες µας, αλλά πολλές απ’ αυτές τις υιοθέτησε και τις ενσωµάτωσε στο παρόν νοµοσχέδιο.
Σήµερα έχουµε τη δυνατότητα να συζητάµε ένα νοµοσχέδιο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δικαιότερο για το φορολογούµενο, ένα νοµοσχέδιο που κατανέµει ορθότερα τα βάρη, που ανακουφίζει τους µικροϊδιοκτήτες,
εξασφαλίζοντας έσοδα από εκείνους που έχουν τη φοροδοτική
ικανότητα.
Η φορολογία για τη συντριπτική πλειοψηφία των ιδιοκτητών
µειώνεται. Δεν θα αναφερθώ σε στοιχεία. Νοµίζω ότι τα παρέθεσε αναλυτικά ο κύριος Υπουργός. Το βάρος θα το σηκώσουν
όλοι όσοι διαθέτουν πολυτελή και µεγάλα ακίνητα σε ακριβές περιοχές.
Ιδιαίτερα σ’ ό,τι αφορά τη φορολόγηση των αγροτεµαχίων, οι
αλλαγές είναι πολύ σηµαντικές. Είχαµε εξαρχής επισηµάνει µε
τους άλλους συναδέλφους ότι τα αγροτεµάχια δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται ως οικόπεδα. Έτσι, κάποιοι συντελεστές άσχετοι
µε την αποδοτικότητα των αγροτεµαχίων, όπως είναι η απόσταση
από την παραλία, όπως είναι η σύνδεσή τους µε δρόµους, καταργήθηκαν.
Επίσης, είχαµε τονίσει ότι δεν πρέπει σε καµµία περίπτωση να
φορολογηθούν στάνες, αποθήκες και κάθε τύπου βοηθητικά κτίσµατα τα οποία στηρίζουν τη γεωργική και την κτηνοτροφική
δραστηριότητα. Πράγµατι, αυτό το νοµοσχέδιο προβλέπει ότι ο
συντελεστής βοηθητικών χώρων και ειδικών κτηρίων για αγροτική χρήση είναι µηδενικός. Οι συντελεστές χρήσης εξορθολογίστηκαν, αν και οφείλω να επισηµάνω, κύριε Υπουργέ, ότι θα
πρέπει να γίνει µία σαφής αναφορά για τα αγροτεµάχια µε πολυετείς καλλιέργειες και τα χέρσα χωράφια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανείς δεν µπορεί να µην αναγνωρίσει την ανάγκη να υπάρχουν έσοδα για το κράτος. Σ’ όλα
τα ανεπτυγµένα κράτη της υφηλίου υπάρχει φόρος κατοχής. Το
µαγικό κόλπο να γίνει δηµοσιονοµική πολιτική χωρίς έσοδα το
γνωρίζει µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και, όπως ισχύει για όλα τα µαγικά
κόλπα, πρόκειται για απάτη. Όσοι προτιµάµε να µείνουµε σε
επαφή µε την πραγµατικότητα, αγωνιζόµαστε να πετυχαίνουµε
το καλύτερο µε όποια µέσα διαθέτουµε.
Εκείνο που επιτυγχάνουµε µε το παρόν νοµοσχέδιο είναι τα
περισσότερα από τα αναγκαία έσοδα να προέρχονται από όσους
πράγµατι διαθέτουν εισόδηµα. Τα οικονοµικά βάρη πλέον κατανέµονται σε περισσότερους, βάρη που µέχρι σήµερα σήκωναν
κυρίως οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Αυτός είναι ένας από
τους βασικούς λόγους για να στηρίξουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
Κύριε Υπουργέ, µε την ευκαιρία θα ήθελα να επισηµάνω ένα
πρόβληµα που απασχολεί περιοχές του νοµού µου και το οποίο
σας έχω καταθέσει υπό µορφή ερωτήσεων µέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας άκουσα να δηλώνετε στην οµιλία σας ότι αυτές τις περιπτώσεις που έχουν
κατατεθεί από συναδέλφους θα τις εξετάσετε κατά περίπτωση.
Το θέµα αφορά τις τιµές ζώνης που έχουν καθοριστεί µε υπουργική απόφαση για περιοχές που δεν εντάσσονται στο αντικειµενικό σύστηµα αξιών για τον υπολογισµό του φόρου ακίνητης
περιουσίας των ετών 2011, 2012 και 2013. Για κάποιες απ’ αυτές
τις περιοχές έχουν καθοριστεί τιµές ζώνης που δεν έχουν καµµία
σχέση µε την πραγµατικότητα. Ιδιαίτερα στους πρώην δήµους
Άσσου-Λεχαίου και Αγίων Θεοδώρων έχουµε τιµές 100 και 170
ευρώ το τετραγωνικό αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει ότι η τιµή ενός
στρέµµατος σ’ ένα χωριό τόσο µικρό που ούτε καν εµφανίζεται
στο χάρτη, αποτιµάται στα 100.000 ευρώ.
Κύριε Υπουργέ, αρκεί να ρίξετε µια µατιά στις µικρές αγγελίες
για να καταλάβετε πόσο απέχει η προσδιορισµένη τιµή από την
πραγµατική. Στον πρώην δήµο Άσσου-Λεχαίου, οικόπεδο χιλίων
τριακοσίων τετραγωνικών µέτρων πωλείται αυτήν τη στιγµή προς
20.000 ευρώ. Στο δηµοτικό διαµέρισµα των Αγίων Θεοδώρων τα
170 ευρώ είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ιδιαίτερα για τα οικόπεδα που βρίσκονται πάνω από την εθνική, ακόµα κι αν είναι
εντός σχεδίου, η τιµή δεν ξεπερνά τα 40 ευρώ.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζω ότι γι’ αυτήν την κατάφωρη αδικία
δεν ευθύνεται το Υπουργείο. Αν και οι τιµές καθορίζονται µε
υπουργική απόφαση, ο Υπουργός δεν ορίζει αυθαίρετα τις τιµές.
Λαµβάνει υπ’ όψιν του την κατώτερη τιµή του δήµου της κοινότητας, όπως αυτή προκύπτει από συγκριτικά στοιχεία που διαθέτει η τοπική εφορία.
Εδώ είναι το πρόβληµα, κύριε Υπουργέ. Δεν λαµβάνονται υπ’
όψιν τα συγκριτικά στοιχεία του 2009, τότε που οι τιµές ήταν
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ακόµα υψηλότερες, αλλά µόνο τα συγκριτικά στοιχεία του 2010,
όπου τα συµβόλαια ήταν πάρα πολύ λίγα. Με βάση αυτά τα δεδοµένα, συµπολίτες µου λαµβάνουν «µπιλιέτα» για να πληρώσουν χιλιάδες ευρώ, τα οποία είναι σίγουρο ότι ποτέ δεν θα
µπορέσουν να πληρώσουν.
Κύριε Υπουργέ, δεν θέλω να υπεισέλθω στο θέµα των ευθυνών, αλλά δεν µπορώ να κατανοήσω γιατί οι υπηρεσίες του
Υπουργείου σας αρνούνται για τη φορολόγηση των ετών 2011,
2012 και 2013 να δεχθούν συγκριτικά στοιχεία για το έτος 2009,
τότε που υπήρχαν πάρα πολλά συµβόλαια και µπορούµε να
έχουµε µία καλύτερη εικόνα. Αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν προβλέπεται από πουθενά. Η υπουργική απόφαση 1131/2013 προβλέπει
καταληκτική ηµεροµηνία για τη λήψη συγκριτικών στοιχείων την
1η Ιανουαρίου του 2011, πλην όµως πουθενά δεν αναφέρεται
εναρκτήρια ηµεροµηνία. Εποµένως, δηµιουργείται το ερώτηµα
πώς καθορίζεται περίοδος αναφοράς και γιατί αποκλείονται τα
έτη 2007 και 2009. Η ουσία είναι ότι δεν είναι δυνατόν οι όποιες
ερµηνείες, πράξεις ή παραλείψεις της Δηµόσιας Διοίκησης να
βασανίζουν τους φορολογούµενους.
Ύστερα απ’ αυτά που άκουσα ότι εσείς προσωπικά θα ασχοληθείτε µε το θέµα, θέλω την προσωπική σας συνδροµή, κύριε
Υπουργέ, ώστε να λυθεί αυτό το σοβαρό πρόβληµα και να αποκατασταθεί µία µεγάλη φορολογική αδικία που έχει συντελεστεί
σε βάρος εκατοντάδων πολιτών µου στην Κορινθία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Κόλλια.
Κύριε Λοβέρδο, ζητήσατε να δευτερολογήσετε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχουµε πει ότι οι
δευτερολογίες θα γίνουν αφού τελειώσουν οι οµιλητές, αν και
πολλοί συνάδελφοι έχουν εξαντλήσει το χρόνο τους.
Τον λόγο έχει ο κ. Πετράκος για οκτώ λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Πριν µιλήσουµε για το αν το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι νοµοσχέδιο αριστερής πολιτικής, όπως
είπε ένας Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και µε τα δικά
του λόγια και ο κύριος Υπουργός, πριν φτάσουµε στην αριστερή
πολιτική και κάνουµε ορισµούς της αριστερής πολιτικής –αυτό
θα το κάνω αργότερα- πρέπει να δούµε αν κάνετε στοιχειωδώς
έστω ανθρωπιστική πολιτική, γιατί µε την πολιτική σας δεν επιτρέπετε στον ελληνικό λαό να έχει πρόσβαση στα βασικά κοινωνικά αγαθά. Αυτό, λοιπόν, προηγείται της αριστερής πολιτικής,
την οποία µας λέτε ότι κάνετε.
Είναι δυνατόν το 2013 να υπάρχουν νοικοκυριά στο σκοτάδι
και πολίτες που πεθαίνουν από το κρύο και εσείς να µην παίρνετε
κανένα µέτρο; Σας έχουµε καταθέσει δύο τροπολογίες και σας
ζητάµε να τις κάνετε δεκτές, γιατί είναι θέµα στοιχειώδους ανθρωπισµού, αλλά και στοιχειώδους λογικής.
Πρώτον, φτιάξατε ένα νόµο και συνέπεια αυτού ήταν να αυξήσετε το πετρέλαιο θέρµανσης και να πωλείται σήµερα περίπου
1,30 ευρώ. Αποτέλεσµα της πολιτικής σας ποιο ήταν, πέρα από
το ότι ξεπάγιασε ο κόσµος; Πείτε ότι αυτό δεν σας ενδιαφέρει
εσάς γιατί ασκείτε πολιτική για να βγάλετε τη χώρα από την
κρίση, οπότε δεν πειράζει, ας πεθάνουν και όλοι από το κρύο,
αρκεί η χώρα να βγει από την κρίση.
Χάσατε δηµοσιονοµικά 237 εκατοµµύρια. Τι είναι αυτό; Έξυπνο; Έφυγε ο κύριος Υπουργός ο οποίος τα έχει κάνει αυτά.
Είναι δηµοσιονοµικά ορθό; Με τη λογική του κ. Στουρνάρα, όχι
µε τη δική µου λογική. Είναι δηµοσιονοµικά ορθό; Έχασε 237
εκατοµµύρια και επιµένει.
Σας ρωτάµε, λοιπόν, σήµερα και θέλουµε µία απάντηση στο
εξής: Γιατί δεν το κάνετε; Γιατί δεν επαναφέρετε τον ενιαίο φόρο
στο πετρέλαιο θέρµανσης στα επίπεδα του Μαρτίου του 2011,
έτσι ώστε να πωλείται περίπου 90 λεπτά, ώστε να ζεσταθεί ο κόσµος, να µην πεθάνει από το κρύο, να µην καίγονται τα παιδιά,
να µην έχουµε θύµατα; Γιατί δεν το κάνετε αυτό; Δεν θέλετε ο
κόσµος να ζεσταίνεται; Δεν θέλετε, επίσης, να αυξήσετε τους πόρους και να µην βάζετε νέα µέτρα, να µην φορολογείτε και τα
χωράφια, στα οποία θα αναφερθώ παρακάτω; Δεν το θέλετε;
Γιατί δεν το κάνατε; Γιατί δεν απαιτείτε, κύριοι συνάδελφοι της
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Συµπολίτευσης, να γίνει δεκτή αυτή η τροπολογία; Τι θα πείτε
στα χωριά σας; Τι θα πείτε στις πόλεις σας; Τι θα πείτε στον
κόσµο;
Δεύτερο ζήτηµα ανθρωπιστικής πολιτικής, πριν πάµε στην αριστερή στην οποία θα αναφερθώ παρακάτω. Είναι δυνατόν να
υπάρχουν το 2013 πολίτες στο σκοτάδι; Και, όµως, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, µε αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης απέναντι
στους φτωχοποιηµένους συµπολίτες µας, οι οποίοι δεν έχουν
ηλεκτρικό ρεύµα, κατέθεσε συγκεκριµένη πρόταση και σας λέει:
Πρώτον, να δοθεί εντολή στη ΔΕΗ να επανασυνδέσει το ρεύµα
σε όλους τους φτωχούς οικιακούς καταναλωτές που λόγω αδυναµίας πληρωµής δεν έχουν ρεύµα και να µην κόβεται.
Δεύτερον, να δοθεί σε όλους όσους είναι κάτω από τα όρια
της φτώχειας, δηλαδή σε όλους όσους είναι ενταγµένοι στο κοινωνικό οικιακό τιµολόγιο, δωρεάν ηλεκτρικό ρεύµα τριακόσιες
κιλοβατώρες το µήνα για κάθε οικογένεια ή τρεις χιλιάδες εξακόσιες κιλοβατώρες το χρόνο. Είναι η ποσότητα που απαιτείται
για να καλύψει στοιχειώδεις ανάγκες µία τετραµελής οικογένεια.
Ποιο είναι το κόστος; Είναι 123 εκατοµµύρια.
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της Συµπολίτευσης
πόσα είναι τα δώρα που έδωσε η Κυβέρνηση, την οποία υποστηρίζετε, το 2013 σε πέντε ιδιώτες µεγαλοπαραγωγούς ρεύµατος
από φυσικό αέριο, το οποίο στοιχίζει στην Ελλάδα, πωλείται στην
Ελλάδα 43% πάνω από το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Και αυτά τα είπε ο κ. Αλµούνια, απαντώντας στον Ευρωβουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ, τον Νίκο Χουντή. Δεν τα έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ από το
µυαλό του. Έδωσαν 125 εκατοµµύρια. Πάνω, δηλαδή, από το
ποσό µε το οποίο µπορούν να έχουν όλοι ηλεκτρικό ρεύµα, οι
φτωχοί και οι άνεργοι.
Δεύτερον. Ξέρετε πόσα θα δώσει σε αυτούς τους πέντε η Κυβέρνηση το 2014 την οποία στηρίζετε; Θα δώσει 170 εκατοµµύρια.
Δεν είναι, όµως, µόνο αυτά που τους δίνουν. Αυτά τα δίνουν
από τη µία επιδότηση. Έχουµε δύο επιδοτήσεις. Η πρώτη επιδότηση ονοµάζεται «αποδεικτικά διαθεσιµότητας ισχύος». Η δεύτερη επιδότηση ονοµάζεται µηχανισµός ανάκτησης µεταβλητού
κόστους. Ξέρετε πόσα έδωσαν το 2013; Έδωσαν 340 εκατοµµύρια.
Σας ρωτώ, λοιπόν, εδώ, ρωτώ τον απόντα κ. Στουρνάρα.
Πρώτον, εάν κόψει αυτές τις επιδοτήσεις -αρκετά χρόνια
πήραν αυτοί- τότε, λοιπόν, δεν θα έχουν όλα τα νοικοκυριά
ρεύµα;
Δεύτερον, δεν θα έχει η βαριά βιοµηχανία φθηνό ρεύµα, η
οποία έχει χιλιάδες θέσεις εργασίας; Διότι αυτοί οι πέντε, κύριοι
συνάδελφοι, δεν έχουν ούτε διακόσιους εργαζοµένους. Εχθές
υπήρξε ανακοίνωση της Χαλυβουργίας και όλης της βαριάς βιοµηχανίας που σας προειδοποιεί ότι µε το ύψος του ενεργειακού
κόστους το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα, θα κλείσουν. Και είναι
χιλιάδες οι θέσεις εργασίας.
Γιατί δεν τα κάνετε αυτά; Θέλουµε να δώσετε κάποιες απαντήσεις.
Τέλος, αριστερή πολιτική -για να κάνουµε και απλά µαθήµατα
αριστερής πολιτικής εδώ- είναι, πρώτον, να µειώνεις τις κοινωνικές ανισότητες. Εσείς τι κάνετε µε αυτό το νοµοσχέδιο; Πληρώνουν οι φτωχοί περισσότερα και στις offshore -σας τα είπε χθες
ο Παναγιώτης Λαφαζάνης- τα χαρίζετε.
Τι άλλο κάνετε; Οι πολύ πλούσιοι πληρώνουν λιγότερα. Διευρύναµε, λέει, τη φορολογική βάση και αυτό είναι δίκαιο. Αλήθεια;
Οι αγρότες που ήλθαν σήµερα στο Σύνταγµα, οι οποίοι πέρυσι
µπορεί να έβγαλαν δύο τόνους λάδι, ξέρετε πόσο είπαν ότι βγάζουν φέτος; Διακόσια κιλά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα φορολογήσετε, λοιπόν, τα στρέµµατα των αγροτών αυτών
που δεν έβγαλαν λάδι ούτε για να φάνε.
Αυτό, λοιπόν, είναι τροµερή πολιτική! Είναι µία ευφυής πολιτική! Είναι κοινωνική πολιτική! Διευρύνετε τη φορολογική βάση
και ενισχύετε την ανάπτυξη της χώρας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Πετράκο, θα
χρειαστείτε και άλλο χρόνο;
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ζητείστε, εάν θέλετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Σας
ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας.
Αυτά, λοιπόν, είναι στοιχειώδη πράγµατα που πρέπει να τα
σκεφτεί κάποιος αν θέλει να βγει η χώρα -να κάνει ένα βηµατάκιαπό τη βαθιά κρίση στην οποία βρίσκεται, και όχι να βάζετε πιο
βαθιά µέσα στην κρίση τον κόσµο αυτόν που δεν έχει να πληρώσει όπως κάνετε εσείς. Αυτήν την πολιτική, όµως, ακολουθείτε
και µας λέτε τώρα να υποστηρίξουµε αυτό το νοµοσχέδιο και ότι
εάν δεν το υποστηρίξουµε, δεν θα υποστηρίζουµε την αριστερή
πολιτική την οποία ανακαλύψατε!
Ξέρετε γιατί µιλάτε για αριστερή πολιτική; Γιατί δεν έχετε κανένα επιχείρηµα. Βέβαια, αυτό µας ικανοποιεί, γιατί λέτε ότι η
αριστερή πολιτική είναι καλή. Προσπαθείτε να µας πείσετε ότι
αυτή η πολιτική είναι αριστερή και άρα είναι καλή για να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιό σας. Συνεπώς, οι ίδιοι παραδέχεστε πως
ό,τι κάνατε µέχρι τώρα, τα οποία ήταν δεξιές πολιτικές, έχουν
οδηγήσει τον κόσµο στην καταστροφή. Αλλά ούτε αυτό είναι αριστερή πολιτική. Δεξιά, δεξιότατη πολιτική είναι υπέρ των πλουσίων.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: … (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τι να κάνουµε, κύριε
Τζαµτζή, δείχνουµε ανοχή.
Η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη έχει τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, οι αγρότες που βρέθηκαν σήµερα έξω από τη
Βουλή, µας άκουγαν. Δεν ήρθαν, βέβαια, στην Αθήνα µόνο για
να διαδηλώσουν. Ήρθαν και για να ακούσουν τι θα πούµε εµείς,
οι εκπρόσωποι του λαού. Θα µιλήσουµε, άραγε, υπέρ των πολιτών; Θα προσπαθήσουµε να λύσουµε προβλήµατα της κοινωνίας
ή τουλάχιστον να αποφύγουµε να την επιβαρύνουµε κι άλλο;
Δυστυχώς, όµως, µε µοναδική, βεβαίως, εξαίρεση το συνάδελφο της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Πολύδωρα, ο οποίος δεν
δίστασε να πει το αυτονόητο, ότι δηλαδή το παρόν νοµοσχέδιο
είναι φοροληστρικό και απολύτως ισοπεδωτικό για την ελληνική
κοινωνία, δεν άκουσα τίποτα τέτοιο από τους υπόλοιπους συναδέλφους της Συµπολίτευσης. Άκουσα µόνο δικαιολογίες γιατί
πρέπει να ψηφίσουν τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Άκουσα από κάποιους τα γνωστά, ότι δηλαδή ψηφίζουν µε το πιστόλι στον κρόταφο και όλα τα σχετικά.
Ούτε εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, ούτε βεβαίως οι αγρότες,
είδαµε κάποιον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ
από την περιφέρεια να παίρνει µε θάρρος το µέρος τους. Καµµία
ξεκάθαρη θετική στάση εκ µέρους της συγκυβέρνησης. Μόνον
απόλυτη σιωπή για τους ανθρώπους της ελληνικής γης.
Σήµερα, λοιπόν, οι ίδιοι οι αγρότες που ήρθαν εδώ, περίµεναν
να ακούσουν ποιος θα σταθεί όρθιος, ποιος θα αντιταχθεί στη
λεηλασία της αγροτικής περιουσίας και όχι µόνο. Όπως ειπώθηκε πολύ επιτυχηµένα, ο τίτλος του παρόντος νοµοσχεδίου θα
έπρεπε να είναι «Μια µεγάλη αρπαχτή στην ακίνητη περιουσία
των µικροµεσαίων Ελλήνων», καθώς πρόκειται στην κυριολεξία
περί καταλήστευσης.
Φορολογείτε χωράφια και βοσκοτόπια βάσει συντελεστή
θέσης, άρδευσης και χρήσης. Φορολογείτε ανελέητα κάθε ακίνητη περιουσία από το πρώτο τετραγωνικό µαζί µε τα ηµιτελή
και τα µη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα. Μέχρι και οι Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας αναγκάστηκαν και κατέθεσαν σχετική
τροπολογία την οποία υπέγραψαν είκοσι τέσσερις. Επ’ αυτού δεν
άκουσα ειλικρινά τι θα πράξετε.
Σας ζητάει, επίσης, ο συνάδελφος Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Κεφαλογιάννης, να επιτραπεί η αγορά ακινήτων φορολογουµένων από το δηµόσιο, καθώς προφανώς διαβλέπει ότι
µε αυτό τον καταιγισµό φόρων δεν θα µπορούν να ανταποκριθούν οι πολίτες.
Εµείς, βέβαια, αυτό δεν το θεωρούµε λύση, αλλά εν πάση περιπτώσει θα µπορούσε να διευκολύνει ένα µικρό ποσοστό καταχρεωµένων Ελλήνων σε σχέση µε το δηµόσιο. Εσείς, λοιπόν,
ποιον προσπαθείτε τελικά να διευκολύνετε;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Προστατεύετε µε το άρθρο 38 του νοµοσχεδίου τον περίφηµο
ειδικό διαχειριστή της ΕΡΤ. Γιατί; Το κάνετε προκειµένου να τον
απαλλάξετε από κάθε αστική ποινική και άλλη ευθύνη έναντι τρίτων. Τέτοια µεγάλη φροντίδα, λοιπόν, για τον κ. Γκίκα - Μάνελη!
Την ίδια φροντίδα δείχνετε και για συγκεκριµένες εταιρείες
εξωχώριων συµφερόντων µε το άρθρο 23. Δεν θέλετε να φορολογηθούν άδικα τα εισοδήµατά τους, ενώ των Ελλήνων πολιτών
δεν σας πειράζει καθόλου. Εκεί δεν έχετε κανένα απολύτως πρόβληµα!
Είναι, όµως, προτεραιότητά σας η απαλλαγή από τη φορολόγηση offshore και οποιουδήποτε άλλου συµπαθείτε, όπως για παράδειγµα τους µεγαλοκαναλάρχες για τους οποίους µίλησα και
χθες, όπως κάνατε παλαιότερα και µε τον αναβαλλόµενο φόρο
για τους τραπεζίτες. Δεν σας ενδιαφέρουν οι επιχειρηµατίες που
παράγουν, οι επιχειρηµατίες που δουλεύουν πραγµατικά για να
µπορέσουν να φτιάξουν κάτι και οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν
φοροελαφρύνσεις, θα έπρεπε να έχουν καλύτερη αντιµετώπιση
από εσάς.
Κατά τα άλλα, φέρατε εδώ ένα νοµοσχέδιο µε το οποίο φορολογείτε στην κυριολεξία τους πάντες και τα πάντα. Το µόνο σκεπτικό σας πίσω από το νέο φόρο είναι το εξής: Πόσα λείπουν από
την Κυβέρνηση και την τρόικα; Ας πάµε, λοιπόν, να τα εισπράξουµε µε κάθε τρόπο από την ελληνική κοινωνία. Άρα, πρώτα
υπολογίσατε πόσα θέλετε να βγάλετε από τα ακίνητα και µετά
κατασκευάσατε τις απίστευτες δικαιολογίες που εµφανίσατε σήµερα και συνεχίσατε να επιµένετε σε αυτές.
Αγνοείτε προκλητικά τους ανέργους. Αγνοείτε τους ανάπηρους µε ποσοστό κάτω του 80%. Γι’ αυτούς, χωρίς καµµία αµφιβολία, χωρίς κανένα δισταγµό, θα προχωρήσετε στη δήµευση
της ιδιωτικής τους περιουσίας, καθώς αποκλείεται να µπορέσουν
να ανταποκριθούν σε τέτοιους δυσβάσταχτους φόρους.
Σ’ αυτό το σηµείο θέλω πραγµατικά να σας ρωτήσω για άλλη
µία φορά, κύριε Υπουργέ -γιατί το έπραξα και χθες- το εξής: Γιατί
συνεχίζετε να επιµένετε τόσο πολύ µε τους µεγαλοκαναλάρχες
που δήθεν, όπως λέτε, δεν έχουν να πληρώσουν το φόρο επί των
τηλεοπτικών διαφηµίσεων;
Βλέπω εδώ την τροπολογία του κ. Στουρνάρα για την αναβολή
του φόρου 20% επί ένα ακόµη έτος. Γιατί δεν καταργείτε αυτό
το φόρο, αφού δεν θέλετε να τον πληρώσουν οι διαπλεκόµενοι
φίλοι σας; Γιατί ταλαιπωρείτε άσκοπα τη Βουλή για ακόµη µία
χρονιά;
Βλέπουµε τη συγκυβέρνηση να µην προστατεύει καθόλου το
µεροκαµατιάρη που έχει ένα διαµέρισµα και ένα οικόπεδο. Γιατί;
Γιατί πολύ απλά δεν την ενδιαφέρει καθόλου το πρόβληµά του.
Ας κόψει το κεφάλι του να βρει λεφτά να πληρώσει το φόρο ακινήτων!
Γι’ αυτόν και µόνο τον λόγο –και κλείνω- εµείς καταδικάζουµε
το συζητούµενο νοµοσχέδιο απερίφραστα ως πολιτικά ανήθικο
και καταψηφίζουµε κάθε χαριστική διάταξη και τροπολογία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε, την κυρία Χρυσοβελώνη και για το γεγονός ότι δεν
εξάντλησε όλο το χρόνο της.
Κύριε Δρίτσα, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε για ένα ακόµη σχέδιο νόµου που προσθέτει φόρους
στις λαϊκές οικογένειες, στα κοινωνικά στρώµατα µε χαµηλό και
µεσαίο εισοδηµατικό και περιουσιακό επίπεδο, αλλά χωρίς αντίκρισµα, χωρίς ανταποδοτικότητα.
Αλήθεια, η προαναγγελθείσα εδώ και πάρα πολύ καιρό -από
τις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης- γενικευµένη φορολογική µεταρρύθµιση είναι αυτό εδώ το νοµοσχέδιο και τα
προηγούµενα άλλα δύο, τρία που έχει φέρει τον τελευταίο καιρό
η Κυβέρνηση; Πού είναι το Κτηµατολόγιο; Πού είναι το Περιουσιολόγιο; Πού είναι πραγµατικά ο φόρος ακίνητης περιουσίας
και όχι ο φόρος ακινήτων;
Ας το ξεκαθαρίσουµε, γιατί δεν χρειάζεται να παίζουµε µε τις
λέξεις. Ο φόρος ακίνητης περιουσίας µε πλαφόν απαλλαγής σηµαντικό ποσό και µε άλλες ρυθµίσεις στοχευµένης επέµβασης
σε διάφορες κατηγορίες ακίνητης περιουσίας -που µπορούν να
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ενταχθούν σε πολιτισµική αναπτυξιακή λογική, σε αγροτική αναπτυξιακή λογική ή σε διάφορες άλλες κατευθύνσεις- µε ρυθµίσεις, όρους και προϋποθέσεις είναι φόρος στον πλούτο, δεν είναι
φόρος στην ιδιοκτησία ακινήτου. Ακριβώς είναι φόρος που µετρά
τη φοροδοτική ικανότητα.
Αυτό εδώ δεν µπορεί να ανταποκριθεί σ’ αυτήν τη δηµοκρατική
φύση του φόρου ακίνητης περιουσίας, όπως έχει καθιερωθεί από
πολλές δεκαετίες πριν σε άλλες χώρες της Ευρώπης και του
πλανήτη. Είναι άλλο πράγµα το ένα και άλλο πράγµα το άλλο.
Δεν έχει αναλογικότητα, δεν έχει δικαιοσύνη, δεν έχει αξιολόγηση της φοροδοτικής ικανότητας. Γι’ αυτό θα γεννήσει νέα
χρέη, νέα αδυναµία, νέο ιδιωτικό χρέος. Θα γεννήσει αδυναµία
ανταπόκρισης και θα οδηγήσει σε νέους πλειστηριασµούς.
Αυτά όλα είναι αλληλένδετα. Και είναι ακριβώς η λογική του
αδιεξόδου που αναπαράγεται από την κυβερνητική πολιτική,
έστω και αν -όπως εύστοχα κριτικάρισε ο σύντροφος και συνάδελφος Θανάσης Πετράκος λίγο πριν- η Κυβέρνηση χθες και σήµερα προσπάθησε να µας πει ότι κάνει αριστερή στροφή.
Εγώ θα σχολιάσω -µιας και µιλάµε σήµερα επί των άρθρωναυτό το περίφηµο ζήτηµα µε ένα παράδειγµα που αναφέρεται
στο σχέδιο νόµου, δηλαδή τον ισχυρισµό ότι διευρύνεται η φορολογική βάση, όχι στα ακίνητα, αλλά στα άρθρα 14 και 15 που
µιλούν για τη φορολογία των εφοπλιστών, των πλοιοκτητών, των
ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Αλήθεια, είναι να γελάει και να κλαίει κανείς. Μία πιεστική υποχρέωση των πλουσίων εφοπλιστών και Ελλήνων πλοιοκτητών,
που χρόνια τώρα έχουν σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές, οδήγησε κάποτε -υπό την κοινωνική πίεση, από τη γενικευµένη κατακραυγή, αλλά και από τις ανταγωνιστικών κινήτρων
παρεµβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- σε ένα µορατόριουµ
κυβέρνησης και εφοπλιστικού κόσµου για µία εθελοντική φορολογική πρόσθετη επιβάρυνση των εφοπλιστών και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων για τρία χρόνια.
Επειδή αυτό δεν µπορούσε να πάρει νόµιµη υπόσταση, έρχεται σήµερα µε το άρθρο 14 να θεσµοθετηθεί αυτή η περίφηµη
εθελοντική -δεν ισχύει για καµµιά άλλη κοινωνική κατηγορία του
ελληνικού λαού- φορολογική υποχρέωση. Σήµερα θεσµοθετείται
για δύο λόγους, λόγω της γενικευµένης κατακραυγής της αδυναµίας να µείνει εθελοντική και της πίεσης για λόγους ανταγωνισµών του διεθνούς και ευρωπαϊκού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Εδώ, λοιπόν, πρέπει κανείς να αναρωτηθεί τι σόι διεύρυνση
φορολογικής βάσης είναι. Στην καλύτερη περίπτωση προστίθεται
ένα ποσό 90 εκατοµµύρια µε 100 εκατοµµύρια στα προηγούµενα
40 εκατοµµύρια έως 50 εκατοµµύρια που εισπράττοντο. Το
έχουµε σχολιάσει πολλές φορές. Αυτός ο φόρος µε τον οποίο
επιβαρύνονταν οι εφοπλιστές ήταν µικρότερος από τα παράβολα
των µεταναστών ή από το φόρο των ναυτικών. Τέτοιο σκάνδαλο!
Με τι ανταποδοτικότητα;
Όλα τα τελευταία χρόνια η ελληνική σηµαία πέφτει, 2%, 2,5%,
3% κάθε χρόνο και φέτος. Το εισαγόµενο ναυτιλιακό συνάλλαγµα πάλι πέφτει. Ποια είναι ακριβώς η κοινωνική ωφελιµότητα,
η ανταποδοτικότητα αυτών των απαλλαγών; Πώς ανταποκρίθηκε
ο εφοπλιστικός κόσµος της Ελλάδας στα κίνητρα και στα προνόµια που η ελληνική πολιτεία πλουσιοπάροχα του έχει δώσει;
Αυτό ως ρύθµιση αποτελεί διεύρυνση φορολογικής βάσης; Δεν
είναι πρόκληση να το ισχυρίζεται κανείς, όταν την ίδια στιγµή, σε
συνθήκες ισχυρού βέβαια ανταγωνισµού οι Έλληνες πλοιοκτήτες
παραγγέλνουν συνεχώς νέα πλοία στα ναυπηγεία, όχι τα ελληνικά, ούτε καν επισκευές, αλλά στα ναυπηγεία της Κίνας, της Κορέας, της Ιαπωνίας, γενικώς της Ασίας; Ποια είναι η
προστιθέµενη αξία και η κοινωνική ωφελιµότητα για την ελληνική
κοινωνία;
Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορεί να είναι ένα
παράδειγµα του όλου φάσµατος των φορολογικών ρυθµίσεων,
αλλά δεν είναι τα µόνα. Υπάρχει πληθώρα τέτοιων αναλογιών.
Δεν είναι δυνατόν να ισχυρίζεται κανείς ότι αυτό το νοµοσχέδιο
φέρνει πραγµατικά φορολογική δικαιοσύνη και κυρίως ότι βοηθάει στην ανακούφιση του ελληνικού λαού, ότι έχει ανταποδοτικότητα, ότι έχει δηµοκρατική δοµή και ότι έχει όφελος.
Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, µε µερικές ακόµη επισηµάνσεις.
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Αν θέλει κανείς να είναι δίκαιος, δεν υπάρχει καµµιά πρόβλεψη
για τα διατηρητέα κτίρια, αυτά τα οποία ούτε ιδιοκατοικούνται
ούτε αξιοποιούνται και όµως, καταρρέουν, ενώ πρέπει να προστατευθούν ως πολιτιστική κληρονοµιά και κατάκτηση και επιβαρύνονται. Αυτό είναι απόλυτα αντιαναπτυξιακό και καταστροφικό
ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει πρόβλεψη -και έχουµε καταθέσει σχετική τροπολογία- για κτήµατα τα οποία βρίσκονται κάτω από τον
έλεγχο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και έχουν κηρυχθεί ως
χώροι για αρχαιολογικές ανασκαφές. Η παράγραφος 2α και επόµενες του άρθρου 3 δεν καλύπτουν αυτό το ζήτηµα.
Τέλος, δεν υπάρχει πρόβλεψη στο εξής. Ενώ έκανε δεκτή ο
Υπουργός µία τροπολογία η οποία αφορά κάποια πλούσια προάστια της Αθήνας -αυτά θα ωφεληθούν άµεσα- όµως, βάσει αποφάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας -συζητήσιµο- βοούν
περιοχές ολόκληρες και έχουν κάνει παρεµβάσεις στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Οικονοµικών, σε όλους τους αρµόδιους
Υπουργούς. Εγώ γνωρίζω παρεµβάσεις από τη νότια Κυνουρία,
από την Ύδρα, από όλη την Αρκαδία, αλλά και από όλες τις ορεινές περιοχές της Ελλάδας όπου οι αντικειµενικές αξίες ή οι τιµές
ζώνης είναι εξωπραγµατικές. Οι απαντήσεις που επί µήνες τώρα
παίρνουν από τους Υπουργούς είναι ότι αυτό µόνο όταν έλθει
ξανά η συζήτηση για την αναδιαπραγµάτευση και τον επανακαθορισµό των αντικειµενικών αξιών θα αντιµετωπιστεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πρόκειται για τεράστια αδικία, γιατί έχουν γίνει λάθη, τα οποία
έχουν οδηγήσει σε εξωπραγµατικές τιµές ζώνης και εξωπραγµατικές αντικειµενικές αξίες αποδεδειγµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Και όµως, έρχονται οι τροπολογίες για
τους καναλάρχες ή οι ρυθµίσεις προστασίας ενός προσώπου µε
ιδιότητα Διευθύνοντος Συµβούλου της Δηµόσιας Τηλεόρασης,
του Γκίκα Μάναλη, όχι ως πρόσωπο µόνο, αλλά ως µία ολόκληρη
λειτουργία εντελώς σκανδαλώδη, κοστοβόρα, διασπάθισης δηµοσίου χρήµατος σε κάθε κατεύθυνση. Και όλο αυτό προστατεύεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Δρίτσα, περάσατε τα δέκα λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Πολύ ωραία! Αυτό είναι το νόηµα του
να είστε εξουσία, του να είστε Κυβέρνηση; Ιδιωτικό κράτος, ιδιωτική οικονοµία, δική σας και από την άλλη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Δρίτσα, ξεπεράσατε τα δέκα λεπτά. Σας παρακαλώ!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τέλειωσα, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό το νοµοσχέδιο και η νέα φορολογική ρύθµιση είναι η
αρχή µιας ακόµα ρήξης µε τη συνείδηση και τη γνώµη της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Δεν το καταψηφίζουµε εµείς, το καταψηφίζει όλος ο ελληνικός λαός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, ζήτησα να λάβω το λόγο, γιατί στην Αίθουσα αυτή πρέπει κάποια στιγµή να προασπίσουµε τη λογική.
Μου έκανε τροµερή εντύπωση η οµιλία του κ. Δρίτσα. Θα περίµενα άλλος Βουλευτής να λέει αυτά και όχι ο κ. Δρίτσας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Γιατί;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
Δρίτσα, είστε Βουλευτής του Πειραιά. Πιστεύετε στ’ αλήθεια ότι
η οµιλία που κάνατε είναι ευχάριστη για όλους τους Πειραιώτες
οι οποίοι νοικιάζουν τα γραφεία τους στα διάφορα εφοπλιστικά
γραφεία στον Πειραιά ή που έχουν εργαζοµένους σε αυτά τα
γραφεία ή που κάνουν δουλειές µε αυτά τα γραφεία στον Πειραιά;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Για τους εφοπλιστές όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας):
Επειδή εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ έχετε την τάση να χαϊδεύετε γενικώς
αυτιά και να λέτε ευχάριστα πράγµατα, καλό είναι να αρχίσετε
να ακούτε και λίγο τον αντίλογο σε αυτά τα οποία λέτε.
Πριν, λοιπόν, από µερικά χρόνια όλοι αυτοί οι εφοπλιστές που
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είναι σήµερα στον Πειραιά, γιατί άκουσα τη µεγαλύτερη απαξίωση στην ελληνική ναυτιλία…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Άστα αυτά τα µαθήµατα. Να
µας πεις από ποιον θα πάρεις τα διακόσια πενήντα που είχες από
τον προκάτοχό σου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Άκουσα
τη µεγαλύτερη απαξίωση στην ελληνική ναυτιλία…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: (Δεν ακούστηκε).
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, τι είναι αυτό επιτέλους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τι να πω, κύριε Γεωργιάδη;
Κύριε Κουρουµπλή, από ποιον έχετε πάρει τον λόγο; Γιατί το
κάνετε συνέχεια αυτό; Μόνο εσείς είστε που θέλετε να προβάλλεσθε έτσι, αγανακτισµένος Βουλευτής;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Επανέρχοµαι, λοιπόν.
Πριν από µερικά χρόνια, λοιπόν, κύριε Δρίτσα, η Κυβέρνηση
της Μεγάλης Βρετανίας αποφάσισε να αλλάξει το φορολογικό
καθεστώς στους εφοπλιστές στο Σίτι. Ως αποτέλεσµα αυτού
έφυγαν όλα τα εφοπλιστικά γραφεία από το Σίτι του Λονδίνου
και ήλθαν στον Πειραιά. Πάνω δε, σε αυτό το ειδικό καθεστώς
που ξέρετε και που υπάρχει και στο Σύνταγµα της χώρας και δεν
είναι εφεύρεση της παρούσης Κυβερνήσεως, έχει κτισθεί όλη η
ελληνική πλοιοκτησία και η πρωτοκαθεδρία του ελληνικού στόλου στις θάλασσες του πλανήτη.
Αφού έφυγαν, λοιπόν, όλα τα γραφεία από το Σίτι του Λονδίνου, κύριε Δρίτσα, εδώ και πέντε χρόνια προσπαθούν οι κυβερνήσεις της Μεγάλης Βρετανίας να τους ζητήσουν να γυρίσουν
πίσω και καταργούν όλους τους φορολογικούς νόµους που είχαν
ψηφίσει πριν από µερικά χρόνια.
Γιατί, κύριε Δρίτσα; Διότι ξεχνάτε σε όσα είπατε να πείτε µια
ειδοποιό διαφορά. Οι πλοιοκτήτες, οι εφοπλιστές και αυτοί που
κατηγορήσατε βγάζουν τα λεφτά στον υπόλοιπο πλανήτη. Δεν
τα βγάζουν εδώ, τα βγάζουν έξω και αυτό που προσπαθούµε να
κάνουµε είναι ένα µέρισµα από τα χρήµατα που βγάζουν έξω να
µας το φέρουν και µέσα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν συζητάµε για τη ναυτιλία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Με
αυτά τα οποία λέτε, κύριε Δρίτσα, το µόνο που κάνετε είναι να
κάνετε περισσότερους ανθρώπους από αυτούς να θέλουν αύριο
να φύγουν από τον Πειραιά, να ξενοικιάσουν τα γραφεία τους
και να απολύσουν τους εργαζοµένους τους.
Κάποτε θα πρέπει να καταλάβετε, επιτέλους, ότι είστε Αξιωµατική Αντιπολίτευση πια και άρα, αναγκαστικά ορισµένοι αυτά
τα οποία λέτε τα λαµβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν τους στους σχεδιασµούς τους και µπορεί η σηµερινή σας οµιλία εδώ να είναι η
αιτία αύριο για να µείνει πολύς κόσµος χωρίς δουλειά.
Σας παρακαλώ, λοιπόν, πάρα πολύ να έρχεσθε πιο…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα από την πτέρυγα του
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Έλεος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Γιατί αντιδράτε;
ΧΟΥΣΕΪΝ ΖΕΪΜΠΕΚ: Είναι εκτός θέµατος, κύριε Πρόεδρε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Μιλάτε για θέµατα που δεν ξέρετε. Ο κ. Δρίτσας τα ξέρει. Αυτό µου
κάνει εντύπωση.
ΧΟΥΣΕΪΝ ΖΕΪΜΠΕΚ: Επειδή είναι Υπουργός πρέπει να λέει ό,τι
θέλει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και θα πάρει το λόγο. Σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Παρακαλώ, λοιπόν, πάρα πολύ, κύριε Δρίτσα και ως Βουλευτής Πειραιώς, να είστε πιο προσεκτικός µε την ελληνική ναυτιλία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν ξέρετε ότι ο
Υπουργός έχει δικαίωµα να πάρει τον λόγο και διαµαρτύρεστε
συνέχεια;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ,
κύριε Λαφαζάνη. Πείτε τουλάχιστον στους συναδέλφους σας να
µάθουν τον Κανονισµό.
Τελειώσατε, κύριε Υπουργέ;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Δεν
θέλουν αντίλογο. Θα τα λένε µόνοι τους.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Βεβαίως, πριν από
εσάς, κύριε Λαφαζάνη, έγινε αναφορά στο όνοµα του κ. Δρίτσα.
Το λέω για να µαθαίνουµε και τον Κανονισµό. Δεν το λέω για
εσάς, για άλλους το λέω. Έχει δικαίωµα να ζητήσει το λόγο επί
προσωπικού. Φαντάζοµαι αυτό θέλετε, κύριε Δρίτσα. Θέλετε το
λόγο επί προσωπικού;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχουµε ανάγκη του
διαλόγου µε τη δική σας έγκριση και ανοχή. Όµως, εφόσον έχει
ζητήσει το λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, προφανώς
προηγείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, εσείς προηγείστε, βάσει του Κανονισµού. Πείτε για το προσωπικό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ακριβώς επειδή όχι µόνο είµαι Βουλευτής Πειραιά αλλά και γέννηµα θρέµµα Πειραιώτης και νησιώτης, γνωρίζω πολύ καλά τη ναυτοσύνη, το ναυτικό κόσµο, αλλά ακόµα και
τους ανθρώπους της ναυτιλιακής πιάτσας και ξέρω πολύ καλά
ότι αυτά που είπα, µπορώ να σας βεβαιώσω ότι ένα τµήµα, µικρό
µεν αλλά υπαρκτό, ακόµα και της ναυτιλιακής πιάτσας τα ξέρει,
τα λέει, τα υπερασπίζεται και βέβαια µπροστά στην ιδιοτέλεια
της πλειοψηφίας του κλάδου, δεν τολµά να τα θέσει δηµοσίως.
Όµως, εγώ δεν απολογούµαι σε µία κοινωνική κατηγορία της
ευµάρειας, έστω κι αν αποτελεί ένα δυναµικό παραγωγικό κλάδο
µε διεθνή ακτινοβολία και δράση. Μην ξεχνάτε, κύριε Υπουργέ,
γιατί αυτό είναι µία εθελόδουλη προσέγγιση, ότι αυτό το εφοπλιστικό κεφάλαιο το ελληνικό, έχει διεθνές κύρος χάρις στο κύρος
της ελληνικής σηµαίας και χάρη στην ναυτοσύνη των Ελλήνων
ναυτικών που τώρα είναι άνεργοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Χάρις σε αυτό έχει το κύρος του. Αν αυτό δεν το ξέρετε, θα
σας το πουν οι ίδιοι οι καραβοκύρηδες που έχουν γίνει εφοπλιστές, αλλά που συνδέουν την πορεία τους µε αυτήν τη ναυτική
γενιά. Από εκεί και πέρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Δρίτσα, ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Παρά τα προνόµια, η ελληνική σηµαία
µειώνεται και το ναυτιλιακό συνάλλαγµα επίσης. Δεν χρειάζεται
η δική µου τοποθέτηση στη Βουλή για να µην ανταποκρίνονται
οι Έλληνες εφοπλιστές. Κι όταν έφυγαν από το Λονδίνο ξαναγύρισαν. Ξέρουν καλά ότι η ελληνική σηµαία είναι γι’ αυτούς αµπάριζα για τη διεθνή τους δράση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ανοίξαµε τώρα αυτό
το θέµα και κακώς το Προεδρείο το επιτρέπει, διότι είναι επί προσωπικού.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Πότε έκανε προσωπική αναφορά, κύριε
Πρόεδρε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εσείς, κύριε
Υπουργέ, κακώς κάνετε προσωπικές αναφορές.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Δεν κατάλαβα. Τι θέλετε; Λέω, για να ξέρετε, εσείς τουλάχιστον που είστε και νέοι Βουλευτές, όταν κάνουν προσωπικές
αναφορές είτε οι συνάδελφοι, είτε ο Υπουργός…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν έγινε προσωπική αναφορά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εσείς είστε µόνιµα
διαµαρτυρόµενος.
Λέω, λοιπόν, ότι ο κύριος Υπουργός κακώς κάνει ονοµαστικές
αναφορές, διότι προκαλεί έτσι κύκλο συζήτησης επί προσωπικού.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Αν δεν υπάρχει προσωπικό, γιατί του δίνετε
τον λόγο;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εσείς γιατί µιλάτε;
Έχετε πάρει τον λόγο από πουθενά; Πού βρίσκεστε;
Κύριε Λαφαζάνη, θα παρακαλέσω εσάς και τον κ. Βούτση να
κάνετε ένα µάθηµα για το πώς να συµπεριφέρονται.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν χρειάζονται µάθηµα. Μάθηµα χρειάζεται ο κύριος Υπουργός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αφήστε τα αυτά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Με εσάς δεν ασχολούµαι.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ήταν
πολύ εντυπωσιακή η αναφορά σας στην ανεργία των Ελλήνων
ναυτικών, η οποία πράγµατι υφίσταται και προφανώς η άποψή
σας είναι πως αυξάνοντας τη φορολογία στους εφοπλιστές, θα
βρουν δουλειά οι Έλληνες ναυτικοί. Διότι αν αυτή είναι η πρότασή σας, είναι πραγµατικά εξαιρετικώς ενδιαφέρουσα.
Ας έρθουµε τώρα πάλι στον πραγµατικό κόσµο. Μπορεί κάποιοι λίγοι σ’ αυτήν τη ναυτιλιακή πιάτσα που είπατε, να λένε
αυτά. Εγώ δεν τους γνώριζα ως Υφυπουργός Ναυτιλίας να πω
την αλήθεια, αλλά µπορεί και να υπάρχουν. Αφού αυτοί είναι κάποιοι λίγοι, οι πολλοί είναι αυτοί που θα φύγουν, λοιπόν, µε αυτά
που λέτε. Μαζί µε αυτούς που θα φύγουν, θα χάσουν τη δουλειά
τους και όσοι σήµερα εργάζονται.
Διότι δεν καταλάβατε τι σας είπα. Όταν έρχεται ο εκπρόσωπος
της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως στη Βουλή και λέει αυτά, κάποιοι σκέφτονται, «λες να έρθουν αυτοί στην εξουσία; Ας πάµε
γρήγορα να φύγουµε από εδώ». Πρέπει να έχετε, λοιπόν, πολύ
περισσότερη ευθύνη πριν ανοίγετε αυτές τις κουβέντες στο Κοινοβούλιο γιατί παίζετε το παιχνίδι, αυτών που θέλουν να φύγουν,
χωρίς φυσικά να το καταλαβαίνετε, κύριε Δρίτσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα έξι µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 1ο Γυµνάσιο Κέρκυρας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θέλετε να δευτερολογήσετε, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μία παρατήρηση θέλω να κάνω
επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Την έκανα εγώ την
παρατήρηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θέλω να την κάνω κι εγώ. Ένα
λεπτό θέλω µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα σας δώσω τον
λόγο, αλλά να πω ότι την έκανα και εγώ την παρατήρηση πως
όταν αναφερόµαστε προσωπικά, ονοµαστικά, δηµιουργούµε
θέµα για να έχουµε συζήτηση επί προσωπικού.
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Οι κύριοι Υπουργοί, παρεµβαίνουν στα νοµοσχέδια, προκειµένου να αιτιολογήσουν τις διατάξεις τους στο βαθµό που τους αφορά και να υπερασπίσουν τις
διατάξεις τους από την κριτική την οποία υφίστανται. Τίποτα απ’
αυτά δεν έκανε ο κ. Γεωργιάδης. Τίποτα απολύτως. Διότι εδώ περιέχονται φορολογικές διατάξεις στο νοµοσχέδιο που αφορούν
τους εφοπλιστές, στις οποίες κάναµε κριτική.
Η κριτική την οποία κάναµε είναι ότι οι εφοπλιστές πληρώνουν
ελάχιστη φορολογία στην Ελλάδα και ότι αυτά τα οποία γίνονται
µε αυτές τις διατάξεις είναι ασήµαντα και ανώδυνα µπροστά στη
φορολογική πίεση την οποία υφίσταται ακόµα και αυτός που έχει
µία γκαρσονιέρα, ο οποίος θα πληρώσει φόρο ακίνητης περιουσίας, ενώ ο εφοπλιστής για τις εγκαταστάσεις του εδώ δεν θα
πληρώσει σχεδόν τίποτα.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι η διαφορά είναι πελώρια και αντί

5199

να απαντήσετε σε αυτό, µας κάνετε κήρυγµα ότι είµαστε εναντίον της ελληνικής σηµαίας, ότι δεν θέλουµε πλοία υπό ελληνική
σηµαία, θέλουµε να υποβάλλουµε υπό διωγµό τους εφοπλιστές
κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εν τω µεταξύ, όµως, πρέπει να γνωρίζετε και το εξής απλό, ότι
οι µόνοι που επιβαρύνονται φορολογικά - κι έχει αυξηθεί η φορολογία τους, έχει τριπλασιαστεί το τελευταίο διάστηµα - είναι
οι ναυτικοί, οι οποίοι βεβαίως δεν υπάρχουν στο χώρο, στην πρωτοπόρο ναυτιλία, διότι έχουν µεν ελληνική σηµαία, αλλά δεν
υπάρχει ελληνικό πλήρωµα στα πλοία. Και οι ναυτικοί, αν γνωρίζετε από τον Πειραιά -γνωρίζω τη Β’ Πειραιά και τον Πειραιά,
γνωρίζει και ο κ. Δρίτσας άριστα τον Πειραιά- είναι άνεργοι στον
Πειραιά και ψωµοζητούν για να µπορέσουν να επιβιώσουν και
αναζητούν δουλειά, όπου µπορούν και αν µπορούν, και πεινάνε
και πένονται και οι συνταξιούχοι ναυτικοί πένονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη,
ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Όσον αφορά τις ναυτιλιακές εταιρείες, ξέρετε το καθεστώς δουλεµπορίου που υπάρχει στις εργασιακές τους σχέσεις. Εµείς δεν
θα ανοίγαµε αυτά τα ζητήµατα αν δεν τα ανοίγατε εσείς.
Διότι δεν έχετε πει τίποτα για το νοµοσχέδιο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη,
ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Έχουµε άλλους είκοσι συναδέλφους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν έχετε πει τίποτα για τον ενιαίο φόρο ακινήτων.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, θέλω το λόγο για να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ,
κύριε Υπουργέ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θέλω
να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε τριτολογήσει,
κύριε Υπουργέ. Άρα, έχουµε τελειώσει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θέλω
να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, αυτή
είναι η τελευταία σας παρέµβαση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, µου κάνει πολύ µεγάλη εντύπωση αυτό που λέει ο κ.
Λαφαζάνης. Δηλαδή…
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Βάλτε χρόνο, κύριε Πρόεδρε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Βάλτε χρόνο, κύριε Πρόεδρε! Εµείς, δηλαδή, που περιµένουµε δεκαπέντε ώρες εδώ, δεν
έχουµε ψυχή;
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εµ, διακόπτετε, ζητάτε και το λόγο; Περιµένουµε και εµείς να µιλήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κουτσογιαννακόπουλε, µην ασχολείστε. Γνωριζόµαστε εδώ και χρόνια και κάποιοι εδώ στην Αίθουσα µονίµως θέλουν να προβάλλονται µ’
αυτό τον τρόπο, δηλαδή ως οιονεί αγανακτισµένοι Βουλευτές.
Κύριε Γεωργιάδη, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Για τρία λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έτσι είναι ο Κανονισµός, κύριε Λαφαζάνη. Ορίστε µας!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Είναι
γνωστό, κύριε Πρόεδρε, ότι γνωρίζετε πολλά χρόνια το συγκεκριµένο Βουλευτή. Άλλωστε, ήταν πολλά χρόνια στο ΠΑΣΟΚ και
έχει το θράσος να λέει εµένα «υιοθετηµένο»!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εγώ έφυγα από το ΠΑΣΟΚ
όχι όταν διαλύθηκε, όπως φύγατε εσείς από το ΛΑΟΣ. Να συνεννοούµαστε!
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ακούστε, κύριε! Εγώ δεν διεγράφη για το Πόρτο Καρράς, όπως εσείς.
Και θα είχα λίγο µεγαλύτερη τσίπα, εν πάση περιπτώσει!
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εσείς είστε…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Εντάξει, εντάξει. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ να µε προστατέψετε.
Προσπαθώ εδώ και πέντε λεπτά να µιλήσω και ακούω ένα θόρυβο από τον κ. Κουρουµπλή. Δεν µπορώ να συγκεντρωθώ έτσι.
Είναι αδύνατον. Έτσι χάνουµε και το χρόνο µας.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Να µιλήσετε τρία λεπτά µε την ανοχή µας!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Σοβαρευτείτε! Τι είναι αυτά τα πράγµατα; Με την ανοχή σας;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα µιλήσω εκ του Κανονισµού και όχι µε την ανοχή σας, κυρία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ,
κυρία Διακάκη!
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τι γίνεται εδώ;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Εκ
του Κανονισµού µιλάω! Καταλάβατε; Δεν µου κάνετε χάρη εσείς
εδώ µέσα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ! Έχετε καταλάβει το ρόλο σας; Έχετε καταλάβει τι
εντύπωση δίνουµε; Είχαµε και τα παιδιά µέσα στην Αίθουσα.
Μπορεί ο καθένας να σηκώνεται και να διακόπτει; Υπάρχουν διαδικασίες.
Κύριε Λαφαζάνη, επαναλαµβάνω ότι έχετε χρέος να προασπίσετε τη λειτουργία της Βουλής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ο κύριος Υπουργός παρεκτρέπεται, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ξέρετε πώς! Δίνοντας κάποιες οδηγίες να εφαρµόζεται ο Κανονισµός…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, δεν τον εφαρµόζει ο κύριος
Υπουργός, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): …. για να µην αναγκαστώ να τον εφαρµόσω αλλιώς, κάτι που δεν θέλω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Μου
κάνει µεγάλη εντύπωση που ασφαλώς ο εµπειρότερος εµού Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ δεν γνωρίζει τον Κανονισµό. Ο Υπουργός δεν παρίσταται εδώ για ντεκόρ. Ο Υπουργός
παρίσταται εδώ για να απαντάει στην κριτική των Βουλευτών.
Ο κ. Δρίτσας, λοιπόν, στα έξι από τα οκτώ λεπτά της οµιλίας
του έκανε κριτική σχετικά µε τους εφοπλιστές.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Για τη φορολογία!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Για τη
φορολογία των εφοπλιστών.
Και απήντησα επί αυτών που είπε ο κ. Δρίτσας ως έχω το δικαίωµα εκ του Κανονισµού, κύριε Λαφαζάνη. Εκτός αν νοµίζετε
στο ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να µιλάτε µόνοι σας σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Εκτός αν σας είπε κάποιος, δηλαδή, ότι οι µόνοι εκλεγµένοι εδώ
είστε εσείς που φωνάζετε συνέχεια και λέτε αυτές τις «τρίχες»!
Ε, λοιπόν, δεν είναι έτσι. Θα απαντάµε σ’ αυτά που λέτε.
Και όσον αφορά αυτά που είπε ο κ. Δρίτσας και αυτά που είπατε εσείς προηγουµένως, κύριε Λαφαζάνη, σας ενηµερώνω ότι
θα σήµαιναν τεράστια ανεργία στον Πειραιά. Και µπορώ να σας
το πω. Καταλάβατε;
Ευχαριστώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε;
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Επιτέλους, µην διακόπτετε!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Έλεος, δηλαδή! Τι είναι αυτά τώρα;
Τι είναι αυτό το πράγµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τελειώσαµε, κύριοι
συνάδελφοι.
Τον λόγο έχει ο κ. Κριτσωτάκης.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Τι είναι αυτά; Βλέπω και εκεί στα «ορεινά» να διαµαρτύρονται
κάποιοι.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Και στα «ορεινά» και στα «πεδινά», κύριε
Πρόεδρε!
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη!
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Με συγχωρείτε,
κύριε Κριτσωτάκη.
Κυρία Διακάκη, έχετε καταλάβει πού βρίσκεστε;
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ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Κι άλλοι δεν έχουν καταλάβει, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μη µε φέρνετε σε
δύσκολη θέση. Θα εφαρµόσω τον Κανονισµό!
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τη λέξη «τρίχες»
που είπε ο κύριος Υπουργός την ακούσατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ακούσατε, κύριε Κριτσωτάκη; Σας παρακαλώ!
Έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν θα πάρω το
λόγο, αφού ακούσατε τη λέξη «τρίχες» από Υπουργό και δεν αντιδράτε. Θα ζητήσω να µην ξεκινήσει ο χρόνος πριν ενηµερωθείτε. Έχει γραφτεί στα Πρακτικά. Ζητώ να σβηστεί ή να γίνει
κάτι άλλο. Εσείς είστε Πρόεδρος. Περιµένω…
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Προηγουµένως µιλούσε ο κ. Παπαδηµούλης για γελοιοποιήσεις και χίλια δυο. Τι λέτε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κριτσωτάκη, ο
καθένας κρίνεται από αυτά που λέει. Έχουν ειπωθεί και χειρότερα. Ο χρόνος τρέχει και δεν θα υποδείξετε εσείς τι θα κάνουµε.
Αν θέλετε, µιλάτε.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ας µην πάρει τον λόγο, κύριε Πρόεδρε!
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν είµαι αυτός
που θα πει στο Προεδρείο τι να κάνει. Όµως και το Προεδρείο
δεν µπορεί να λέει «ό,τι πει ο καθένας». Πρέπει να πάρετε θέση,
κύριε Πρόεδρε. Αν δεν θέλετε, µπορείτε να µου φάτε και λίγο
χρόνο, γιατί θέλω να σας πω ότι αυτό δεν µπορεί να ακούγεται
από τα χείλη Υπουργού στο ελληνικό Κοινοβούλιο και µάλιστα
ειδικά σ’ αυτές τις περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα, συµφωνώ ότι
θα κρίνεται ο καθένας, αλλά θα κρίνεται και αυτός που προεδρεύει.
Θα ξεκινήσω, λοιπόν, µε το εξής.
Κύριε Υπουργέ, ο κ. Δρίτσας σάς είπε ότι αυτό δεν είναι προσωπικό. Σας λέω, λοιπόν, ότι είναι βαθιά και βαριά πολιτικό και
δείχνει ότι όταν φορολογείτε τους πολλούς και συνήθως άνεργους –τους ναυτεργάτες που κάνουν και κανένα µεροκάµατοναυτεργάτες και αφήνετε στο απυρόβλητο –για όποιο λόγο είπατε, εγώ δεν θα πω «τρίχες»- κάποιους άλλους, τότε σας λέω
ότι αυτό δείχνει µε ποιον είναι και εναντίον ποιου είναι ο καθένας.
Κύριε Πρόεδρε, οι αγρότες από την Κρήτη σήµερα, αλλά και
από άλλα σηµεία της χώρας διαδήλωσαν στο Σύνταγµα σε µία
µαζική συγκέντρωση και τώρα ταξιδεύουν µε τα καράβια και µας
είπαν ότι θέλουν να ακούσουν ότι θα αλλάξει κάτι, γιατί δεν µπορούν άλλο. Όλοι αυτοί δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ούτε είναι τρελοί οι χίλιοι
διακόσιοι αγρότες που ήρθαν από την Κρήτη. Και για να µην παίζουµε µε τους αριθµούς, µπορείτε να το δείτε και από τα εισιτήρια. Όλοι αυτοί δεν είναι υποκινούµενοι, αλλά απελπισµένοι.
Κύριε Υπουργέ, αντί να νοµοθετείτε –και απευθύνοµαι όχι σε
εσάς, αλλά στον κ. Στουρνάρα και στην Κυβέρνηση- υπέρ της
παραγωγικής ανασυγκρότησης –που είναι προϋπόθεση για την
ανάπτυξη- γενικά και ειδικά για τον πρωτογενή τοµέα, στοχοποιείτε τους αγρότες. Λέτε ότι µόνο 1 ευρώ είναι το στρέµµα, αλλά
δεν είναι έτσι. Το απέδειξαν και σήµερα µε στοιχεία στη συγκέντρωσή τους, η οποία ήταν και µεγάλη και µαζική και ενηµερωτική.
Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι γνωρίζουν καλά αυτό που
τους κρύβετε, δηλαδή ότι αυτό το βήµα που κάνετε µε το σηµερινό και το αυριανό νοµοσχέδιο είναι το πρώτο. Είναι ο φερετζές
που κρύβει τα υπόλοιπα. Μάλιστα, θα σας πω ότι έχω δύο αποδείξεις. Η µία είναι η ίδια η κοινωνία, η καθηµαγµένη κοινωνία και
η δεύτερη απόδειξη είναι το προσχέδιο της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο. Μεταξύ των άλλων, σας λέει µέσα ότι παρά
τις πρωτοφανείς µεταρρυθµίσεις, η Ελλάδα δεν απέφυγε την
οµαλή χρεοκοπία –έγινε, δηλαδή- ενώ δεν έχει αποκλειστεί και η
ασύντακτη. Σας το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο -ένα όργανό της, δηλαδή- που αύριο θα είµαστε προεδρεύουσα χώρα σ’ αυτήν. Σας το λέει, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή
Ένωση. Όµως, εσείς το λαµβάνετε υπ’ όψιν; Ναι ή όχι; Προφανώς όχι!
Κόλαφος, λοιπόν, όχι από αντιπολιτευόµενους, όχι από την
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Αριστερά, αλλά από όλους για τη συνταγή σας, που είναι συνταγή της καταστροφής, του µνηµονίου, αλλά και για την ίδια την
τρόικα, αλλά και για εσάς βεβαίως, που ακολουθείτε αυτές τις
συνταγές. Το πρόγραµµά σας, το νεοφιλελεύθερο και µνηµονιακό, είναι και καταστροφικό και δεν βγαίνει ό,τι και αν λέει ο
κύριος Υπουργός Οικονοµικών, ο Πρωθυπουργός και τα δύο
συγκυβερνόντα κόµµατα.
Όταν το πρόγραµµα δεν βγαίνει, είναι φανερό ότι σε συνδυασµό και µε τη µη είσπραξη –αφού δεν έχουν να πληρώσουν- θα
φέρει νέα συνοδά µέτρα της αποτυχίας σας. Για τον λόγο αυτό,
είπα ότι αυτό είναι το πρώτο βήµα και ποια θα είναι τα επόµενα.
Μην κοροϊδεύετε, λοιπόν. Φτάνει ως εδώ!
Δεν κρίνεται, λοιπόν, το σηµερινό νοµοσχέδιο χωριστά από το
αυριανό για τους πλειστηριασµούς, αλλά και από τα προηγούµενα που πέτυχαν την καταστροφή που ονοµάσατε «success
story». Όλα µαζί αθροιστικά, σωρευτικά είναι κρίκοι της ίδιας
αλυσίδας που περνάτε στον ελληνικό λαό αυτά τα χρόνια.
Ας µη µιλήσουµε υποκριτικά για τροποποιήσεις στο νοµοσχέδιο, αλλά ας µιλήσουµε πολιτικά. Βγαίνει το πρόγραµµα; Γιατί,
λοιπόν, να γίνουν αυτές οι θυσίες, που είναι και άδικες, αλλά κυρίως είναι αναποτελεσµατικές;
Σήµερα οι αγρότες της Κρήτης -και όχι µόνο- σε µία µαζική
συγκέντρωση ένιωσαν την αναλγησία της Κυβέρνησης και τον
αυταρχισµό σας.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω στον Πρόεδρο της Βουλής
και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ότι έχουµε πάλι τραυµατία στον Ευαγγελισµό µε ράµµατα στο µέτωπο κυριολεκτικά
απρόκλητα, ενώ έχουµε και εµπόδιση της αντιπροσωπείας, κατά
την οποία χτυπήθηκαν Βουλευτές ελαφρά και χαµηλά, εκεί που
δεν φαίνεται. Εγώ έχω εµπειρία από σηµάδια στα πόδια.
Υπάρχουν µαρτυρίες και δηµοσιογράφων, αλλά και πολλών
πολιτών –βέβαια, το διευκρινίζω και εγώ ότι όντως πρόκειται για
µεµονωµένα περιστατικά- ότι αστυνόµος των ΜΑΤ είπε: «Εγώ δεν
πληρώνοµαι από εσάς, αλλά από τη Μέρκελ».
Φώναζε µπροστά µας. Και σας λέω, εάν δεν συµφωνείτε µε τις
κραυγές του, τι θα κάνετε, κύριε αρµόδιε Υπουργέ; Θα το ψάξετε
τουλάχιστον; Τι θα κάνετε Πρόεδρε της Βουλής για τον περίγυρο
του Κοινοβουλίου; Ήταν απ’ έξω αλλά σε επαφή µε τον περίβολο
του Κοινοβουλίου. Ο αυταρχισµός, η βία, η αντιδηµοκρατική, αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά, δεν είναι σύνοδες της πολιτικής
σας, είναι ενσωµατωµένες τελικά στην πολιτική σας.
Θα σας δώσω τώρα ένα ψήφισµα από το εργατικό κέντρο
Ηρακλείου µε τη δική σας πλειοψηφία. Θα δώσω στα Πρακτικά
ένα δελτίο Τύπου όπου ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης –θυµάστε, Υφυπουργός σας στην κυβέρνηση του
πρώτου µνηµονίου- και οµόφωνα το περιφερειακό συµβούλιο
στηρίζουν τον αγώνα των αγροτών για τη µη φορολόγηση της
αγροτικής γης. Το ψήφισµα καταλήγει –θα το διαβάσετε µετά,
δεν έχω χρόνο- στο ότι το Περιφερειακό Συµβούλιο Κρήτης καλεί
την Κυβέρνηση και τα κόµµατα που την απαρτίζουν να αναθεωρήσουν τη στάση τους και να αποσύρουν το σχέδιο νόµου γιατί
δεν υπηρετεί τις πραγµατικές ανάγκες της χώρας, αλλά τα συµφέροντα των δανειστών. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Να τα πάρετε. Πάρτε
και από αγροτικούς συλλόγους και πάρτε και από τον Δήµο Ηρακλείου που είναι στέλεχος σας, της Κυβέρνησης που λέει όχι.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και θα σας πω ότι ο φόρος ακινήτων είναι ο χειρότερος χριστουγεννιάτικος µποναµάς που θα περίµεναν ποτέ οι φορολογούµενοι, για την ακρίβεια οι συνεπείς φορολογούµενοι, τα
γνωστά υποζύγια, οι µισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι µικροµεσαίες
οικογένειες στα αστικά κέντρα και στις αγροτικές περιοχές. Είναι
ένας φόρος όχι απλά άδικος. Άδικους φορολογικά νόµους
έχουµε από παλιά. Εδώ, όµως, υπερβαίνετε και τον εαυτό σας.
Είναι φόρος κοινωνικά και οικονοµικά ανάλγητος, χτυπάει τα πιο
φτωχά στρώµατα και χαρίζει στους µεγάλους, είναι αντιλαϊκός.
Και θα σας πω ότι τα χαράτσια, ο φόρος ακινήτων και όλα τα
υπόλοιπα είναι αθροιστικά. Σήµερα οι πλειστηριασµοί ακολουθούν, οι οµαδικές απολύσεις έρχονται. Και µη µου πείτε ότι δεν
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έχει σχέση το ένα µε το άλλο. Όλα µαζί είναι. Είναι µια συστοιχία
νοµοθετηµάτων που κανονιοβολούν την κοινωνία, σωριάζουν τα
τελευταία ερείπια στην καθηµαγµένη χώρα, διαλύουν τα τελευταία ερείσµατα στο νοικοκυριό, στο πορτοφόλι και στις οικονοµικές δυνατότητες των φτωχών και των µεσαίων οικογενειών.
Θα σας πω ότι φτάσατε στο σηµείο –και εδώ είναι το απίστευτο- να κληθούν να πληρώσουν χαράτσι της ΔΕΗ αυτοί που
αναγκάστηκαν να µένουν σε σπίτια και διαµερίσµατα χωρίς
ρεύµα. Αυτοί που δεν έχουν ρεύµα, θα πληρώσουν. Το χαράτσι
και ο φόρος στα κτήµατα είναι ίσως οι πιο δηλωτικές απορρυθµίσεις της οικονοµικής, κοινωνικής και προσωπικής ζωής των χιλιάδων φορολογουµένων που πια δεν αντέχουν και δεν µπορούν.
Το ίδιο συµβαίνει και µε την φορολόγηση µε 26% από το πρώτο
ευρώ των ελεύθερων επαγγελµατιών, καταδικάζοντας έτσι τους
µικρούς και µεσαίους επαγγελµατίες στο περιθώριο, στον µαρασµό, στο λουκέτο, στην εξαθλίωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, εάν θέλετε εσείς, µου δίνετε τον χρόνο που
µου αφαιρέσατε στην αρχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν σας αφαίρεσα
εγώ κανένα χρόνο. Παρ’ όλα αυτά θα έχετε την ανοχή.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Η συγκυβέρνηση καταδιώκει την
µικρή και τη µεσαία ακίνητη περιουσία που αποτελούσε επένδυση και πνοή ζωής για το προσωπικό και το οικογενειακό εισόδηµα. Η µονιµοποίηση των χαρατσιών -που εδώ περνάε- και η
αύξηση της επιβάρυνσης στην ακίνητη περιουσία εξωθεί σε οικογενειακή και προσωπική χρεοκοπία τους φορολογούµενους.
Το ίδιο θα συµβεί και µε την φορολόγηση των αγροτικών ακινήτων. Καταδιώκεται ο πρωτογενής τοµέας που είναι βάση για
την ανάπτυξη. Δεν µπορεί να γίνει καµµία ανάπτυξη χωρίς πρωτογενή τοµέα και εσείς τον καταρρακώνεται, ενώ είναι ήδη σε
πολύ κακή κατάσταση.
Ποινικοποιείτε ουσιαστικά το µεσαίο και φτωχό αγροτικό νοικοκυριό, υπονοµεύεται η παραγωγή και το εισόδηµα χιλιάδων οικογενειών, εκπίπτει ο αγρότης σε κατάσταση ιδιότυπης
δουλοπαροικίας µε αφεντικά και επιστάτες την εφορία και τις
τράπεζες. Ο αγρότης γίνεται πια εργάτης στο χωράφι του µε
υψηλή επιστασία τις εφορίες και τις τράπεζες.
Ο νόµος, όµως, έχει και ελαφρύνσεις. Πρέπει να παραδεχθούµε τα θετικά του. Οι πλούσιοι της χώρας, αυτοί που κέρδιζαν
και πριν την κρίση και κέρδισαν µέσα στην κρίση –αύξησαν κατά
20% την περιουσία τους από το 2010- αυτοί που µετέτρεψαν την
κρίση σε ευκαιρία που λέγατε και έλεγαν και άλλοι, απαλλάσσονται ουσιαστικά από τη φορολόγηση. Και όχι µόνο αυτό, αλλά ο
νόµος προετοιµάζει και το έδαφος για την πειρατική επιδροµή
εκποίησης σε τιµή όσο-όσο της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου, απλώνοντας ένα χαλί ελαφρύνσεων και απαλλαγών για
τους µεγαλοκτηµατίες και µεγαλοκεφαλαιούχους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας
το εξής. Φορολογική δικαιοσύνη χρειάζεται. Στα λόγια το λέτε
και εσείς. Αυτό σηµαίνει αδυναµία, αλλά αδυναµία όµως και να
το πράξετε. Όλα αυτά τα χρόνια ποτέ δεν έχει γίνει, αυτό που
εξαγγέλλετε διαρκώς και ποτέ δεν κάνετε.
Σε δεύτερη φάση µιλάµε για περιουσιολόγιο. Εµείς λέµε ότι
πρέπει να γίνει και µπορεί να γίνει σύντοµα. Ούτε αυτό το κάνετε.
Και σας λέµε ακόµα ότι για το σωρευµένο πλούτο και τους φόρους που δεν καταβάλλονται, τις εργοδοτικές εισφορές που δεν
αποδίδονται θα πρέπει κάποια στιγµή να έρθει µια κυβέρνηση
που να µπορεί να το κάνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Σας λέµε, λοιπόν, ότι αυτό που χρειάζεται σήµερα είναι αυτή
η Κυβέρνηση να φύγει. Έχει αποδείξει και µε αυτό το νοµοσχέδιο
και µε πολλά προηγούµενα ότι δεν µπορεί να εξυπηρετήσει καµµία λαϊκή ανάγκη παρά µόνο ανάγκες άλλων, που σκοτώνουν
αυτήν την κοινωνία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Πάµε στα έντεκα
λεπτά, κύριε συνάδελφε.
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ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Αυτό που πρέπει να κάνει αυτή η Κυβέρνηση είναι να φύγει. Ξέρουµε ότι δεν θα το κάνει και πρέπει
να το αναλάβει ο ελληνικός λαός.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος Κουτσογιαννακόπουλος για οκτώ
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, όταν εγώ και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι
και συναδέλφισσες σε αυτή τη Βουλή το 2012 θέσαµε υποψηφιότητα για αυτές τις εκλογές, πιστεύω ότι το κάναµε επιγνώστως του ποίου φάσµατος καλείται να αντιµετωπίσει το
βάραθρον η χώρα. Από ποιον διέφευγε αλήθεια ότι είχε επέλθει
η τυπική, η ουσιαστική –µάλλον- χρεοκοπία της; Ποίος βαυκαλίζετο ότι όλα εβάδιζαν καλά και ωραία; Ποίος δεν είχε συνείδηση
του τι έπρεπε να πραχθεί; Ποίος αγνόησε τα ήδη υπογεγραµµένα
κείµενα των συµβάσεων; Ποιος νέος ή παλαιός δεν τα µελέτησε;
Ποιος δεν είχε το θάρρος να το οµολογήσει;
Υπάρχουν δύο κόσµοι, ο κόσµος της Αριστεράς και ο κόσµος
της πραγµατικότητας, της λεγόµενης και Δεξιάς, αυτής η οποία
στην αναζήτηση του λόγου αναζητά την αλήθεια, όποια και αν
είναι αυτή κάθε φορά, ενώ η Αριστερά δεν αναζητά την αλήθεια,
πλην ορισµένων ελαχίστων τµηµάτων της.
Εξειδικεύεστε σε ωραίους και συγκινητικούς έως σπαραξικάρδιους λόγους έχοντας ειδικότητα πλέον. Οµιλείτε ωραία και συγκινητικά, έµπλεοι τις περισσότερες φορές
υποκριτικής.
Διακρίνονται από θλίψη τα έπεά σας, τέτοια και τόση ικανή να
δηµιουργεί κατάθλιψη. Η υπερβολή δεν είναι διακριτό σχήµα
στον λόγο σας. Δυστυχώς, είναι το µέτρο σκέψεως πράξεων και
ενεργειών πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.
Ποιος ήταν ο λόγος της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως, της
Αριστεράς σήµερα; Ήταν τίποτα άλλο πέρα από όλα αυτά; Ποια
πρόταση άκουσε σήµερα ο ελληνικός λαός; Ποιος είναι ο πολιτικός λόγος που αρθρώσατε; Τι αντιπροτείνετε; Το ότι ακόµη δεν
έχετε συντάξει το πρόγραµµά σας, δεν τολµάτε να το πείτε. Αναζητούµε, ψάχνουµε να βρούµε µέσα στις ανασκαφές µας τους
λόγους της σοφίας και του πολιτικού σας πραγµατισµού.
Και από τα ελάχιστα που ανασύρουµε, τι βρίσκουµε; Φορολογία περιουσίας. Πού; Όχι σε κείµενο συνεδρίου. Δεν είναι απόφαση. Είναι πρόταση της οικονοµικής επιτροπής, της θεµατικής
του ΣΥΡΙΖΑ. Τι προτείνει, λοιπόν; Φόρος µεγάλης περιουσίας
είναι ο τίτλος. Θα έχει υψηλά αφορολόγητα όρια για το σύνολο
της περιουσίας, παραδείγµατος χάριν 300 χιλιάδες ευρώ ανά
άτοµο, ώστε να µη θιγεί η µικρή και η µεσαία περιουσία.
Κάντε τους αναλογισµούς και τους αντιλογισµούς. Θα έχει
προοδευτική κλίµακα, θα καταργεί τα σχετικά τέλη, θα φορολογεί την κατοχή της µεγάλης και πολύ µεγάλης περιουσίας και θα
στοχεύει στη συλλογή εσόδων από την περιουσία στο ύψος τουλάχιστον του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όλα τα λέτε. Και ότι η στόχευση θα είναι µέσα στα όρια που
κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τι σηµαίνει, όµως, φόρος µεγάλης περιουσίας; Με τον φόρο
µεγάλης περιουσίας θα φορολογηθεί η κατοχή κτηρίων, οικοπέδων, γαιών, έργων τέχνης, καταθέσεων τραπεζών, επενδυτικών
προϊόντων, συµµετοχών κ.λπ. που βρίσκονται στην Ελλάδα και
όσων κάνουν δήλωση στην Ελλάδα και κατέχουν αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, αφού βέβαια ληφθεί υπ’ όψιν
και η φορολόγησή τους εκεί.
Αυτό είναι το φορολογικό σας µοντέλο. Όχι ως µοντέλο ανάγκης. Όχι ως µοντέλο νόµου σαν αυτό που τολµήσαµε να φέρουµε εµείς. Μπορείτε να τα συγκρίνετε, µπορείτε να τα
αντιπαραβάλλετε και να µας πείτε ότι αυτό το οποίο προτείνετε
εσείς είναι βέλτιον ή βέλτιστον του συζητουµένου σήµερα;
Όποιος από τους ειδικούς αγορητές µπορεί να το υποστηρίξει
αποτελεσµατικά πολύ ευχαρίστως να τον ακούσω.
Όµως, οφείλω και δυο-τρεις απαντήσεις ακόµη, διότι είτε ευθέως είτε εκ του πλαγίου γίνονται πάλι ή ενεπίγνωστες - αλλά
εκτός γνωστικού αντικειµένου τελικά αναφορές - ή ανεπίγνωστες, η επικινδυνότητα είναι ίδια.
Προτάθηκαν ως ισοδύναµα του µέτρου αυτού η φορολόγηση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

των offshore, ο έλεγχος της λίστας Λαγκάρντ, της λίστας των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων –θα προσθέσω εγώ- και δεν ξέρω
ποιων άλλων.
Είναι δυνατόν αυτά να λέγονται και να ακούγονται από πολιτικούς εµπειρίας και µάλιστα µακράς εµπειρίας, όταν πρώτα απ’
όλα ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται και λέει ότι για να αντιµετωπίσει τη
διεθνοποιηµένη φοροδιαφυγή, θα χρειαστεί στο διάστηµα 2014
έως 2018, να έχει εµπλουτίσει το ανθρώπινο δυναµικό µε οκτώ
χιλιάδες στελέχη ελεγκτές µε υψηλή εξειδίκευση στον έλεγχο
των µεγάλων επιχειρήσεων και της διεθνοποιηµένης φοροδιαφυγής; Είναι οι περιπτώσεις αυτές διεθνοποιηµένη φοροδιαφυγή;
Φαντάζοµαι πως δεν µπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι δεν είναι.
Γνωρίζουµε τι χρειάζεται, για να γίνει η έρευνα για καθένα εξ
αυτών; Φαντάζοµαι ότι όλοι το γνωρίζουµε και οι πλέον νέοι και
αδαείς.
Σε ποιο χρόνο, λοιπόν, θα λειτουργήσει το υποκατάστατο;
Στον τελευτήσαντα χρόνο; Όταν θα έχει αποθάνει η χώρα; Όταν
θα έχει αποθάνει η πατρίς; Όταν θα την έχουµε ενταφιάσει; Όταν
πλέον ασυντάκτως θα κινούµεθα στη σφαίρα της κατοχικής ή µετακατοχικής δραχµής;
Γιατί έχουµε και τους άλλους κεκράχτας τώρα. Ανακάλυψαν
δραχµή αλλά δεν ξέρουν να πουν και την αλήθεια. Θεωρούν ότι
θα είναι η δραχµή του 2000! Και πάλι, όµως, και εκεί δεν λένε
αλήθεια. Δεν λένε τι υπέκρυπτε η δραχµή του 2000 και γιατί υπαγορευόταν η βιασύνη για ένταξη στην ΟΝΕ. Όµως, δεν έχουµε
τον χρόνο να τα πούµε αυτά τώρα αλλά πρέπει να τα πούµε κάποτε, για να µάθει αυτός ο λαός, να ξέρει γιατί βασανίζεται και
από τι θα γλιτώσει.
Δεν έχει κανένας µας ευτυχία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
να επιβάλει φόρους. Δεν έχουµε κανένα σαδισµό. Πολύ δε περισσότερο δεν έχω καµµία διάθεση να δηµεύσω.
Τι σηµαίνει «δηµεύω», κύριοι συνάδελφοι; «Δηµεύω» σηµαίνει
εκποιώ περιουσιακό στοιχείο για λογαριασµό του δήµου, του δηµοσίου ταµείου, του κοινού ταµείου. Ποια η σχέση, λοιπόν, της
δηµεύσεως µε το νοµοσχέδιο; Ο όρος απαντάται στο Ποινικό Δίκαιο και στην Ποινική Δικονοµία, όταν τα κατασχεθέντα, κατά την
απόφαση δικαστηρίου, δηµεύονται ή αποδίδονται.
Τι έχουµε κάνει εδώ µέσα; Μπερδέψαµε τη γλώσσα, µπερδέψαµε τις έννοιες, εκτραπήκαµε σε υπερβολές. Είναι τόσο δύσκολο σε αυτόν τον τόπο να συνεννοηθούµε; Επιτίθενται οι
πάντες σήµερα µε µια ατυχή, αν θέλετε –και εγώ την είδα- τροπολογία, η οποία αναβάλλει τον φόρο. Πού; Στο καταβαλλόµενο
ποσό των τηλεοπτικών διαφηµίσεων.
Μπήκε κανείς στον κόπο να δει τι εµπεριέχει αυτή η ιστορία;
Σκεφθήκαµε ότι για να διαφηµιστεί κάποιος στα κανάλια -είτε τα
µεγάλα, τα συστηµικά είτε τα µικρότερα είτε τα επαρχιακά- πρέπει να πληρώσει 23% ΦΠΕ, 21,6% αγγελιόσηµο, µιας και διατηρείται ακόµη; Έχετε την εντύπωση ότι το 20% του φόρου θα βγει
µέσα από την αµοιβή ή θα µετακυλισθεί στον πληρώνοντα; Δηλαδή θα του φορτώσουµε στην παροχή και ένα 60%; Δεν είναι
κακό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: …Λένε «καταργήστε το!». Θα το καταργήσουµε ή ας βάλουµε ένα συµβολικό ποσό. Τι είναι, όµως, αυτά περί εκλεκτών και καναλαρχίας;
Εµείς έχουµε εκλεκτούς; Εµείς που βαλλόµεθα από το πρωί
µέχρι το άλλο πρωί; Δεν ξέρεις σε ποιο κανάλι να σταθείς, µε όλα
αυτά τα οποία λέγονται και ακούγονται.
Θα το επαναφέρω, γιατί σας το έχω τάξει, αλλά θέλω κάποτε
απάντηση. Έχετε στο κείµενο των θέσεών σας για το πολιτικό
σύστηµα, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, θέση δ’ περί εξυγιάνσεως των
προβληµατικών επιχειρήσεων Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Θα
µας πείτε ποια είναι αυτά; Είναι αυτά τα οποία διαπλέκονται µε
ποιους; Ή υπάρχουν µη διαπλεκόµενα; Να τα ξεχωρίσουµε. Να
έχουµε κατηγορίες. Να ξέρουµε και εµείς, να ξέρει και ο κόσµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε. Ξεπεράσατε τα έντεκα λεπτά. Σας παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τελειώσατε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Το σηµείο 11
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των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ για το πολιτικό σύστηµα, ξεκινάει λέγοντας για τη χάραξη του χάρτη λειτουργίας των ΜΜΕ στην Ελλάδα.
Καθιέρωση κ.λπ.. Στο σηµείο δ’ αναφέρεται στην εξυγίανση των
προβληµατικών επιχειρήσεων Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και
στην οριστική αντιµετώπιση της διαπλοκής, τόσο της παλιάς από
το κράτος όσο και της νέας από τις τράπεζες. Δηµόσιος έλεγχος
για το δηµόσιο χρήµα που ρέει άµεσα ή έµµεσα, κρυφά ή φανερά και…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Καταθέστε το στα
Πρακτικά και ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε. Φθάσαµε στα δώδεκα λεπτά. Μη µε αναγκάσετε να σας αφαιρέσω τον λόγο!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ας πάψουµε,
λοιπόν, ή ας κατασιγάσουµε ή ας περιορίσουµε τον λόγο τον
υποκριτικό και ας πάµε στον λόγο της αληθείας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας ευχαριστώ,
κύριε Κουτσογιαννακόπουλε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μουσουρούλης για οκτώ λεπτά και επειδή
έχετε κάνει παράπονα και πράγµατι σε εσάς είµαι αυστηρός, θα
δείξω την ίδια ανοχή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, «κοµπογιαννίτες» στο παρελθόν
λέγονταν αυτοί που ασκούσαν την ιατρική χωρίς τις απαραίτητες
γνώσεις. Μάλιστα ορισµένοι εξ αυτών, που δεν είχαν σταθερή
έδρα σε κάποιες πόλεις, οι λεγόµενοι «γυρολόγοι», ταξίδευαν
στην περιφέρεια µε κουτιά που είχαν µέσα φάρµακα και αλοιφές
για κάθε αρρώστια. Είχαν και κάποιο βοηθό που φώναζε «Γιατρός!». Αυτός ήταν ο «κοµπογιαννιτισµός», δηλαδή η προσπάθεια να ασκήσεις µια δραστηριότητα, χωρίς να ξέρεις περί τίνος
πρόκειται.
Τα λέω όλα αυτά, µε αφορµή όσα ακούστηκαν για τη ναυτιλία.
Εξαιρώ τον κ. Δρίτσα διότι ξέρει γιατί µιλάει. Σας ρωτώ, κοιτώντας σας στα µάτια, κύριε Δρίτσα. Είναι δυνατόν ως «υπεύθυνη»
Αντιπολίτευση, που θέλει να γίνει κυβέρνηση, να µην µπορείτε
να ξεχωρίσετε τι θα πει κίνητρο για επένδυση από τη δίκαιη φορολόγηση; Αυτό είναι το πρώτο µου ερώτηµα.
Δεύτερον, είναι δυνατόν να συγχέετε την ποντοπόρο ναυτιλία
µε την ακτοπλοΐα; Στην ποντοπόρο δεν υπάρχει ανεργία. Όποιος
θέλει και µπορεί, βρίσκει δουλειά. Το ξέρετε καλά.
Τρίτον -και χειρότερο από τα προηγούµενα- είναι δυνατόν να
επισκέπτεστε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και παρουσία και
του Αρχηγού σας κ. Τσίπρα, να λέτε ό,τι λέτε, να υπόσχεσθε ό,τι
υπόσχεσθε και εδώ να µας λέτε άλλα; Τα ίδια έγιναν και µε τον
Όλι Ρεν αλλά και σε όλα τα ταξίδια που κάνετε στις Βρυξέλλες,
στην Αµερική κ.λπ.
Αυτό είναι κοµπογιαννιτισµός και δεν σηκώνω κουβέντα. Και
θα το αποδείξω µε τις σηµερινές τροπολογίες που έχετε καταθέσει. Ρωτώ λοιπόν. Οι τροπολογίες σας…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τα ίδια είπαµε παντού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Δρίτσα, σας
παρακαλώ! Δεν έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Είναι προσωπική πολιτική εκτίµηση. Τι να κάνουµε;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν κρύψαµε τις θέσεις µας ποτέ, ούτε
ο Πρόεδρος ούτε κανείς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ε, πώς θα γίνει;
Κύριε Πρόεδρε, έχω κι άλλα, µισό λεπτό.
Οι τροπολογίες που καταθέσατε περιλαµβάνουν…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δηµιουργούµε εντυπώσεις;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ένα λεπτό, κύριε Δρίτσα, να συνεννοηθούµε. Ηρεµήστε.
Οι τροπολογίες περιλαµβάνουν να ή όχι θέσεις και προτάσεις
του ΣΥΡΙΖΑ; Υποθέτω ότι οι τροπολογίες που καταθέσατε σε
αυτό το νοµοσχέδιο που συζητάµε τώρα είναι επεξεργασµένες.
Κάποια οµάδα εργασίας κάθισε, τις έγραψε, τις δούλεψε κ.λπ.
Ρωτώ: Θα τις εντάξετε όλες στο κυβερνητικό σας πρόγραµµα;
Δηλαδή, εγώ αυτά που καταθέσατε σε αυτό το νοµοσχέδιο, να
περιµένω να τα δω στο κυβερνητικό πρόγραµµα ή µήπως είναι
δόλωµα για να τσιµπήσει ο ψηφοφόρος; Εγώ πιστεύω ότι είναι
δόλωµα και στοιχηµατίζω ότι δεν θα τις δω ποτέ στο κυβερνητικό
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σας πρόγραµµα.
Κατηγορείτε δε τη Νέα Δηµοκρατία ότι καταθέτει τροπολογίες
σε άσχετα νοµοσχέδια. Ρωτώ: Τι σχέση έχουν οι τροπολογίες για
την παροχή δωρεάν ρεύµατος ή για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης µε το νοµοσχέδιο για τα ακίνητα; Δεν µπορείτε να τα θέλετε
όλα δικά σας. Δεν µπορείτε να µας λέτε ότι φέρνουµε τροπολογίες σε άσχετα νοµοσχέδια κι εσείς να κάνετε το ίδιο για δόλωµα.
Έχει απ’ όλα ο µπαξές του ΣΥΡΙΖΑ, και δωρεάν ρεύµα και µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά όλα εκ του προχείρου. Διαβάζω από την οµιλία Αρχηγού Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στον προϋπολογισµό κ. Τσίπρα: «Καµµία οικογένεια δεν
είναι δυνατόν να µένει χωρίς ρεύµα. Αυτό το αισθανόµαστε ως
χρέος και -το επαναλαµβάνω- ως δέσµευση, γιατί είναι συγκλονιστικές οι ειδήσεις κ.λπ.. Έχουµε επεξεργαστεί ένα ολοκληρωµένο
σχέδιο για την παροχή δωρεάν 300KW τον µήνα.»
Αυτό είναι το σχέδιο; Η τροπολογία που καταθέσατε; Παροχή
δωρεάν ρεύµατος σε φτωχές και ευπαθείς οµάδες πληθυσµού;
Θέλετε να κάνουµε κατ’ ιδίαν µια συζήτηση για το πόσο επεξεργασµένο είναι αυτό; Είναι παντελώς ανυπόστατο, εντελώς στον
αέρα, και αυτό µπορώ να το τεκµηριώσω ακόµα και για την πρόταση που κάνετε για ειδική φορολόγηση των κερδών των προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.
Προσέξτε, κύριοι συνάδελφοι, την υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ! Αναφέρει στην τροπολογία «Θα καλύψω τα κόστη του δωρεάν ρεύµατος από την ειδική φορολόγηση των κερδών των
προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας». Και από την άλλη έρχεται
ο κ. Χουντής και µε ερωτήσεις στην Ευρωβουλή δηλώνει «Αντίθετος στην έκτακτη φορολόγηση των ΑΠΕ», όταν πριν από ενάµιση χρόνο κάποιος υπουργός του ΠΑΣΟΚ -δεν θυµάµαι ποιοςτην είχε θεσπίσει. Συντονιστείτε λίγο µε την ευρωπαϊκή σας έκφραση αν και είναι δύσκολο, το αναγνωρίζω.
Έρχοµαι στη δεύτερη τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Επαναφορά
του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου θέρµανσης στα
επίπεδα του Μαρτίου 2011. Το άκρον άωτο του λαϊκισµού. Πρόκειται για την ίδια ακριβώς που είχατε καταθέσει ξανά και την
είχα κριτικάρει γιατί είχατε ξεχάσει το φυσικό αέριο. Ο κ. Σταθάκης που τη συνυπέγραψε για δεύτερη φορά δεν µε άκουσε. Του
είπα κατ’ ιδίαν. «Δεν είναι δυνατόν να αναφέρεις µόνο το πετρέλαιο θέρµανσης, αν θέλεις να είσαι σοβαρός».
Η τροπολογία αναφέρει συγκεκριµένα «…τη µείωση του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης στο επίπεδο του
Μαρτίου 2011, δηλαδή στα 60 ευρώ τα χίλια λίτρα, µε αποτέλεσµα, η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης να διαµορφωθεί στα 0,90
ευρώ το λίτρο από 1,30 ευρώ που προβλέπεται να είναι η τιµή εκκίνησης φέτος». Δεν µπήκατε καν στον κόπο να την ξαναγράψετε.
Αντιγραφή της τροπολογίας του Οκτωβρίου. Τόσο πρόχειρα; Η
ανάγκη να βάλετε δόλωµα στο αγκίστρι, δεν σας επιτρέπει να
αφιερώσετε πέντε λεπτά να ξαναγράψετε µία τροπολογία;
Πάω στην άλλη τροπολογία, η οποία θα συζητηθεί αύριο σε
άλλο νοµοσχέδιο. «Παράταση προθεσµίας αναστολής πλειστηριασµών και απαγόρευση άµεσης ή έµµεσης µεταβίβασης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων.» Προσοχή όµως, ποια
είναι η διαφορά εδώ; Την υπογράφει ο κ. Τσίπρας και όλη η Κοινοβουλευτική Οµάδα. Σοβαρότατο. Διαβάζω την πρώτη παράγραφο: Η µεγάλη οικονοµική κρίση, η οποία έχει λάβει
ανυπολόγιστες διαστάσεις σε βάρος κυρίως των ασθενέστερων
οικονοµικά τάξεων, έχει οδηγήσει µεγάλο αριθµό Ελλήνων πολιτών σε πλήρη αδυναµία εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεών τους από καταναλωτικά δάνεια.».
Όµως εννοεί από στεγαστικά. Διότι όλη η τεκµηρίωση της αιτιολογικής συν οι ερωτήσεις αναφέρονται σε στεγαστικά δάνεια.
Το αναφέρει ο κ. Σταθάκης σε τοποθέτησή του στην Ολοµέλεια
σχετικά µε την τροπολογία που κατέθεσε για τα κόκκινα δάνεια.
Εδώ την έχω, ιδού η τροπολογία. Μα δεν διαβάζετε καθόλου
αυτά που γράφετε και υπογράφετε; Αν ήµουν Τσίπρας, θα είχα
εκνευριστεί πάρα πολύ που µε βάζουν οι Βουλευτές µου να υπογράψω πράγµατα, χωρίς να ‘χουν µια τεκµηρίωση, µια συνάφεια
µεταξύ τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω µερικά πράγµατα για τα φω-
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τοβολταϊκά. Δεν ξέρω αν θα έχω ανοχή. Θα έχω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα έχετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ.
Υπήρχε µία κυβερνητική τροπολογία για τα φωτοβολταϊκά. Δυστυχώς δεν είναι εδώ ο κ. Παπαγεωργίου για να µε ακούσει. Παρατείνουµε για ένα χρόνο την αναστολή σύναψης συµβάσεων
για τη σύνδεση και την πώληση ενέργειας στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. Αυτό κάνουµε, αλλά, δυστυχώς, το κάνουµε παντού,
και στα µη διασυνδεδεµένα νησιά. Έχω ενεργειακή επιφύλαξη.
Θα µπορούσε η Κυβέρνηση να κάνει κάποιες εξαιρέσεις.
Οι λόγοι που επικαλείται η τροπολογία, είναι ο επανασχεδιασµός του συστήµατος αποζηµίωσης, διότι υπάρχει έλλειµµα στον
λογαριασµό και η επανεξέταση του µείγµατος των τεχνολογιών
ΑΠΕ. Σας θυµίζω την πρώην Υπουργό κ. Μπιρµπίλη -θυµάστε κι
εσείς- η οποία ήρθε και σάρωσε τον ενεργειακό σχεδιασµό της
χώρας, αποφασίζοντας το µείγµα µε µια υπουργική απόφαση,
«δηλαδή, ό,τι µας καπνίσει ανάλογα µε τις εξελίξεις της στιγµής».
Αυτό το πληρώνουµε σήµερα.
Η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, του Κώστα Καραµανλή,
έκανε δύο νόµους, τον ν.3468/2006 και το ν. 3734/2008. Το ν.
3734/2008 είχα την τιµή να τον επεξεργαστώ ως Γενικός Γραµµατέας Ανάπτυξης. Είχαµε τότε 0 MW φωτοβολταϊκά και θέλαµε
να πάµε στα 2000 MW. Αυτός ήταν ο στόχος µας. Ανοίξαµε µία
νέα αγορά. Πήραµε ρίσκα. Είχαµε -σενάριο- ότι θα αποπληρωθούν τα φωτοβολταϊκά σε δέκα χρόνια. Τελικά αποπληρώνονται
σε έξι χρόνια. ‘Ηταν µεν λάθος εκτίµηση, όµως όταν πας να ξεκινήσεις µια νέα αγορά οφείλεις να είσαι και φιλόδοξος.
Επίσης, είχαµε δηλώσει ότι θα ελέγχουµε τον ρυθµό διείσδυσης στην αγορά µέσω των τιµών και αυτό το κάναµε πράξη. Ο ν.
3734, για πρώτη φορά, θέσπισε την αποκλιµάκωση των τιµών.
Έδωσε δηλαδή ένα µήνυµα στην αγορά: ότι αν µειώνονται οι
τιµές των τεχνολογιών, και το κράτος θα µειώνει την αποζηµίωση. Βρεθήκαµε στην ύφεση. Ύφεση σηµαίνει µείωση της ζήτησης και αναστάτωση του ενεργειακού ισοζυγίου και µείγµατος.
Γι’ αυτό, λοιπόν, τώρα και επειδή υπήρξαν πολλοί εγκλωβισµένοι επενδυτές δίνουµε παράταση. Πρέπει όµως η Κυβέρνηση -κι
αυτό θα ήθελα οι Υπουργοί που µε ακούν να το µεταβιβάσουννα τελειώνει µε το ενεργειακό µείγµα. Πρέπει να το σταθεροποιήσουµε. Να ξέρουµε τι κάνουµε. Για τα φωτοβολταϊκά -το παραδέχοµαι- οι τιµές ήταν ψηλότερες από τις τιµές των ώριµων
αγορών. Δεν υπάρχει όµως καµµία χώρα στον κόσµο που ξεκινάι
από 0 MW χωρίς να δίνει αυτά τα κίνητρα. Εµείς, είχαµε το θάρρος να τα δώσουµε.
Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, κι ευχαριστώ πάρα πολύ για την
ανοχή σας, λέγοντας ότι σήµερα απογοητεύτηκα πολύ σήµερα
ακούγοντας τον αγαπητό, έγκριτο και σεβαστό συνάδελφό µου
κ. Πολύδωρα από αυτό το Βήµα. Είµαι τέσσερα χρόνια σε αυτήν
εδώ την Αίθουσα και απογοητεύτηκα, όχι µόνο από τον κ. Πολύδωρα αλλά και από πάρα πολλούς συναδέλφους µε µεγάλη εµπειρία που έχουν πολύ περισσότερα χρόνια από εµένα στο
πολιτικό σκηνικό της χώρας, άλλοι υποκινούµενοι, άλλοι καθοδηγούµενοι, άλλοι αγνώµονες, άλλοι αµνήµονες, οι οποίοι παίρνουν θέσεις ειδικά σε αυτήν την περίοδο της κρίσης, µε καθαρά
προσωπικά κριτήρια.
Και αυτό το θεωρώ απαράδεκτο, ειδικά για εµάς τους νέους
Βουλευτές -όχι σε ηλικία- που θέλουµε και βάζουµε πλάτη για να
γυρίσει σελίδα η χώρα. Εµείς θέλουµε µια Ελλάδα της λογικής,
της δικαιοσύνης, της δηµοκρατίας, της παραγωγής και όχι µια
Ελλάδα ψεύτικη, ή του κοµπογιαννιτισµού. Γι’ αυτήν την Ελλάδα
είµαστε εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Για αυτήν την Ελλάδα
παλεύουµε και η ευθύνη δεν είναι µόνο σε εµάς. Είναι και στον
κόσµο που πρέπει να ξεχωρίσει, επιτέλους να διακρίνει και να
στηρίξει αυτούς που µπορούν να πάνε την Ελλάδα µπροστά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Μάρκος Μπόλαρης για οκτώ λεπτά. Βέβαια, έτσι όπως
το κάναµε, τα οκτώ λεπτά δεν τηρούνται.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιδεικνύετε µεγάλη
ανοχή. Είµαστε στη ζώνη του λυκόφωτος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε κανένα αίτηµα, κύριε Αηδόνη; Θέλετε να συνηγορήσετε για τον κ. Μπόλαρη και να του δοθεί περισσότερος χρόνος; Θα το κάνει το
Προεδρείο µόνο του.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να το κάνει σε όλους, όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ο κ. Μπόλαρης έχει
τον λόγο.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η χώρα
βιώνει τις συνέπειες της κατάρρευσης ενός αναπτυξιακού προτύπου. Και µια κρίσιµη στρέβλωση σ’ αυτό το αναπτυξιακό µοντέλο, σ’ αυτό το πρότυπο που κατέρρευσε είχε σχέση µε τα
ακίνητα, είχε σχέση µε την ιδιοκτησία. Ήταν η Κυβέρνηση, ήταν
το κράτος. Ήταν το σύστηµα αυτό το οποίο διακήρυσσε ότι η οικοδοµή είναι η βαριά βιοµηχανία της χώρας. Είχε καταντήσει κοινοτοπία να λέµε ότι η οικοδοµή συντηρεί διακόσια επαγγέλµατα.
Ήταν η χώρα αυτή, η οποία υιοθέτησε το σύστηµα της αντιπαροχής, το σύστηµα της πολυκατοικίας. Ήταν η χώρα, οι κυβερνήσεις που προέτρεπαν τους πολίτες να επενδύσουν στο
ακίνητο, να επενδύσουν στο διαµέρισµα.
Σε αυτήν, λοιπόν, τη λογική της αντιπαροχής, στη λογική της
πολυκατοικίας, υπέκυψαν αριστουργήµατα της αρχιτεκτονικής
στις ελληνικές µεγαλουπόλεις. Υπέκυψε το εξαιρετικό αττικό
τοπίο. Υπέκυψαν αρχιτεκτονικά και πολεοδοµικά σύνολα σε ελληνικές πόλεις. Καταστράφηκε το φυσικό κάλλος στη χώρα.
Τώρα, αντί να κάνουµε την κρίση ευκαιρία, αντί να προβληµατιστούµε για την αλλαγή του παραγωγικού µοντέλου της χώρας αυτού που κατέρρευσε και µας ταλαιπωρεί- αντί να κάνουµε
εθνικό σχεδιασµό και να καταθέσουµε πρόταση ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις στρεβλώσεις του προηγούµενου συστήµατος, έρχεται η Κυβέρνηση να
βάλει σφραγίδα συνεχίζοντας στη λογική του λάθους µοντέλου.
Τώρα, λοιπόν, µπαίνει στην πρόκληση να φορολογήσει τους
Έλληνες που αποφάσισαν να επενδύσουν στην οικοδοµή, στην
αντιπαροχή, στο διαµέρισµα, το οποίο ήταν η προτροπή της
χώρας. Ήταν η µεγάλη ιδέα για τις µεγάλες πόλεις, η λάθος ιδέα
για τις πόλεις. Και έτσι περνούµε στην επιβολή νέων φόρων, εµπαίζοντας τους πολίτες ότι δεν επιβάλλονται καινούργια µέτρα.
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, η αναφορά προς τους πολίτες των
οποίων υποτιµούµε τη λογική, λέγοντάς τους ότι το προσωρινό
το κάναµε µόνιµο αλλά δεν επιβάλλουµε νέους φόρους, συντελεί
στην περαιτέρω απαξίωση του πολιτικού λόγου, των κοµµάτων,
της Κυβέρνησης, των πολιτικών.
Γιατί γίνονται, γιατί βάζουµε καινούργιους φόρους, αγαπητές
κυρίες και κύριοι Βουλευτές; Μα όπως λέει ο κ. Στουρνάρας, για
να πετύχουµε τους στόχους. Ποιους στόχους, κύριοι συνάδελφοι; Τι σχέση έχουν αυτοί οι στόχοι µε την παραγωγική δυνατότητα της χώρας; Τι σχέση έχουν αυτοί οι στόχοι που έχουν τεθεί
µε την πραγµατική οικονοµία της χώρας; Καµµία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Υπάρχει στοχοθεσία αλλά αυτή η στοχοθεσία, έχει σχέση µε
τις προτεραιότητες των δανειστών. Άρα, το πρόβληµά µας δεν
είναι ότι δεν πιάνουµε τους στόχους. Το πρόβληµά µας είναι ότι
έχουµε βάλει λάθος στόχους και υπηρετούµε αυτούς τους λάθος
στόχους. Στο τέλος τι κάνουµε; Φέρνουµε και άλλα φορολογικά
µέτρα τα οποία, όµως, αφαιρούν το οξυγόνο -το λίγο οξυγόνοτης ρευστότητας που έχει ανάγκη η πραγµατική οικονοµία. Αντί
να υπάρξει πολιτική που θα στηρίξει την πραγµατική οικονοµία
να παραχθεί πλούτος στον τόπο, να παραχθεί χρήµα στον τόπο,
να εξαχθούν προϊόντα από τον τόπο για να φορολογήσουµε το
κέρδος, γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Πάµε να φορολογήσουµε
τα µέσα παραγωγής, το χωράφι. Είναι η απολύτως λάθος πολιτική, στη λάθος κατεύθυνση, εκατόν ογδόντα µοίρες λάθος.
Γιατί φτάνουµε, κύριοι συνάδελφοι, στα λάθος µέτρα, στη
λάθος φορολόγηση; Εδώ είναι πολιτική πλέον. Και η πολιτική τι
λέει; Θα πάµε να διευρύνουµε –µας είπαν- τη φορολογική βάση.
Σε ποια κατεύθυνση, όµως; Όχι στην κατεύθυνση αυτών που
έχουν και δεν πληρώνουν αλλά στην κατεύθυνση των µικροµεσαίων, των φτωχότερων Ελλήνων, που έχουν σηκώσει ψηλά τα
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χέρια και βρίσκονται σε απορία -και πνευµατική και οικονοµική
απορία.
Εδώ, λοιπόν, φαίνεται ξεκάθαρα η πολιτική ταυτότητα της Κυβέρνησης -το λέω αυτό γιατί δεν πρέπει να κρυβόµαστε-, πολιτική αυστηρά νεοφιλελεύθερη, η οποία οδηγεί σε εξόντωση τη
µικροµεσαία ελληνική τάξη. Αυτό γίνεται, γιατί εκφράζεται πολιτική βούληση να µη φορολογηθεί το χρήµα εκεί που υπάρχει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το γεγονός ότι δεν ασχολείται
το Υπουργείο Οικονοµικών για να φορολογήσει τους έχοντες,
αυτούς οι οποίοι φρόντισαν µε διάφορους τρόπους -γνωστούς
στο Υπουργείο Οικονοµικών- επωνύµως, µέσω της Τράπεζας της
Ελλάδος να φυγαδεύσουν χρήµατα που παρήχθησαν σ’ αυτό τον
τόπο, αφού δεν φορολογεί αυτούς, θα φορολογήσει τους µικροµεσαίους. Προχθές, διέθεσε δηµόσια περιουσία δωρεάν, γιατί,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ψηφιακοί δρόµοι από τους οποίους εκπέµπεται το τηλεοπτικό σήµα είναι δηµόσιο δίκτυο, είναι
δηµόσια ιδιοκτησία. Αυτούς, λοιπόν, αποφάσισε η Κυβέρνηση να
τους δώσει δωρεάν, χωρίς να πάρει χρήµατα. Μπορούσε να
πάρει κάποιες εκατοντάδες εκατοµµύρια. Αφού δεν τα παίρνει,
λοιπόν, από εκεί, θα τα πάρει από τους φτωχούς.
Απέσυρε µια διάταξη που είχε σχέση µε τη φορολόγηση των
offshore εταιρειών. Δεν έχει σηµασία αν την απέσυρε. Κατά τη
διάρκεια της απόσυρσης, ακούσατε τι είπε. «Θα το βελτιώσουµε
και θα το ξαναφέρουµε». Δεν έχει σηµασία που αποσύρθηκε, σηµασία έχει η έκφραση πολιτικής βούλησης, να µη φορολογηθούν
οι ισχυροί των offshore. Ποιος θα φορολογηθεί; Ο αγρότης, το
παραγωγικό µέσο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η διαδικασία στην οποία
σήµερα επιµένουµε είναι µισή, είναι ελλιπής. Το νοµοσχέδιο δεν
ήρθε όλο. Αυτό το νοµοσχέδιο το οποίο έχετε µπροστά σας, ένα
τόµο διακοσίων πενήντα σελίδων, δεν είναι πλήρες. Το άλλο µισό
είναι στην επιτροπή που σήµερα συνεδρίασε, στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου και Οικονοµικών.
Γιατί είναι εκεί; Διότι οι διατάξεις που περιέχονται σε αυτά που
θα έρθουν αύριο, δεν µπορούσαν να αντέξουν τη βάσανο και την
κριτική της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής της Βουλής, γιατί
καταλύουν ατοµικά δικαιώµατα. Πάµε σε κατασχέσεις χωρίς καν
να γίνονται επιδόσεις. Θα τα πούµε αύριο εκείνα. Σηµασία έχει
ότι το νοµοσχέδιο αυτό µε την επιλογή φορολόγησης στα ακίνητα είναι η αποτύπωση, η έκφραση της αποτυχίας του προγράµµατος το οποίο µας επιβλήθηκε και ως τέτοιο απορρίπτεται.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ και των
Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Μαρία Διακάκη, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑΕΚΜ.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Δυστυχώς, δεν είναι εδώ ο κ. Γεωργιάδης ή η κυρία Υφυπουργός για να τους ρωτούσα για να µου εξηγήσουν κάποια πράγµατα για τα γενόσηµα τα οποία είναι και το αντικείµενό µου. Εν
πάση περιπτώσει, το αφήνω για άλλη φορά και επικεντρώνοµαι
στο προκείµενο.
Βρισκόµαστε µπροστά, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σε ένα
πολυσυζητηµένο σχέδιο νόµου που έχει βάλει πλώρη να φορολογήσει, όπως είχα πει και στη δική µου τοποθέτηση επί της
αρχής στην Επιτροπή Οικονοµικών, την πρώτη κατοικία που στις
περισσότερες περιπτώσεις έχει αποκτηθεί µε χρήµατα που έχουν
ήδη φορολογηθεί, µε γονικές παροχές επίσης, φορολογηµένες
ή µε κληροδοτήµατα τα οποία προκειµένου να γίνει η αποδοχή
κληρονοµίας τους και αυτά έχουν επίσης, φορολογηθεί.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, αυτό έχει ένα και µόνο όνοµα, «χαράτσι» ή «φόρος υποτέλειας», αφού τα συγκεκριµένα ακίνητα, όπως
είπαµε, είναι ήδη φορολογηµένα.
Ανακαλύπτετε, κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, ένα ληστρικό τρόπο να αποµυζήσετε χρήµατα από εκεί που δεν σας
ανήκουν, προκειµένου να συντονιστείτε και να ικανοποιήσετε
τους αδηφάγους δανειστές.
Σε αυτήν τη χώρα πρέπει να ξέρετε –εάν δεν το ξέρετε- ότι
ζουν άνθρωποι που όλη τους τη ζωή δούλεψαν, µόχθησαν, πλή-
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ρωσαν για να αποκτήσουν ένα κεραµίδι, γιατί το ανάλγητο κράτος δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ, µα ποτέ να εξασφαλίσει ή έστω να
συνδράµει για αυτό το κεραµίδι.
Έρχεστε, λοιπόν, τώρα να τους πείτε ότι όχι, έκαναν λάθος και
το µόνο που θα έπρεπε να εξασφαλίσουν, ήταν η φοροδοτική
τους ικανότητα και η υποταγή τους στις εντολές κάποιων δανειστών οι οποίοι καραδοκούν στις γωνίες.
Τα µεσιτικά γραφεία της Ευρώπης, αν δεν το έχετε πάρει χαµπάρι, τα real estates των εταίρων µας, ήδη άρχισαν τις διαφηµίσεις: «Αγοράστε στην Ελλάδα. Σε απίστευτα χαµηλές τιµές θα
γίνεται ιδιοκτήτες του ήλιου, της θάλασσας και της γης των Ελλήνων». Και ξέρετε γιατί; Γιατί εσείς έχετε δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για αυτό, κύριε Κεφαλογιάννη. Γιατί δεν φέρατε
καµµία απολύτως αντίσταση σε αυτές τις παράλογες απαιτήσεις.
Γιατί τους φόρους που ζητάτε, δεν θα µπορέσουν να τους πληρώσουν οι Έλληνες και προκειµένου να µην έρθουν αντιµέτωποι
µε δικαστήρια και ποινές θα αναγκαστούν να τα βγάλουν όλα στο
σφυρί.
Ποινικοποιήσατε το δικαίωµα στην κατοικία, γιατί τους υποχρεώνετε να ξεπουλήσουν το πατρικό τους ή το σπίτι που απόκτησαν µε οικονοµίες, µε θυσίες και έτσι να σταµατήσετε να τους
κυνηγάτε, να φανούν ικανοί φοροδοτικά, µε µια συνεχή διαρροή
εισοδηµάτων προς όφελος ξένων δανειστών. Ή να φανείτε εσείς
συνεπείς και να ικανοποιήσετε τις επιθυµίες όσων σας υποτάσσουν.
Όλοι οι φορείς που ακούσαµε στην Επιτροπή των Οικονοµικών
το πρωί της Κυριακής, πνέουν τα µένεα εναντίον σας. Ήσασταν
παρόντες. Μήπως δεν κατάλαβαν; Μήπως κανείς από µας δεν
καταλαβαίνει, παρά µόνον εσείς; Πού πάνε αυτές οι φωνές;
Ποιος τις ακούει; Κάποιος από σας; Κανείς. Εσείς έχετε επιλεκτική ακοή και έχετε επικεντρωθεί στις εντολές του Τόµσεν.
Οι αγρότες, ήταν σήµερα το πρωί στην πλατεία Συντάγµατος.
Τους αφανίζετε τους αγρότες. Ο πρωτογενής τοµέας, λέτε –και
το ακούω και που το λέτε- ότι είναι µοχλός ανάπτυξης για τη
χώρα. Όµως, εσείς τον εξαφανίζετε. Με το χαράτσι στα αγροτεµάχια ερηµώνεται η γη, οι αγρότες θα βρεθούν αντιµέτωποι µε
πλειστηριασµούς, όπως όλη η κοινωνία εξάλλου. Πάντα, όµως,
αυτό γίνεται προς όφελος των λίγων και του κεφαλαίου. Και αυτό
όλοι µας το ξέρουµε καλά.
Να σας πω επίσης, κύριοι Βουλευτές, ότι οι Έλληνες δεν είναι
αριθµοί. Έχουν ζωή, έχουν όνειρα, έχουν συνείδηση και αξιοπρέπεια και εσείς τα διαλύετε όλα αυτά µε την τακτική και την εντεταλµένη σας υπηρεσία.
Κόψατε τη σύνταξη της γιαγιάς και του παππού, στείλατε στην
ανεργία εκατοµµύρια ανθρώπους, απαγορεύσατε στους νέους
να έχουν όνειρα και καταδικάσατε µια ολόκληρη κοινωνία στη µιζέρια και την αναξιοπρέπεια. Με ποιο δικαίωµα, αλήθεια το κάνετε αυτό; Για αυτά σας ψήφισε ο ελληνικός λαός; Θα έρθετε
πάλι όλοι εσείς να ψηφίσετε υπέρ αυτού του επαίσχυντου νοµοσχεδίου. Και µετά; Μετά τι θα κάνετε; Θα τρέχετε πάλι στις περιφέρειές σας να βροντοφωνάζετε την αντίθεσή σας και να
δηλώνετε συµπαραστάτες και συµπάσχοντες µε όλον αυτόν το
λαό που αντιτίθεται στις δικές σας αποφάσεις, κατόπιν εορτής
και εκ του ασφαλούς. Δεν είναι ντροπή αυτό, δεν είναι αναξιοπρεπές, κατά τη γνώµη σας. Εµείς αυτό το λέµε απλά καθαρή
κοροϊδία.
Κύριε βουλευτές της συγκυβέρνησης, έχετε ακόµη χρόνο.
σκεφτείτε πού οδηγείται η χώρα µε τις επιλογές των συνοµιλούντων µε την τρόικα, το ΔΝΤ και τις τράπεζες και αναλογιστείτε την
ευθύνη σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ο ελληνικός λαός αρνείται και δεν αντέχει να ακολουθεί τις
επιλογές σας. Τον έχετε εξαθλιώσει. Έχετε φτάσει σε όρια που
ποτέ δεν γνώρισε, παρά µόνο σε χρόνους κατοχής.
Αν είστε µέρος αυτού του λαού, έχετε χρέος να τον ακούσετε,
για να έχετε µία αξιοπρεπή και περήφανη θέση στην ιστορία,
στην οποία θα βρεθείτε απολογούµενοι. Αν είστε µέρος ενός
απάνθρωπου συστήµατος καταστροφής, πρέπει να ξέρετε ότι η
κοινωνία δεν θα το επιτρέψει. Και το τέλος των κυβερνήσεών σας
είναι προ των πυλών.
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Η χώρα δεν θα σωθεί στέλνοντάς την στο εκτελεστικό απόσπασµα. Γιατί αυτό που, πραγµατικά, χρειάζεται η Ελλάδα τώρα
δεν είναι η ανακάλυψη φοροεισπρακτικών µηχανισµών για να
βγει από µία κρίση που εσείς την οδηγήσατε, δεν είναι η διάλυση
της κοινωνίας και το ξεπούληµα της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Και µη µας λέτε ότι δεν έχουµε προτάσεις. Οι προτάσεις του
ΣΥΡΙΖΑ είναι καθαρές, είναι συγκεκριµένες. Για µας, στόχος είναι
η εξυγίανση του δηµόσιου τοµέα και όχι η καταστροφή του, η
δηµιουργία περιουσιολογίου και η πραγµατική ανάπτυξη σε
όλους τους τοµείς. Σηµείο αναφοράς, είναι η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών και εντέλει, στόχος µας είναι να βγει η χώρα
από το αδιέξοδο που τη φέρατε και να ακολουθήσει µια πορεία
ανάκαµψης, δηµιουργίας και προόδου, µακριά από µνηµόνια και
δυνάστες, κύριε Στουρνάρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Διακάκη.
Τον λόγο έχει ο κ. Ηλίας Βλαχογιάννης, Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για δεύτερη
µέρα σήµερα συζητούµε τον ενιαίο φόρο επί της ακίνητης περιουσίας.
Είναι σηµαντικό ότι ο κύριος Υπουργός δέχθηκε πολλές από
τις προτάσεις των Βουλευτών και είµαι βέβαιος ότι στην πορεία
αυτός ο φόρος θα υποστεί και άλλες διορθώσεις, έτσι ώστε να
γίνει πιο δίκαιος. Πολλοί θα πουν ότι ο φόρος είναι άδικος. Και
µία µερίδα της κοινής γνώµης έχει την άποψη ότι όλοι οι φόροι
ή το µεγαλύτερο µέρος τους είναι άδικοι.
Οι φόροι µε τη λογική µε την οποία µπαίνουν στις προηγµένες
δηµοκρατίες λειτουργούν εξισορροπητικά, έτσι ώστε οι αδύναµες κοινωνικές οµάδες να ενισχύονται µέσω της αφαίρεσης εισοδηµάτων από τους κατέχοντες. Αυτή είναι η φιλοσοφία των
φόρων και πιστεύω ότι αυτό επιδιώκεται µέσω και αυτού του νοµοσχεδίου.
Γιατί αυτό; Διότι αυξάνεται ο φόρος πάνω από ένα ορισµένο
ποσό, το ύψος του οποίου καθόρισε στις 300.000 ευρώ η Κυβέρνηση και ο κύριος Υπουργός, έτσι ώστε αυτοί που έχουν µία παραπάνω περιουσία, κλιµακωτά, να επιβαρυνθούν περισσότερο.
Αυτό είναι δίκαιο και πιστεύω ότι πρέπει όλοι να το ψηφίσετε.
Διότι ο φόρος κατά ακίνητο εν µέρει είναι άδικος, ο φόρος στο
σύνολο της περιουσίας πάλι εν µέρει δεν είναι δίκαιος. Πιστεύω
ότι η Κυβέρνηση βρήκε τη χρυσή τοµή. Μπορούµε, όµως, να
διορθώσουµε πολλά περισσότερα και κυρίως επί µέρους αδικίες
επ’ αυτού του σχεδίου.
Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν µε ακούτε. Θέλω να πούµε κάποιες περιπτώσεις. Θα έχετε την ευκαιρία να τα πείτε µετά µε το
συνεργάτη σας.
Μου έστειλε ένα µήνυµα ένας πολίτης της Αττικής και λέει ότι
το µεγαλύτερο µέρος του οικοπέδου του είναι δεσµευµένο για
κοινόχρηστη έκταση από το σχέδιο πόλεως.
Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σας
ακούω.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Η πράξη εφαρµογής καθυστερεί επί
µακρόν.
Στην ουσία τι κάνουµε τώρα; Αυτός θα πληρώσει για κάτι που
δεν θα του αποδώσει τίποτα; Δεν µπορεί να το χρησιµοποιήσει.
Είναι κραυγαλέες περιπτώσεις. Θα πρέπει να τις δείτε. Σας τις
είπαµε.
Ή ένας κτηνοτρόφος από την Πίνδο, µου έκανε την άλλη παρατήρηση. «Εγώ, όταν έφυγα το 1960 από το χωριό µου, τα χωράφια τα καλλιεργούσαν µε το αλέτρι. Από τότε δεν έχουν
καλλιεργηθεί, δεν έχουν αποδώσει τίποτα. Ούτε µπορούν να
αποδώσουν τίποτα».
Κύριε Υπουργέ, είναι άδικος αυτός ο φόρος.
Διότι λέµε ότι σ’ ένα ακίνητο που µπορεί εν δυνάµει να απο-
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δώσει κάτι το κατανοούµε, αλλά ένα ακίνητο που έχει µηδαµινή
αξία και δεν µπορεί να αποδώσει τίποτα, δεν πρέπει να του βάλουµε φόρο. Ούτε θα τον εισπράξουµε, αλλά κυρίως δεν πείθουµε ότι είναι δίκαιη αυτή η ρύθµιση που κάνουµε.
Δείτε το. Θα εισπράξετε µεγάλο πολιτικό κόστος και µεγάλη
δυσαρέσκεια, αλλά µηδέν εις το πηλίκο όφελος.
Το είπα και χθες, σας το είπα και στο γραφείο σας, σας το ξανάλέω. Είναι οριακές περιπτώσεις. Πρέπει να τις δούµε. Ο άνθρωπος που µένει στο Αιγάλεω, θα πάει µια φορά το χρόνο στο
χωριό του να ανάψει ένα κερί στον τάφο του πατέρα του, θα πάει
να δει που είναι τα χωράφια –που δεν φαίνονται πουθενά διότι
είναι πλαγιές- και θα τον καλέσουµε τώρα εµείς να του βάλουµε
φόρο, έστω 0,5 ευρώ; Γιατί να του το βάλουµε, αφού δεν αποδίδει τίποτα; Δηλαδή, αν το δώσουµε στο κράτος, θα µας δώσει
το κράτος 0,5 ευρώ για ενοικίαση αυτού του κτήµατος; Αυτή
είναι η λογική. Κάτι που αποδίδει έστω και µισό ευρώ να του βάλουµε φόρο. Κάτι που δεν αποδίδει, γιατί να το φορολογήσουµε;
Άκουσα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλούς από την Αντιπολίτευση να αισθάνονται περίπου σαν τον Αννίβα προ των
πυλών, ότι δηλαδή είναι προ των πυλών της εξουσίας. Ξέρετε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Αννίβας δεν κατέκτησε τη Ρώµη.
Κατατροπώθηκε και άρχισε η αρχή του τέλους της Καρχηδόνας.
Μην ονειρεύεστε νίκες εκεί που δεν θα τις δείτε διότι πολλοί στο
παρελθόν έγιναν αξιωµατική αντιπολίτευση αλλά διαλύθηκαν και
σαν κόµµατα και σαν παραταξεις…. Πόσω µάλλον εσείς που
είστε ένα κόµµα, προϊόν καθαρά του µνηµονίου. Εκµεταλλευθήκατε µια κατάσταση ανάγκης της χώρας για να ανέβουν τα ποσοστά σας και ζείτε διότι υπάρχει το µνηµόνιο…
Το µνηµόνιο, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ηµεροµηνία λήξης και θα λήξει µε αυτήν την Κυβέρνηση, θα τελειώσει
µε αυτήν την Κυβέρνηση. Τότε θα λέτε «Τι θα κάνουµε χωρίς
βαρβάρους;» Διότι µαζί µε τη λήξη του µνηµονίου, θα τελειώσει
και η δική σας εκλογική άνοδος και τότε τα ποσοστά σας θα πάνε
πολύ χαµηλότερα από εκεί που είναι, ίσως και στο 4%.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δώστε κάτι παραπάνω.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και τα δικά σας, κύριε Μαριά. Και
εσείς προϊόν της πλατείας Συντάγµατος είστε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εντάξει, εντάξει.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και εσείς στηρίζετε την ύπαρξή σας
στο µνηµόνιο. Το µνηµόνιο τελειώνει όµως.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Το µνηµόνιο, το 2060.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Αφήστε τον άνθρωπο να µιλήσει.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τζαµτζή, ξύπνησες;
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Εσύ τώρα ξύπνησες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριοι συνάδελφοι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Καλοπίστως. Τον αγαπάµε
τον κ. Βλαχογιάννη.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Καλόπιστα το δέχοµαι. Πολλές
φορές και εγώ κάνω κάτι. Αλίµονο.
Αυτό το οποίο πρέπει, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
δούµε είναι ότι σε αυτό το Κοινοβούλιο πρέπει να συµφωνήσουµε σε κάποια βασικά πράγµατα. Εγώ δεν λέω να µας χειροκροτήσετε ούτε να µας επαινέσετε. Λέω, όµως, στα αυτονόητα
να πείτε µια φορά «ΝΑΙ». Ούτε στη διακοπή χρηµατοδότησης της
Χρυσής Αυγής δεν οµονοήσατε. Πείτε µια φορά «ΝΑΙ» διότι το
έχετε ανάγκη. Και αν υποθέσουµε ότι ο λαός σας δώσει την εντολή και είστε πρώτο κόµµα θα αναζητήσετε συµµάχους που δεν
θα τους βρείτε, διότι µε την τακτική σας του «Όχι σε όλα» θα βρεθείτε να λέτε «Ναι σε όλα».
Εµείς σηκώνουµε το σταυρό του µαρτυρίου. Εµείς πληρώνουµε τα ανοµήµατα ενός πολιτικού συστήµατος των τελευταίων
σαράντα ετών, που πάντα έδινε για να είναι ευχάριστο. Και αισθάνοµαι πολύ άσχηµα που κάποιοι συνάδελφοι, και από τη δική
µας παράταξη, που είχαν, όµως, κυβερνητικές ευθύνες στο παρελθόν, έρχονται εδώ και περίπου κατηγορούν εµάς για την πολιτική που ασκούµε τον τελευταίο χρόνο. Λέτε και η πολιτική των
τελευταίων χρόνων µας κατάντησε εδώ και όχι η πολιτικές των
τελευταίων δεκαετιών τις οποίες προφανώς πρέπει να καταδικάσουµε και προφανώς δεν πρέπει να µιµηθούµε.
Εσείς, δυστυχώς, εξακολουθείτε να τις υιοθετείτε. Είστε προ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ NH’ - 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ϊόν του συστήµατος, προϊόν του παρελθόντος. Έρχεστε από το
χθες, έχετε αναφορά στο χθες. Ονειρεύεστε πελατειακό σύστηµα. Γι’ αυτό και το πελατειακό, µεταπρατικό σύστηµα, ήρθε
όλο σε εσάς. Να είστε, όµως, σίγουροι ότι «ανεµοµαζώµατα-ανεµοσκορπίσµατα», όπως λέει ο λαός. Οι συνιστώσες ποτέ δεν
µπορούν να γίνουν κόµµα, δεν µπορούν να γίνουν παράταξη.
Αυτή η παράταξη είναι και ισχυρή και δυνατή. Να είστε σίγουροι ότι και τη χώρα θα κρατήσουµε στο ευρώ και το µνηµόνιο θα
τελειώσει και η τρόικα θα φύγει και τότε θα δούµε τι θα κάνετε
χωρίς βαρβάρους….
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Βλαχογιάννη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κύριος Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ο κ. Βλαχογιάννης ίσως δεν πρόλαβε να δει την αναδιατύπωση και την
προσθήκη που κάναµε χθες σχετικά µε τα δεσµευµένα ακίνητα
από τους ΟΤΑ.
Έχουµε κάνει µια προσθήκη και λέµε στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2, προστίθενται περιπτώσεις ως εξής, για το
συγκεκριµένο: «Ο ΟΤΑ, για ακίνητο που δεσµεύει για οποιονδήποτε λόγο και για το χρονικό διάστηµα για το οποίο εκκρεµεί η
καταβολή σχετικής αποζηµίωσης». Ο ΟΤΑ θα πληρώνεται.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Θα µπορούσε να είναι ο φορέας που το
δέσµευσε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ο ΟΤΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Ιορδάνης
Τζαµτζής έχει τον λόγο.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μην απασχολείτε τον κύριο Υπουργό. Πρέπει να ακούει όλους ο κύριος
Υπουργός, κύριε Βλάχο.
Κύριε Τζαµτζή, έχετε τον λόγο.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: «Ποιος είδε κράτος λιγοστό, σε όλη
τη γη µοναδικό, εκατό να εξοδεύει και πενήντα να µαζεύει;»
Όσο και να γελάτε αγαπητοί µου, αυτό το έγραψε ο Γεώργιος
Σουρής και αφιερώνεται σε εσάς που χαµογελάτε και αφιερώνεται και σε όλους τους συναδέλφους οι οποίοι -ελαφρά τη καρδία
να πω; Λέγοντας ψέµατα στους πολίτες να πω;- τάζουν λαγούς
µε πετραχήλια από Βήµατος, υπόσχονται παραδείσους χωρίς
καµµία δυσκολία. Αυτές οι υποσχέσεις τα τελευταία τριάντα χρόνια µας οδήγησαν σήµερα εδώ και εσείς συνεχίζετε στο ίδιο
τέµπο. Κανείς, µα κανείς µας δεν είναι ευχαριστηµένος να επιβάλλει φόρους. Κανείς µας δεν θέλει να γίνεται κακός. Όλοι θέλουµε να είµαστε ευχάριστοι. Όµως, µε δανεικά, όπως τόνισα
και χθες ούτε κοινωνική πολιτική γίνεται ούτε, βεβαίως, αναπτυξιακή πολιτική γίνεται.
Δεν θα µιλήσω γενικά για το νοµοσχέδιο, αφού τοποθετήθηκα
χθες.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν κάποιες εκκρεµότητες και σε αυτές
θα σταθώ πολύ γρήγορα.
Στο άρθρο 4, πρέπει να διορθώσουµε τον υπολογισµό του κύριου φόρου. Δεν πρέπει να έχει, όπως τόνισα και στην επιτροπή,
συσσωµατώσεις. Δηλαδή, οι αποστάσεις δεν θα πρέπει να είναι
στη µια περίπτωση της κλίµακας 0,10 ευρώ και στην άλλη περίπτωση 1,60, δηλαδή η διαφορά από τη µία κλίµακα στην άλλη.
Είναι τεράστιες οι διαφορές και αυτό συνιστά αδικία για περιπτώσεις συµπολιτών µας.
Όσον αφορά τα ηµιτελή κτίσµατα, ξέρω τη ρύθµιση. Εγώ επιµένω ότι πρέπει να πάµε και πιο κάτω, αν µπορούµε, διότι πραγµατικά υπάρχει πρόβληµα σοβαρό, γιατί το ηµιτελές κτίσµα είναι
αποθετικό προϊόν. Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να υπάρξει µείωση.
Ταυτόχρονα, αυτή η µείωση πρέπει να πιάσει και τα µακροχρόνια ξενοίκιαστα διαµερίσµατα και τα µη ηλεκτροδοτούµενα. Η
ρύθµιση καλύπτει σε µεγάλο βαθµό όλες τις περιπτώσεις αλλά
θα µπορούσε να υπάρξει ακόµη µεγαλύτερη µείωση του συντελεστή.
Θα πρέπει -και είναι πολύ σηµαντικό, κύριε Υπουργέ- να θε-
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σµοθετηθεί η εκχώρηση ακινήτου στο δηµόσιο όταν ο φορολογούµενος οφείλει και βρίσκεται διαπιστωµένα σε αδυναµία. Αντί
να πάει ο άνθρωπος αυτός στη φυλακή ή αντί να πάει στους πλειστηριασµούς, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κάνει εκχώρηση
του ακινήτου για την κάλυψη, για την εξόφληση φορολογικών και
ασφαλιστικών του υποχρεώσεων.
Κύριε Υπουργέ, το θέµα των σπιτιών που έχουν αγοραστεί µε
δάνεια, πονάει πάρα πολλούς. Αγόρασε κάποιος ένα σπίτι.
Έκανε το λάθος να πω; Θέλησε να βάλει ένα κεραµίδι στο κεφάλι
του. Έχει το δάνειο και τρέχει. Ο µισθός του έχει πέσει κατακόρυφα. Ταυτόχρονα, έχει να πληρώσει και υψηλή φορολογία. Πρέπει να δούµε πως θα επιµεριστεί, πως θα µειωθεί η φορολογία
σ’ αυτούς τους ανθρώπους, γιατί υπάρχει θέµα.
Στο θέµα της φορολογίας οικοπέδων αναφέρθηκα και τόνισα
ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουµε τα οικόπεδα στα όρια του σχεδίου
πόλεως. Τι είναι αυτό που φοβάµαι; Φοβάµαι τη λειτουργία των
εφοριών. Πας στη εφορία και επειδή πολλές φορές το οικόπεδο
που είναι στο όριο του σχεδίου πόλεως, ενώ είναι αγροτεµάχιο
και δεν είναι οικόπεδο ενταγµένο στο σχέδιο πόλεως, αναφέρεται στα όρια του σχεδίου πόλεως, υπάρχει πρόβληµα. Και ρωτάει
η εφορία: Είναι εντός οικισµού ή είναι εκτός οικισµού; Ναι, είναι
εντός οικισµού, γιατί έχει απλώσει ο οικισµός. Όµως, είναι εκτός
σχεδίου πόλεως. Άρα, αυτό πρέπει να διευκρινιστεί για να µην
υπάρχουν εµπλοκές µε τους συµπολίτες µας.
Αναφέρθηκα και στο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο. Πρέπει να
γίνει αναφορά και να εξαιρούνται. Το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο
αναφέρεται αποκλειστικά και µόνο σε χρήσεις γης. Δεν είναι σχέδιο πόλεως. Ξέρω πολύ καλά τη διαφορά που υπάρχει. Πρέπει
ν’ αναφερθεί κάτι γι’ αυτό, ώστε να µην υπάρχει περίπτωση να
γίνει λάθος όσον αφορά τη φορολόγηση όταν κάποιο οικόπεδο
ή κάποιο αγροτεµάχιο ουσιαστικά είναι στο Γενικό Πολεοδοµικό
Σχέδιο.
Όσον αφορά τους αγρότες. Πρώτα απ’ όλα θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να υπάρξει µία ρύθµιση για το
ακατάσχετο των επιδοτήσεων. Είναι πολύ σοβαρό θέµα. Δεν γίνεται να περιµένει ο αγρότης. Αυτήν τη στιγµή που µιλάµε, σήµερα, µπήκε η ενιαία ενίσχυση. Εάν αυτήν τη στιγµή µπλοκάρουν
οι τράπεζες και η εφορία τους λογαριασµούς, έχουµε τελειώσει.
Το λέω αυτό ευθέως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τα έχουν µπλοκάρει.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Γιατί λέω ότι έχουµε τελειώσει; Διότι
πολύ περιµένει αυτήν τη στιγµή ο γεωπόνος να πάρει φάρµακα,
να πληρωθεί λιπάσµατα, να πληρώσει εισφορές ο αγρότης.
Αφήνω τελευταίο να κάνει Χριστούγεννα. Είναι εκ των ων ουκ
άνευ να ξεκαθαρίσει αυτό το θέµα. Δεν µπορεί να συνεχιστεί η
περίπτωση να δηµιουργεί δύο και τρεις λογαριασµούς ο αγρότης
για να µπορεί να σώσει τις επιδοτήσεις που παίρνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ είναι ξεκαθαρισµένο από την Ευρωπαϊκή
Ένωση ότι δεν κατάσχονται οι επιδοτήσεις. Το λέει ξεκάθαρα η
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για το βιβλίο εσόδων-εξόδων ζητούσαµε τις 20.000. Ανακοινώσατε 10.000. Είναι µικρό το ποσό. Σας το λέω ειλικρινά. Είναι ένα
βήµα. Είναι µικρό το ποσό, διότι ουσιαστικά µιλάµε για επιστροφή 600 ευρώ. Αυτό συζητούµε. Εµείς µιλούσαµε για 20.000,
γιατί έχει επιστροφή ΦΠΑ περίπου 1.200 ευρώ. Δεν είναι καλάκαλά 1.200. Επιµένω εγώ σ’ αυτό το θέµα. Νοµίζω ότι θα είναι
απλά ταλαιπωρία για τους αγρότες αυτούς.
Βεβαίως, εδώ έρχοµαι και σας προτείνω το ηλεκτρονικό τιµολόγιο, το οποίο πρέπει να εφαρµοστεί. Πρέπει να το προχωρήσετε εάν θέλουµε να συµµαζέψουµε την κατάσταση στον
αγροτικό τοµέα και ιδιαίτερα τις «παγαποντιές» πολλών ανθρώπων οι οποίοι εµπορεύονται.
Από εκεί και πέρα, τα διατηρητέα, κύριε Υπουργέ, είναι σοβαρό θέµα. Μας έχουν βοµβαρδίσει άνθρωποι αλλά ξέρω και
από την περιοχή µου. Και η περιοχή των Γιαννιτσών και η περιοχή
της Έδεσσας έχουν πάρα πολλά διατηρητέα, συνοικισµούς ολόκληρους. Αυτούς τους ανθρώπους τους έχουµε µπλοκάρει εµείς.
Λέµε σε αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν οτιδήποτε να τα
κρατήσουν για να προβάλλουµε την πολιτιστική κληρονοµιά µας.
Όµως, κύριε Υπουργέ, αν τους φορολογήσουµε, πιστέψετε, µε,
δεν µπορούν να πληρώσουν τα ποσά αυτά. Είναι αδύνατον.
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Θα θέσω κι ένα τελευταίο θέµα, το οποίο είναι πολύ σοβαρό.
Την ίδια φορολογία θα πρέπει να έχουν, κύριε Υπουργέ, και οι
έχοντες ξενοδοχεία και οι έχοντες ενοικιαζόµενα δωµάτια. Σε
αυτό το σηµείο επιµένουµε ότι θα πρέπει να εξοµοιωθούν. Δεν
είναι δυνατόν τα φυσικά πρόσωπα να εξοντωθούν από τη φορολογία, ενώ οι έχοντες εταιρεία να έχουν µικρότερη φορολόγηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα για µισό λεπτό ακόµη την ανοχή
σας.
Έχει κατατεθεί, κύριε Υπουργέ, µία τροπολογία από τον κ. Κεφαλογιάννη, η οποία αφορά τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τη
µη ένταξή τους στον ΟΑΕΕ. Είναι πολύ σηµαντικό. Δεν είναι θέµα
ότι θα σωθεί ο ΟΑΕΕ εάν ενταχθούν αγρότες. Θα εξαφανιστούν
επαγγέλµατα απ’ όλη την επαρχία, όπως το καφενείο. Δεν είναι
δυνατόν να πληρώνει το καφενείο. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος, ο επαγγελµατίας, που έχει ένα καφενείο να πληρώνει 400
ευρώ το µήνα και, ταυτόχρονα, να πληρώνει και ΑΕΠΙ κ.λπ. όταν
έχει τζίρο 20 ευρώ την ηµέρα. Θα πάνε δεκαπέντε παππούδες
και θα πληρώσουν από ένα καφέ που θα πιουν. Είναι εκ των ων
ουκ άνευ µία ρύθµιση που πρέπει να γίνει. Η ρύθµιση αυτή για
να ξέρετε, έγινε το 2010 και εφαρµόστηκε τώρα, µετά από τρία
χρόνια µε την εγκύκλιο 80 του ΟΑΕΕ. Πρέπει να αλλάξει αυτή η
διαδικασία.
Πριν κατέβω από το Βήµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας
άκουσα εδώ να µας κατηγορείτε ότι είµαστε κοµµουνιστές. Εγώ,
λοιπόν, δεν θα σας πω λόγια. Θα διαβάσω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μία φράση,
κύριε συνάδελφε.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Μία φράση, κυρία Πρόεδρε.
Διαβάζω: «Για τον ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί πρωταρχικό ζήτηµα η εξασφάλιση της διατροφικής επάρκειας-αυτάρκειας. Γι’ αυτό προωθούµε µια νέα ριζοσπαστική πολιτική στον αγροτικό τοµέα,
µέρος της οποίας αποτελεί η αναδιανοµή της αγροτικής γης».
Αυτά λέτε στην πολιτική σας απόφαση από το συνέδριο.
Ρωτώ, λοιπόν: Ποιο είναι χειρότερο; Tο 1,5 - 2 ευρώ το
στρέµµα που θα πληρώσει ο αγρότης ή η αναδιανοµή της γης;
Οι κοµµουνιστές είστε εσείς και τα λέτε µέσα στο πρόγραµµά
σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστώ.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Απλά, εµείς οφείλουµε να ενηµερώσουµε τον κόσµο για το τι τον περιµένει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Τζαµτζή.
Ο κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής έχει τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Θα ήθελα ανοχή, κυρία Πρόεδρε, όπως έγινε µε όλους τους συναδέλφους.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία
Πρόεδρε, είχα ζητήσει τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Με συγχωρείτε, κύριε Κουρουµπλή. Έχει ζητήσει τον λόγο ο κύριος Υπουργός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Επειδή
οι συνάδελφοι έθεσαν ορισµένα θέµατα, θέλω να πάρω θέση.
Πρώτον, για τους αγρότες, κύριε Τζαµτζή, µε τις 10.000 εξαιρούµε το 70%-75% -να ξέρετε- ακαθάριστου εισοδήµατος.
Δεύτερον, όντως εξετάζουµε δύο περιπτώσεις. Δεν µπορούµε
να τις εξετάσουµε όλες, γιατί διαφορετικά δεν θα υπάρχει νόµος.
Δηλαδή, αν αθροίσω όλα αυτά που έχουν ζητηθεί από τους αξιότιµους Βουλευτές, τότε δεν θα υπάρχει νόµος.
Εξετάζουµε, όµως, δύο περιπτώσεις.
Πρώτον, σε περίπτωση οικονοµικής αδυναµίας εξοφλήσεως
οφειλών στον ΕΝΦΙΑ, εξετάζουµε την περίπτωση ο οφειλέτης να
µπορεί να εξοφλεί την οφειλή µε παραχώρηση του ακινήτου.
Όµως, πρέπει να δούµε ποιος θα είναι ο υποδοχέας, ποιος φο-
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ρέας θα το υποδέχεται. Υπάρχουν θέµατα. Να δούµε πως θα
γίνει. Δεν είναι τόσο απλό. Είναι δίκαιο αλλά πρέπει να δούµε
πρακτικά πώς γίνεται.
Δεύτερον, όντως για τα κενά διαµερίσµατα και κτίσµατα,
ακούω το επιχείρηµα που έχετε αναφέρει πολλοί συνάδελφοι,
όµως αυτήν την ώρα υπάρχει πολύ µεγάλη αβεβαιότητα. Δεν
ξέρω το κόστος. Τι σηµαίνει «ξενοίκιαστο»; Θα µπορέσουµε να
το δούµε όταν θα έχουµε µία αίσθηση.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μη ηλεκτροδοτούµενο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν
ξέρω καν ποιο είναι το κόστος αυτήν τη στιγµή. Δεν µπορώ αυτήν
τη στιγµή να δεχτώ καµµία τροπολογία, αν δεν γνωρίζω το κόστος αυτής της τροπολογίας. Επιφυλάσσοµαι να το δούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουρουµπλής για οκτώ λεπτά και µε την
ανοχή του Προεδρείου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα απαντήσω στον καλό συνάδελφο Ιορδάνη Τζαµτζή µε µία άλλη ρήση
του Σουρή: «Όλα τα ακίνητα και τα κινητά, όλα στην πατρίδα µου
αφήνω, όχι για να κάνει πόλεµο αλλά για να αγοράσει κάµποσο
κινίνο». Έχουµε τρία εκατοµµύρια Έλληνες χωρίς ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και βγαίνουµε εύκολα και αβασάνιστα στο
Βήµα και λέµε ωραία λόγια!
Θα γίνω δηκτικός, κυρία Πρόεδρε, γιατί προκαλούµαι, επειδή
κάποιοι συνάδελφοι ή δεν διάβασαν τα µνηµόνια ή ψευδολογούν
όταν λένε ότι µόλις βγούµε από το µνηµόνιο, τελείωσαν τα µνηµόνια. Εγώ ζητώ από το Γιάννη Στουρνάρα να µε διαψεύσει αν
το µνηµόνιο του Παπαδήµου (40 46) δεν προβλέπει ότι θα υπάρχουν µέχρι το 2060 συνεχείς µειώσεις δαπανών για τις συντάξεις,
για να είµαστε συνεννοηµένοι σ’ αυτήν την Αίθουσα όταν απευθυνόµαστε στον ελληνικό λαό πολύ ελαφρά και εύκολα.
Κυρία Πρόεδρε, το «λικέρ» των βιωµατικών µου εµπειριών µού
ανέπτυξε µία δεξιότητα, να διαβάζω τους ανθρώπους από το
ηχόχρωµα της φωνής τους. Επειδή ξέρω το Μανώλη Κεφαλογιάννη σαν χαρακτήρα, θέλω να του πω το εξής: Μανώλη, δεν µε
έπεισες ότι έχεις πειστεί γι’ αυτά που είπες.
Ας πάµε στο νόµο. Όταν φέρνουµε ένα νόµο που επιβάλλει
φορολογία από το πρώτο ευρώ, πλήττει τους Έλληνες, τον ελληνισµό, πλήττει τα ιερά τους και τα όσια. Διότι, αγαπητοί συνάδελφοι της κυβερνητικής παράταξης, από την εποχή του
Μαραθώνα, ο Έλληνας πολεµούσε και υπερασπιζόταν τους βωµούς και τις εστίες του. Σήµερα πλήττετε τον ελληνισµό σε δύο
υπερβολικές αγάπες που είχε, να στερηθεί τα πάντα για να σπουδάσει το παιδί του και διώχνετε το παιδί του στο εξωτερικό και
τον ξετοπίζετε από την περιουσία του, από το αίµα της ψυχής
του για το οποίο αποφάσισε να στερηθεί τα πάντα.
Εφόσον η πατρίδα κινδυνεύει, να γίνει και αυτό, κύριε Στουρνάρα. Ξέρετε πότε; Όταν θα ερχόσασταν εδώ και θα λέγατε:
«Ακούστε, κύριοι, η πατρίδα κινδυνεύει γιατί δεν έχουµε κανένα
άλλο περιθώριο».
Πες µας, Γιάννη Στουρνάρα, µε όλο το σεβασµό, αν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των offshore εταιρειών και της ακίνητης περιουσίας που κρύβεται πίσω απ’ αυτές τις εταιρείες.
Πες µας, πότε εδώ και τέσσερα χρόνια, αγαπητέ Πάρι Κουκουλόπουλε, ψήφισε το ΠΑΣΟΚ το νόµο. Ξέρετε πολύ καλά ότι λέγε
ται και γράφεται πως η πολιτική κρίνεται εκ του αποτελέσµατος.
Μάλιστα. Ψήφισε το νόµο, τον ψήφισα κι εγώ µαζί σου, Πάρι, για
15% φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των offshore. Πόσα
χρόνια πρέπει να περάσουν για να ολοκληρωθεί αυτός ο έλεγχος
και να µας πείτε, «Κύριοι, αυτά βρήκαµε»; Πείτε το στον ελληνικό
λαό για να σας πούµε, «Εντάξει, βάλτε καινούργιους φόρους».
Πείτε στον ελληνικό λαό ότι εδώ και τέσσερα χρόνια ξεκίνησε,
αγαπητέ Πάρι, όταν θέσαµε στον κ. Προβόπουλο και εγώ και εσύ
το θέµα ότι, «Κύριε, αρχίζουν και φεύγουν λεφτά στο εξωτερικό».
Μπορούσε η Τράπεζα της Ελλάδος να το ελέγξει; Γιατί δεν το
έλεγξε; Δεν ζητάµε να παρανοµήσει. Να πει: «Κύριε τάδε, έβγαλες
τα λεφτά έξω. Πρώτα θα ελεγχθείς αν είναι φορολογηµένα τα
λεφτά και µετά θα τα βγάλεις έξω». Το κάναµε τα τελευταία τέσσερα χρόνια; Γιατί το έκανε η Γερµανία, κύριοι, και εσείς δεν µπορείτε να το κάνετε;
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλοί Βουλευτές φωνάξαµε
για τις offshore, για τις ενδοοµιλικές συναλλαγές. Τέσσερα χρόνια είχατε την υπηρεσία στο Υπουργείο Ανάπτυξης µ’ έναν υπάλληλο, χωρίς βάση δεδοµένων. Έπειτα από φασαρίες που κάναµε
όλοι και ο Φώτης Κουβέλης και ο ΣΥΡΙΖΑ και Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας και των Ανεξάρτητων Ελλήνων, όλων των κοµµάτων, τι φέρατε και ψηφίσατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Φέρατε µία διάταξη και µεταφέρατε το βάρος
της απόδειξης στο κράτος. Σε ποιο κράτος; Για να µη γίνει ποτέ
έλεγχος, κύριοι συνάδελφοι. Αυτά είναι τα κόλπα των πρωτοβουλιών που φέρνετε εδώ.
Σήµερα πείτε µας τι φόρο πλήρωσαν οι πολυεθνικές του φαρµάκου στην Ελλάδα, κύριε Στουρνάρα, και µετά να βάλουµε
όποιο φόρο θέλετε. Πείτε µας η «GOOGLE» τι τζίρο έχει στην Ελλάδα και τί φόρο πληρώνει. Θα απαντήσουµε σ’ αυτά. Με χίλια
επτακόσια ακίνητα ξεκίνησε από την περίοδο του ΠΑΣΟΚ. Η µεγάλη ακίνητη εµπορική περιουσία φυσικών προσώπων πείτε µας
πότε θα ολοκληρωθεί. Μετά από διακόσια χρόνια; Πείτε µας για
τα ακίνητα του Λονδίνου, για τα σκάφη της Ολλανδίας και τόσα
άλλα.
Ναι, αγαπητέ µου Πάρι, µίλησες για κοινωνική δικαιοσύνη.
Συµφωνώ µαζί σου. Πότε θα πούµε στον ελληνικό λαό, όχι µε
προσωπείο αλλά µε πρόσωπο, ότι, «Ναι, επιβάλαµε κοινωνική δικαιοσύνη απέναντι σ’ αυτήν την αδικία»; Ερχόµαστε σήµερα να
φορολογήσουµε την πρώτη κατοικία του ανάπηρου, του πολύτεκνου, του τρίτεκνου, της µονογονεϊκής οικογένειας και να βάλουµε τάχα κάτι ψευτοκριτήρια για 10, 12, 15.000, για να µην
µπορέσει να γλιτώσει κανείς απ’ αυτήν την επιβολή φόρου που
είναι µία εθνική φορολογική τροµοκρατία στον ελληνικό λαό.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς σ’ αυτόν τον τόπο
υπήρξε και πατριωτισµός, υπήρξε και εθελοδουλία. Όταν διάβασα κάποτε τη δανειακή σύµβαση που κατέθεσε στη Βουλή και
δεν τόλµησε ποτέ να φέρει ο κ. Παπακωνσταντίνου, του είπα
στην αίθουσα της Γερουσίας, όντας Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ότι
δεν µπορώ να φανταστώ Έλληνα Υπουργό να υπογράφει µία τέτοια δανειακή σύµβαση, που δεν επέτρεπε τον συµψηφισµό µε
τις υποχρεώσεις της Γερµανίας απέναντι σ’ αυτόν τον τόπο και
σ’ αυτόν το λαό.
Ερχόµαστε σήµερα και δίνουµε γνωµοδότηση στους δανειστές, στους τοκογλύφους, µε ρήτρα µειωµένης ισοτιµίας. Αυτό
είναι προδοσία κατά της πατρίδας, διότι αύριο το πρωί, έχοντας
στα χέρια τους µια τέτοια γνωµάτευση, άνετα και πολύ εύκολα
θα ξετοπίσουν τους νοικοκυραίους απ’ αυτόν τον τόπο.
Φέρατε επίσης και τους δώσατε και άλλη γνωµάτευση για συγκρίσιµη ευθυγράµµιση µε Βουλγαρία και Ρουµανία στα εργασιακά. Εργασιακή ειλωτεία την έλεγε αυτή ο Θουκυδίδης, κύριοι
συνάδελφοι. Αυτή είναι η πραγµατικότητα πάνω στην οποία οικοδοµείται αυτήν τη στιγµή η προσπάθειά σας.
Και ήρθαν εδώ ορισµένοι άνθρωποι της Κυβέρνησης –δεν
θέλω να κάνω κανέναν χαρακτηρισµό- για να µας πουν τι προσφέρουν οι εφοπλιστές στην Ελλάδα.
Κυρία Πρόεδρε, επειδή ο κ. Μουσουρούλης –τον οποίο σέβοµαι- είπε ότι όποιος θέλει να δουλέψει, µπορεί, αύριο το πρωί,
θα του τηλεφωνήσω για να µου πει πόσους ανθρώπους µπορούν
να πάρουν οι εφοπλιστές όταν πάνε οι άνθρωποι να δουλέψουν
και τους ζητάνε να δουλέψουν χωρίς ασφάλιση οι «πατριώτες»
αυτοί! Αυτοί οι πατριώτες -τους οποίους βεβαίως και τιµούµε- να
είναι στην Ελλάδα γιατί δηµιουργούν. Όµως το ερώτηµα, είναι
κάτω από ποιες συνθήκες. Τα ναυπηγεία µας αυτήν τη στιγµή
έχουν κάθε δυνατότητα είτε να κατασκευάσουν είτε να κάνουν
βαριές επισκευές. Πού πάνε τα πλοία αυτά και τα ελληνικά και
τα ευρωπαϊκά; Αυτό το ζήτηµα πρέπει να το θέσετε µε την Προεδρία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν µπορεί να βάζει
ποινές στα ναυπηγεία η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Υπουργέ, σε
µία χώρα που καταστρέφεται η ζωή της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουρουµπλή, παρακαλώ ολοκληρώστε. Έχετε κλείσει δέκα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Λίγη ανοχή, γιατί εντάξει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ποια ανοχή;
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Γιατί ανοχή ειδικά απέναντι σε εσάς;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Φέρνετε µία διάταξη -και
άλλη µία φορά έχει έρθει τέτοια διάταξη και ήταν η πρώτη φορά
που απειλήθηκα να διαγραφώ από το ΠΑΣΟΚ όταν έφερα αντιρρήσεις για τη διάταξη- που αφορά το αγγελιόσηµο. Και άκουσα
έκπληκτος έναν συνάδελφο, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, µας
είπε ότι αυτό είναι απαλλαγή για τους φορολογουµένους.
Ακούστε, αυτή η ιστορία εξυπηρετεί όλο αυτό το σύστηµα της
διαπλοκής που δεν πλήρωσε ούτε 1 ευρώ τα τελευταία είκοσι
χρόνια -και είναι υπόλογο το πολιτικό σύστηµα- για τις συχνότητες, που κάθε βράδυ στις οκτώ επιτίθενται σε κάθε άποψη που
φέρνει αντιρρήσεις στην κυρίαρχη λογική της τρόικας. Δεν
άκουσα σήµερα έναν άνθρωπο να πει για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις ευθύνες που έχει η τρόικα για τις
ζηµίες που υπέστη η ελληνική οικονοµία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Δεν σας άκουσα, κύριε Υπουργέ, να κάνετε αναφορά. Τη
στιγµή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναδεικνύει τις ευθύνες
που έχουν οι κύριοι αυτοί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, κύριε
συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Σε τελική ανάλυση, αν θέλετε να τους κάνετε µία τέτοια χάρη,
κύριε Υπουργέ, απαγορεύστε τους να απολύουν εργαζοµένους
τουλάχιστον! Και, δεύτερον, απαιτείστε να κάνουν και καµµιά ελληνική παραγωγή. Μας έπνιξαν τα τουρκικά σίριαλ! Δεν µπορεί
να τους απαλλάσσετε και να µην κάνουν µία ελληνική παραγωγή
αυτοί οι κύριοι.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κουρουµπλή. Να είστε καλά.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω κάτι
για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε πείτε
µας.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Απάντησε ο κ. Κουρουµπλής µε µία
στροφή ποιητική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα πείτε και
άλλο ποίηµα;
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Θέλω να απαντήσω λέγοντάς του ότι
πέρα από τις διαπιστώσεις και τις αναλύσεις χρειάζονται και λύσεις. Παίρνετε «δέκα» στην ανάλυση, αλλά µηδέν στη λύση.
Τζαµτζής – Κεφαλογιάννης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε Τζαµτζή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, το Προεδρείο να µη
δείχνει τόσο υπερβολική ανοχή, γιατί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τι να κάνουµε,
κύριε συνάδελφε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ: Δεν είναι προσωπική επίθεση, αλλά όχι
και δώδεκα λεπτά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, άκουσα καλά;
Δεν ξέρετε κάποια στοιχεία που αφορούν την ακίνητη περιουσία
των πολιτών και θα πληρώσουν πάλι οι πολίτες, επειδή εσείς δεν
ξέρετε, επειδή εσείς δεν κάνετε τη δουλειά σας; Και θεωρείτε
ότι νοµιµοποιείστε να έρχεστε σε αυτήν εδώ την Αίθουσα και να
µιλάτε σε αυτόν τον τόνο, µε αυτήν την οίηση, µε αυτήν την αλαζονεία, όταν αντιπροσωπεύετε και εκπροσωπείτε παντί τρόπω
ένα πολιτικό σύστηµα απολύτως υπεύθυνο για τη χρεοκοπία;
Σας έκανε ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ένα πολύ µεγάλο
δώρο. Και αυτό το πολύ µεγάλο δώρο λέγεται «Σχέδιο εκθέσεως
της επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για το µνηµόνιο και την
τρόικα». Είναι το υπ’ αριθµόν ένα διαπραγµατευτικό επιχείρηµα
για την Κυβέρνηση αυτήν τη στιγµή, που έπρεπε να σας έχει επιβάλει να έχετε κατεβάσει τα µολύβια, αποσύρει αυτά τα νοµοσχέδια και να διεκδικείτε σθεναρά στην Ευρώπη.
Το διαβάσατε; Ο κ. Τσίπρας πήγε, συνάντησε τον Όλι Ρεν, του
κατέθεσε τη µαύρη βίβλο του µνηµονίου, κατέθεσε στην επι-
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τροπή αυτή τα στοιχεία και το πόρισµα ποιο είναι;
Το Ευρωκοινοβούλιο λέει ότι πρέπει να αναθεωρηθεί η πολιτική αυτή, είναι λάθος η πολιτική αυτή, η πολιτική αυτή έπληξε
τη δηµοκρατία και τη διαφάνεια, τα δικαιώµατα των πολιτών, το
πολιτειακό σύστηµα στις χώρες στις οποίες εφαρµόζεται. Μιλάει
για αδιαφάνεια στις διαπραγµατεύσεις και ανησυχεί, γιατί δεν
επικοινωνήθηκαν µε σαφήνεια στα εσωτερικά κοινοβούλια -µε
πρώτο το ελληνικό- τα κείµενα που κυρώθηκαν ως συµβάσεις.
Μιλάει για απόκλιση από τους ευρωπαϊκούς στόχους και σκοπούς. Μιλάει για προγράµµατα τα οποία δεν σέβονται το ευρωπαϊκό κεκτηµένο σε επίπεδο προστασίας της δηµόσιας υγείας
και της υγείας των πολιτών. Μιλάει για ανισότητα κατανοµής του
εισοδήµατος και για περικοπές κοινωνικών δαπανών, για αύξηση
της ανεργίας και της φτώχειας και ρητώς δηλώνει στο σηµείο 18
ότι είναι απαράδεκτο το επίπεδο της ανεργίας των νέων. Μιλάει
για έλλειψη προόδου στην Ελλάδα και απορώ όταν υπάρχει αυτή
η έκθεση που λέει ότι υπάρχει έλλειψη προόδου σε σχέση µε την
έξοδο από το µνηµόνιο, πώς έρχονται οι Βουλευτές σας και αν
δεν τους έχετε ενηµερώσει και λένε ότι βγαίνουµε από το µνηµόνιο το οποίο έχετε κυρώσει µέχρι το 2060.
Μιλάει επίσης η έκθεση για διαφθορά και απάτη ολκής, µεγάλης
κλίµακας, εν σχέσει µε τα στατιστικά στοιχεία που δίνονταν πριν
από το µνηµόνιο. Ξέρετε δηλαδή για τι µιλάει. Μιλάει και για την
ΕΛΣΤΑΤ, την οποία εσείς τώρα θάλπετε µε ασυλία όχι µόνον ως
υπηρεσία αλλά µε το ίδιο πρόσωπο τον κ. Γεωργίου -τον διωκόµενο σε βαθµό κακουργήµατος για απάτη- να την εκπροσωπεί.
Μιλάει το σχέδιο εκθέσεως του Ευρωκοινοβουλίου για ένα
πρόγραµµα που δεν απέτρεψε καθόλου τη χρεοκοπία, όπως
υποσχεθήκατε και υποσχέθηκε η τρόικα, για υπεραισιόδοξες
προβλέψεις και για λάθη της τρόικας. Υπογραµµίζει ότι δεν
υπήρξε καµµία µακροπρόθεσµη πρόβλεψη και σχεδιασµός. Μιλάει για αντικείµενο αποστολής της τρόικας, το οποίο είναι εκτός
του ευρωπαϊκού θεσµικού πλαισίου.
Η έκθεση λέει αυτά που λέγαµε ως ΣΥΡΙΖΑ και προεκλογικά
αλλά και όταν ήρθε το πρώτο µνηµόνιο από τον περιβόητο και
διαβόητο κ. Παπακωνσταντίνου, που τον καταχειροκροτούσαν οι
απόντες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι είναι µονίµως απόντες
και που είχαν το θράσος σήµερα να µας καλωσορίσουν –εµένα
προσωπικά που είµαι κάθε µέρα εδώ- στα κοινοβουλευτικά µου
καθήκοντα.
Γιατί; Γιατί ενοχλήθηκαν που ζητήσαµε να διερευνηθεί και από
τη δικαιοσύνη το σκάνδαλο των υποβρυχίων. Δεν θα γλιτώσετε
τη διερεύνηση. Δεν θα την αποτρέψετε µε κοινοβουλευτικά κουκουλώµατα.
Η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου, µιλάει επίσης –και αυτό έχει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον- για έλλειψη δηµοκρατικής νοµιµοποίησης
της τρόικας αλλά και –ακούστε το αυτό, κύριε Στουρνάρα, ειδικά
εσείς- για σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ εκείνων που ενεργούν και ως όργανα της τρόικας και ως δανειστές και ως θεµατοφύλακες των συνθηκών και εξειδικεύει στους εκπροσώπους
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κύριε Στουρνάρα.
Επισηµαίνει δηλαδή τη σύγκρουση συµφερόντων των τραπεζιτών, κύριε Στουρνάρα, όταν εµφανίζονται και ως εκπρόσωποι
της εκτελεστικής εξουσίας και ως αξιωµατούχοι τραπεζικοί και
ως δανειστές που έχουν ιδιοτελές συµφέρον να εισπράξουν οι
τράπεζες.
Και αλήθεια, αυτό µήπως πρέπει να µας κάνει να έχουµε κάποια ερωτηµατικά για τη διακυβέρνηση Παπαδήµου, ο οποίος
τοποθετήθηκε στη θέση του Πρωθυπουργού µετά τη θητεία του
ως Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας;
Μιλάει επίσης η ίδια έκθεση, η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου,
για πολλαπλά λάθη και για ανάγκη άµεσης αναθεώρησης όλων
των προβλέψεων που εσείς τώρα εµφανίζετε ως µονόδροµο, δυνάµει του οποίου δήθεν θα αναγκαστείτε εκόντες άκοντες να νοµοθετήσετε και πάλι επαχθή µέτρα. Εδώ είναι τα επιχειρήµατά
σας.
Ποιος διαπραγµατεύεται; Πού είναι αυτή η εθνική οµάδα διαπραγµάτευσης για να θέσει αυτά τα θέµατα και να πει «Το λέει
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κύριοι. Εµείς θα επιβαρύνουµε κι
άλλο τους πολίτες µας όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µας λέει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ότι είναι λάθος;».
Τα λάθη όµως όλα τα αγνοείτε. Την οµολογία του λάθους, που
κατ’ επανάληψη έχει κάνει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, δεν
την αξιοποιήσατε, µολονότι σας προσκάλεσε να το κάνετε ο Αλέξης Τσίπρας πέρυσι το Φεβρουάριο και σας έκανε ειδική επίκαιρη ερώτηση γι’ αυτόν το σκοπό. Τα καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο παραδέχθηκε το λάθος
και τον Ιούνιο και τώρα, πριν από λίγες µέρες, η κ. Λαγκάρντ λέει
ότι είναι ζήτηµα τιµής η αναγνώριση του λάθους από το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο. Ακόµα διερωτάται, ποια κρίση ξεπέρασε η
Ευρώπη µε 12% ανεργία; Τι να πει η Ελλάδα µε 30% ανεργία, µε
60% στους νέους άνδρες και 70% στις νέες γυναίκες;
Προφανώς, τα λάθη δεν θέλετε να τα αξιοποιήσετε και αυτό
δηµιουργεί την πεποίθηση, όχι απλώς την υπόνοια, ότι έχετε και
εσείς σύγκρουση συµφερόντων, διότι δεν ενεργείτε προς όφελος του λαού τον οποίο εκπροσωπείτε. Δεν ενεργείτε προς όφελος των συµφερόντων εκείνων που έχετε πλήξει και που είναι τα
θύµατα της πολιτικής σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Λέγοντας αυτά, έρχοµαι στις τέσσερις ειδικές διατάξεις του
νοµοσχεδίου. Θα υπενθυµίσω βεβαίως ότι, όπως ενεργείτε εσείς,
ενήργησαν κι άλλοι. Χαρακτηριστικός είναι ο κ. Πρετεντέρης,
που οµολόγησε δηµόσια ότι διαβεβαίωνε τους πολίτες πως το
χρέος είναι βιώσιµο, από τηλεοράσεως κάθε βράδυ, ενώ γνώριζε
ότι δεν είναι. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο και σε τέσσερις διατάξεις για
να πω τα εξής: Πρώτον, δίνετε ασυλία στον κ. Γκίκα Μάναλη, ειδικό διαχειριστή της ΕΡΤ για ποινικές, αστικές και όποιες άλλες
ευθύνες, παρελθούσες και µελλοντικές και αναλαµβάνει να πληρώσει τα σπασµένα, κύριε Στουρνάρα, το ελληνικό δηµόσιο.
Αν θέλετε, µπορείτε να µε προσέχετε. Ξέρω ότι η κ. Μπέη, που
ήταν συνεργάτης του κ. Παπακωνσταντίνου, έχει να σας πει ενδιαφέροντα πράγµατα, αλλά ακούστε µε λιγάκι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σας προσέχω πάρα πολύ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Απλώς, κυρία Πρόεδρε, κάποια
στιγµή πρέπει να γίνει µια υπόδειξη στους Υπουργούς ότι είναι
ακραία περιφρόνηση αυτή η διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεχίστε, σας
παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Συνεχίζω.
Γιατί αναλαµβάνετε, κύριε Στουρνάρα, να πληρώσετε όλα τα
σπασµένα του κ. Γκίκα Μάναλη, ενώ εκκρεµούν αγωγές εναντίον
του, µηνύσεις εναντίον του…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
τηλεγραφικά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Βεβαίως, κυρία Πρόεδρε, τηλεγραφικά.
Γιατί αναλαµβάνετε να πληρώσετε τα σπασµένα; Διότι γνωρίζετε ότι είστε συνυπαίτιοι και γι’ αυτό απορρίψατε την πρόταση
εξεταστικής επιτροπής που κάναµε. Όµως συνοµολογείτε σήµερα, µε τον πιο πανηγυρικό τρόπο, ότι η εξεταστική επιτροπή
είχε αντικείµενο και εµείς θα την επαναφέρουµε.
Δεύτερον, η µόνη µνηµονιακή υποχρέωση που παραβιάζετε,
είναι ο φόρος στους καναλάρχες. Την παραβιάζετε για πολλοστή
φορά και λέτε: «Αναγνωρίζουµε ότι είναι σε δύσκολη θέση και θα
χαθούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας, αν τους φέρουµε στη δύσκολη θέση να φορολογηθούν».
Αλήθεια; Ενάµισι εκατοµµύριο άνεργοι δεν µετρούν για εσάς;
Επικαλείστε την ανεργία µόνο για τους καναλάρχες, στους οποίους χαρίσατε και το ψηφιακό σήµα; Δεν θα σχολιάσω ότι για πολλοστή φορά αποσύρατε µια διάταξη που είναι φωτογραφική και
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επωφελής για συγκεκριµένους. Θα σας ρωτήσω όµως…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συντοµεύετε,
σας παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, δυο λεπτά θα
χρειαστώ ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, κυρία
Κωνσταντοπούλου, είναι πάρα πολλά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ενάµισι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ένα λεπτό,
κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σε ενάµισι λεπτό θα έχω τελειώσει.
Αλήθεια, δέχεστε την τροπολογία 1041/202; Την αποδέχεστε;
Ο κ. Τσουµάνης ήταν ένας εκ των τριών που έφεραν την τροπολογία «ντροπολογία» για την ασυλία των τραπεζιτών που χορήγησαν δάνεια και στα κόµµατά σας. Δεν έµαθε από το πάθηµά
του; Φέρνει κι άλλη τέτοια τροπολογία, µε την οποία επιτρέπετε
στους εαυτούς σας να προχρονολογείτε ΦΕΚ; Σοβαρά θα το δεχτείτε; Σκεφτείτε το ξανά, κύριε Στουρνάρα.
Τέλος, εν σχέσει µε το γεγονός ότι εσείς µονιµοποιείτε το χαράτσι του κ. Βενιζέλου, που το έφερε το Σεπτέµβρη του 2011 ως
δήθεν προσωρινό, θα κριθείτε. Θα κριθείτε όµως ακόµη πιο αυστηρά, για το γεγονός ότι αρνείστε πεισµατικά -ενεργώντας αντισυνταγµατικά και παράνοµα σε βάρος της πατρίδας, της
δηµοκρατίας και του λαού- να προστατέψετε τους πολίτες και
να αποδεχθείτε τις τροπολογίες που αποτελούν το µίνιµουµ –και
τις οποίες κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ- για την παροχή δωρεάν ηλεκτρικού ρεύµατος στους πιο φτωχούς, για την επαναφορά του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στα προηγούµενα επίπεδα
για να µπορούν οι άνθρωποι να ζεσταθούν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, σας
παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …διότι δεν µπορεί να σας πονάει
η τσέπη του καναλάρχη και δεν µπορεί να µη σας πονάει το δεκατριάχρονο παιδί που πεθαίνει στη Θεσσαλονίκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε κλείσει,
κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τελευταία φράση και σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
Και βεβαίως δεν µπορεί να αρνείστε να εισάγετε γενική αναστολή των πλειστηριασµών, όπως ισχύει σήµερα, για έναν ακόµη
χρόνο αλλά να εκβιάζετε εκ νέου τους πολίτες και να προλειαίνετε το έδαφος για να χορηγήσετε δάνεια και απαιτήσεις σε ξένα
συµφέροντα, σε ξένα funds, τα οποία πιστά υπηρετείτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τι θέλετε, κύριε
συνάδελφε; Θα µιλήσετε ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως. Έγινε µια αναφορά
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ την οποία εκπροσωπώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε δυο
λεπτά για να απαντήσετε.
Ορίστε, κύριε Κουκουλόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Έγινε µια αναφορά ότι µονίµως
απουσιάζουµε. Εγώ δεν θα ακολουθήσω βέβαια το ύφος της
απόλυτης λεκτικής βίας που χαρακτηρίζει την κυρία συνάδελφο
από τότε που εµφανίστηκε στα δηµόσια πράγµατα, απλά θέλω
να της πω ότι µε το δικό της ύφος, αν την προηγούµενη εβδοµάδα που είδαν το φως της δηµοσιότητας τα «πόθεν έσχες» των
Βουλευτών, υπήρχαν «πόθεν έσχες» στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΠΑΣΟΚ σαν αυτά του κόµµατός της, κατά τη λογική
της έπρεπε να µετακοµίσουµε από τη χώρα.
Ας καταλάβει, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει ηθικό πλεονέκτηµα για
να µιλάει ως πρωτόπλαστη µέσα στη Βουλή και να χαµηλώσει
τους τόνους.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι λέτε, κύριε Κουκουλόπουλε;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι ο εισαγγελεύς και όλοι
εµείς οι κατηγορούµενοι, επειδή έτσι νοµίζει η κ. Κωνσταντοπού-
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λου.
Επιπλέον, θέλω να αναφερθώ ονοµαστικά στην κ. Μπέη για την
οποία µίλησε η κ. Κωνσταντοπούλου. Τι σηµαίνει που ήταν συνεργάτης του κ. Παπακωνσταντίνου; Είναι προπατορικό αµάρτηµα; Εγώ τη γνωρίζω από τότε που είµαι Βουλευτής και είναι
µια εξαίρετη συνεργάτης του τέως και νυν Υπουργού.
Κύριε Κεφαλογιάννη, σας παρακαλώ, µην απασχολείτε τον
κύριο Υπουργό. Έχουν δίκιο. Λέω κάτι που αφορά τον Υπουργό
και ένα συνεργάτη του, που λοιδορήθηκε νωρίτερα.
Θέλω να πω, κυρία Πρόεδρε, ότι δεν θα ακολουθήσω αυτόν
το δρόµο. Ας ψάξουν να βρουν Βουλευτές µε υψηλότατα καθήκοντα στο χώρο τους σήµερα ποιων Υπουργών ήταν συνεργάτες,
που σήµερα είναι στη φυλακή. Γιατί η λογική τους στρέφεται
εναντίον τους. Και αν θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το δρόµο
είναι εύκολο. Πρέπει όµως να καταλάβουν ότι το δέντρο της Χρυσής Αυγής µπορούν να το ποτίζουν µόνοι τους. Εµείς αρνούµαστε να το ποτίζουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, κύριε Λαφαζάνη.
Σας παρακαλώ, υπάρχουν πιο ουσιαστικά πράγµατα για να µαλώσουµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πρέπει να µας πει ονόµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είπατε ότι έπαιξαν αυτόν το
ρόλο τον οποίο…
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είπα ότι παίξατε ρόλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εγώ να φύγω
από εδώ. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα έλεος πια!
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ είπα ότι υπάρχουν στελέχη
στις τάξεις σας που διετέλεσαν επαγγελµατικά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θεωρώ ότι είναι ψόγος. Για
την κ. Κωνσταντοπούλου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραίο διάλογο
κάνετε, κύριοι συνάδελφοι. Πολύ ωραία! Σηκωθήκατε και οι δύο.
Σε καφενείο είµαστε; Ο ένας από εδώ κι ο άλλος από εκεί; Ζητήσατε το λόγο και σηκώνεστε; Πρώτα απ’ όλα µιλούσε ο κ. Λαφαζάνης. Σας παρακαλώ να καθίσετε κάτω.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, για να µην
υπάρξει παρεξήγηση, εγώ είπα ότι υπάρχουν κορυφαία στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κοµµάτων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το είπατε και
το καταλάβαµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εργαζόταν. Γιατί το λέτε; Ποιους
εννοείτε; Πείτε µας.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν υπαινίχθηκα ότι είναι
κακό. Εργαζόταν κάποιος στο τάδε Υπουργείο και ο τάδε Υπουργός σήµερα, µπορεί να είναι στη φυλακή. Αυτό σηµαίνει ότι αυτούς που πήγαιναν εκεί και έβγαζαν το ψωµί τους, τους
ακολουθεί η αµαρτία του Υπουργού; Τι είναι αυτά τα πράγµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κύριε
Κουκουλόπουλε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα δώσουµε
ένα λεπτό και στην κ. Κωνσταντοπούλου και κλείνουµε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτά τα είπα για την κ. Κωνσταντοπούλου που εγκαλεί την συνεργάτη. Είναι αµάρτηµα αυτό; Δεν
ντρέπεται;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω
το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μισό λεπτό,
κυρία Κωνσταντοπούλου. Καθίστε κάτω και θα σας δώσω τον
λόγο για να µιλάτε κοσµίως µέσα στο Κοινοβούλιο.
Έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μη µακρηγορήσετε και µην αναφερθείτε σε πρόσωπα. Τοποθετηθείτε γενικά
για να προχωράµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα αναφερθώ σε αυτό το οποίο
είπα, για να είναι ξεκάθαρο το τι είπα και να µη διαστρέφεται.
Προφανώς ο κ. Κουκουλόπουλος δεν γνωρίζει ή προσποιείται
ότι δεν γνωρίζει. Εγώ καθ ον χρόνο απευθυνόµουν στον κύριο
Υπουργό, ο κύριος Υπουργός ήταν απορροφηµένος να µιλάει µε
την κ. Μπέη, η οποία είναι συνεργάτης σήµερα δική του, συνεργάτης προηγουµένως του κ. Παπακωνσταντίνου και το όνοµά της
είναι στο στικάκι που επεξεργάστηκε τη λίστα Λαγκάρντ. Είχαµε
ζητήσει να ερευνηθεί ειδικά αυτό το θέµα µε αίτησή µας οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα αν κάποιοι αυτό θέλουν να λένε ότι δεν έχει καµµία σηµασία και τίποτα δεν πρέπει να διερευνάται, εµείς λέµε ότι πρέπει
όλα να διερευνώνται και µιας και είναι ανοιχτές οι έρευνες στη
δικαιοσύνη -γιατί η Βουλή, δυστυχώς- δεν ερευνά, ό,τι άλλο
έχετε µπορείτε να πάτε να το καταθέσετε. Εµείς το κάνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ποινικοποιήσουµε την εργασία, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουκουλόπουλε, τοποθετηθήκατε. Γιατί τα ξαναλέτε; Καταγράφηκαν
στα Πρακτικά.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν µιλάω για τον εαυτό µου
ούτε για τον κ. Στουρνάρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν έχετε τον
λόγο. Είναι όρθιος ο κύριος Υπουργός για να απαντήσει.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ποινικοποιούµε την εργασία.
Είναι πρωτοφανές αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν καταγράφεται τίποτα απ’ αυτά που λέτε. Αυτά που είπατε όρθιος και ενώ
ζητήσατε τον λόγο καταγράφηκαν, θα µείνουν στα Πρακτικά.
Κύριε Υπουργέ, συγγνώµη.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εσείς µε
ακούτε από το Προεδρείο που προσπαθώ να διευθύνω και χωρίς
να ζητάτε τον λόγο, παίρνετε τον λόγο;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ:…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έτσι κάνετε,
όταν δεν παίρνετε τον λόγο και δεν τηρούµε τις διαδικασίες. Τι
κάνουµε; Υπάρχει Κανονισµός, υπάρχει Προεδρείο που το έχετε
εκλέξει εσείς και εσείς πρέπει να τιµάτε το Προεδρείο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αυτό σας παρακαλώ και εγώ.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πολύ το σέβεστε το Προεδρείο βλέπω.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο Υπουργός
Οικονοµικών, κ. Ιωάννης Στουρνάρας έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Λυπάµαι
πραγµατικά για τις αναφορές σας, κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν
καταλαβαίνω την τόση οργή στη φωνή σας, κυρία Κωνσταντοπούλου, τον τόσο καταγγελτικό λόγο εναντίον των πάντων. Τι
είστε; Τιµητής των πάντων εδώ; Η κ. Μπέη, είναι διαµάντι για τη
Δηµόσια Διοίκηση. Μακάρι να είχαµε εκατό σαν την κ. Μπέη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα κι εγώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Κεφαλογιάννη, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κοιτάξτε, δεν θέλω να
µπω σε αυτόν τον καυγά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Γιατί µπαίνετε
τότε; Τι θέλετε να πείτε;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος έχω δικαίωµα να µιλήσω για δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Κεφαλογιάννη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ την κ. Μπέη δεν τη
γνωρίζω καθόλου και δύσκολα συγκρατώ και το όνοµά της.
Όµως, βλέπω µία κυρία εδώ, η οποία είναι µε 1.000 ευρώ, γιατί
τόσα παίρνει ως σύµβουλος του Υπουργού, να το ξέρει και ο ελληνικός λαός.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Μόνιµη υπάλληλος είναι η κυρία.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το ίδιο, λοιπόν.
Την κ. Μπέη σε αυτό το νοµοσχέδιο, επειδή κι εγώ έκλεισα
εχθές δεκαεπτά ώρες και σήµερα καµιά δεκαριά, τη βλέπω όλη
µέρα εδώ. Την έχουµε τρελάνει -γιατί είναι νοµική σύµβουλος
του Υπουργού- µε διάφορα θέµατα.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, είστε νοµικός, εγώ είµαι οικονοµολόγος, νοµίζω ότι κάνετε µεγάλο λάθος. Δεν ταυτίζεστε εσείς,
ως νοµικός σύµβουλος µε τον εκάστοτε επιχειρηµατία που συµβουλεύετε. Εσείς προσφέρετε τις νοµικές σας συµβουλές. Ούτε
ταυτίζεστε µε τον οποιονδήποτε εγκληµατία υπερασπίζεστε στα
δικαστήρια. Λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε µερικά πράγµατα.
Έχουµε χάσει το µέτρο σ’ αυτήν την Αίθουσα. Σας παρακαλώ
πολύ. Έχετε λαµπρές σπουδές. Συγκρατηθείτε. Κάποια στιγµή
εδώ, πρέπει να λέµε τα πράγµατα όπως είναι.
Θα παρακαλέσω, κυρία Πρόεδρε, σε ανθρώπους που είναι
ανυπεράσπιστοι σε αυτήν την Αίθουσα, που δεν µπορούν να πάρουν το λόγο, να παρεµβαίνει το Προεδρείο και να επιβάλλει την
τάξη. Εάν θέλει να πει κάποιος συνάδελφος Βουλευτής για έναν
άλλο Βουλευτή, ας το πει. Έχει το δικαίωµα του λόγου και του
αντίλογου, οπότε µπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Δεν θα
τα βάλουµε τώρα µε τα στελέχη της διοίκησης, µε ανθρώπους
που δεν είναι δυνατόν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε Κεφαλογιάννη.
Ο κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν χρειάζεται τόση ένταση σε αυτήν την Αίθουσα και
µάλιστα για επουσιώδη ζητήµατα. Για να ενώσω κι εγώ τη φωνή
µου µε τον κ. Κεφαλογιάννη, δεν υπάρχει κανείς λόγος να αναφερόµαστε στους συνεργάτες µας ούτε στους συνεργάτες των
πολιτικών µας αντιπάλων. Είµαστε πολιτικοί. Η Κυβέρνηση έχει
εκτελεστική εξουσία, έχει τελική υπογραφή στη δουλειά τους.
Θα κριθεί πολιτικά από αυτό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναφερόµαστε σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι τους συµβουλεύουν και τους συµπαρίστανται. Είναι πολύ µεγάλο λάθος και
αδικούµε και τη δουλειά µας.
Άκουσα πολύ ενδιαφέροντα πράγµατα στην ανάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και της κ. Κωνσταντοπούλου –δεν είναι προσωπικό, µη σηκωθείτε ακόµα. Άκουσα πολύ ενδιαφέροντα πράγµατα για την
έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου. Θα συµµετέχω κι εγώ σ’ αυτήν
τη συζήτηση. Ποιοι είναι οι δύο Βουλευτές που ανέλαβαν να αναλύσουν για λογαριασµό του Ευρωκοινοβουλίου και να φέρουν
ένα προσχέδιο έκθεσης προς συζήτηση και ψήφιση; Δύο εκπρόσωποι των δύο µεγαλύτερων κοµµάτων του Ευρωκοινοβουλίου:
Του Λαϊκού Κόµµατος και του Σοσιαλιστικού Κόµµατος.
Ο κ. Τσίπρας, σεβαστός κατά τα άλλα, Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, τι θέση επέχει σε αυτό; Ότι το ανέφερε.
Όµως, οι δύο εκπρόσωποι των δύο µεγαλύτερων κοµµάτων, είναι
πολύ σηµαντικό να ξέρουµε τι κατέγραψαν, ποιοι το κατέγραψαν,
ποιοι το καταθέτουν ως προσχέδιο στο Κοινοβούλιο και τι θέση
έχει αυτό στον προβληµατισµό το δικό µας.
Προτείνω το εξής και επιστώ την προσοχή κυρίως στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση, που τη βλέπω να έχει φουσκοδεντριές τελευταία. Αυτή η έκθεση, ίσως αποβεί την άνοιξη το µεγαλύτερο
όπλο στα χέρια της χώρας. Σε αυτήν την αναµέτρηση, τη µεγάλη
πολιτική, όταν η χώρα θα έχει διεκπεραιώσει αυτά που έχει δεσµευτεί και θα έρθει η ώρα οι δανειστές να κάνουν αυτά που
έχουν δεσµευτεί είναι φρόνιµο –και τη λέξη «φρόνιµο», την
εννοώ- να είµαστε όλοι µαζί, ο καθένας µε τις θέσεις του, σε
αυτήν την αναµέτρηση για το µέλλον. Όποιος απουσιάζει εκεί,
αν τα πράγµατα πάνε καλά -δεν νοµίζω ότι αµφιβάλλει κανείς ή
θα ήθελε να πάνε κακά- θα έχει χάσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Μην προκαταλαµβάνετε ούτε τον εαυτό σας
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ούτε το θυµικό σας ότι η χώρα θα αποτύχει, γιατί αν δεν αποτύχει
δεν θα δύνασθε ούτε καν να παρουσιαστείτε. Κι αν υπάρχει ένας
σε αυτήν την Αίθουσα που εύχεται η χώρα να αποτύχει, παρακαλώ να σηκωθεί. Δεν υπάρχει κανείς.
Άρα, γι’ αυτήν την έκθεση τη θετική για τη χώρα, αρνητική για
τα µεγέθη, ποιος είναι αυτός από όλους που βρίσκονται σε αυτήν
την Αίθουσα που λέει ότι τα πράγµατα στη χώρα πάνε καλά; Άρα,
η χώρα βαδίζει σε µία σιδηροτροχιά. Αυτήν τη σιδηροτροχιά πρέπει να τη διεκπεραιώσει. Κοµµάτι αυτής της σιδηροτροχιάς και
της αλληλουχίας των νοµοσχεδίων είναι αυτό που συζητάµε σήµερα, για να µπω στο προκείµενο.
Κύριε Υπουργέ, έχει γίνει µεγάλη κουβέντα για το εάν η χώρα
και οι πολίτες υπερφορολογούνται ή όχι. Σας παρακολούθησα
πάρα πολύ και στην επιτροπή και στις οµιλίες σας εδώ.
Έχετε καταθέσει δικαίως ότι ο φόρος ακινήτων είναι ένας θεσµός σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είµαστε γύρω στο 1,6%
του ΑΕΠ, ενώ ο µέσος όρος είναι γύρω στο 1,8% στην Ευρωζώνη.
Όµως, για ποια χώρα µιλάµε; Μιλάµε για µια χώρα, στην οποία
η ύφεση είναι για έκτη συνεχή χρονιά λόγω του προγράµµατος
στο οποίο έχει µπει και της εσωτερικής υποτίµησης, µιλάµε για
µια χώρα µε πολύ µεγάλη ανεργία, για µια χώρα στην οποία
πολλά νοικοκυριά έχουν µόνο ένα µεροκάµατο και κάποια δεν
έχουν κανένα και περιµένουν την κοινωνική προστασία. Υπ’
αυτήn την έννοια, οι αριθµοί δεν συµβαδίζουν µε την πραγµατικότητα.
Αν ήµασταν µια κανονική χώρα, προφανώς θα λέγαµε ότι δεν
υπερφορολογούµαστε ή εν πάση περιπτώσει, ακολουθούµε τους
νόµους και τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όµως, δεν
είµαστε µία κανονική χώρα και εποµένως, το βάρος είναι αρκετά
έως πολύ µεγάλο. Για να υπάρχει αντοχή στο βάρος, υπάρχει
ένας µόνο, µοναδικός, αναγκαίος και ικανός στοιχειώδης κανόνας, το βάρος να είναι απλωµένο σωστά και σε πολλούς, όπως,
πράγµατι, γίνεται µε τις διορθωτικές παρεµβάσεις πολλών, όλων
των µελών των δύο Κοινοβουλευτικών Οµάδων που στηρίζουν
αυτήn την Κυβέρνηση. Και τους ακούσατε. Ορθώς τους ακούσατε. Διότι εµείς ξέρουµε αρκετά καλά τον παλµό της κοινωνίας.
Όµως, για να είναι το βάρος δίκαιο, εκτός από απλωµένο σε
πολλούς, πρέπει και κοινωνικά να είναι ανθεκτικό.
Αυτό σηµαίνει, κύριε Υπουργέ, ότι σε ορισµένα σηµεία αυτού
του σχεδίου νόµου, ακόµα και αυτήn την ύστατη στιγµή, χρειάζονται µικρές, πλην όµως ουσιώδεις στην κατεύθυνση της δικαιοσύνης περαιτέρω αλλαγές, τις οποίες σας ζητώ και εγώ. Θα
είµαι κουραστικός, εάν επαναλάβω τα ξενοίκιαστα επί τριετία ή
τετραετία καταστήµατα ή οικείες, που είναι εύκολο να αποδειχθεί, γιατί δεν έχουν δηλώσει κανένα εισόδηµα, γιατί δεν έχουν
καµµία καταγραφή στο ρολόι της ΔΕΗ. Δεν είναι λογικό να τα
φορολογούµε µε φόρο ακινήτων και µε ΦΑΠ και µε τον ΕΝΦΙΑ.
Η άδεια οικοδοµής δεν είναι περιουσιακό στοιχείο ούτε προκύπτει από πουθενά ότι όποιος έχει µια άδεια οικοδοµής και κατόρθωσε να βάλει µία πυλωτή και τράβηξε χειρόφρενο από την
κρίση, πρέπει να φορολογείται, κατά την εκτίµησή µου ούτε στο
40%. Είναι πολλά τα χρήµατα αυτά; Για το κράτος µπορεί να µην
είναι πάρα πολλά, για τον πολίτη όµως που έχει µία άδεια οικοδοµής για δεκαπέντε-είκοσι διαµερίσµατα που δεν τα τελείωσε
ποτέ, είναι πάρα πολλά. Μπορεί να είναι και πολύ αποφασιστικά
για την περαιτέρω ζωή του.
Εποµένως, είπατε ότι έχουµε διανύσει το 80% του δρόµου.
Εγώ προσθέτω ότι έχουµε διανύσει το 80% του δρόµου, ίσως και
το 100%, σε ό,τι αφορά τη φορολογία αλλά υπολειπόµαστε πολύ
στις θέσεις εργασίας, στις νέες επενδύσεις και στο αναπτυξιακό
πρότυπο που πρέπει να προάγουµε. Άρα, η σταθερότητα του φορολογικού συστήµατος, είναι το µόνο πράγµα το οποίο µπορεί
να µας δώσει σηµεία και απόδειξη ολοκληρωµένου φορολογικού
συστήµατος -επαναλαµβάνω τα δικά σας λόγια- άρα, βαδίζουµε
σε ένα φόρο που πρέπει όσο µπορούµε να τον κάνουµε πιο δίκαιο, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να είναι βαρύς.
Δύο ακόµα κουβέντες για δύο πολύ συγκεκριµένα άρθρα.
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Πρώτον, θέλω να αναφερθώ σε εκείνη την τροπολογία που
αφορά τη Διοίκηση της ΕΡΤ, της Δηµόσιας Τηλεόρασης. Αποδέχοµαι ότι πολλές φορές, επειδή είναι ταραχώδης η περίοδος,
που πάντα ήταν, αλλά τώρα είναι πιο ταραχώδης -και νοµίζω ότι
αντιλαµβανόµαστε όλοι τι εννοώ- θέλουµε να προστατεύσουµε
ανθρώπους της διοίκησης που αδίκως µερικές φορές κατηγορούνται. Εδώ κατηγορούνται οι σύµβουλοι. Φανταστείτε τι θα γίνεται µε τις διοικήσεις!
Να το κάνουµε εκ των υστέρων, αφού γνωρίζουµε τις πράξεις
αλλά µε το να το κάνουµε, κύριε Υπουργέ, εκ των προτέρων δηµιουργούµε µία διοίκηση η οποία γνωρίζει εξαρχής και από πριν
ότι έχει το ακαταδίωκτο. Είναι λογικό; Εσείς δεν το έχετε ως
Υπουργός. Μπορεί να έχει ένας διοικητής οργανισµού; Για ποιο
λόγο; Μπορούµε να το κάνουµε µετά. Δεν υπάρχει, όµως, κανένας λόγος να παραβιάζουµε το δικαιικό µας σύστηµα µε αυτόν
τον τρόπο και µάλιστα, µε ψήφιση της Βουλής και θεωρώ ότι δεν
θα το θέλει και εκείνος.
Άρα, σας παρακαλώ να το δείτε µε τη θετική προσέγγιση που
σας δίνω. Ας το κάνουµε µετά. Ας κρατήσουµε, δηλαδή, τους τύπους και να µη χάσουµε την ουσία, διότι θα κινδυνεύουµε να χάσουµε την ουσία.
Τελειώνω µε την τροπολογία για τη φορολογία των διαφηµίσεων. Εγώ θεωρώ ότι ένα ακόµα λάθος ήταν αυτό το σχέδιο
νόµου για τη φορολογία των διαφηµίσεων, γιατί δεν υπάρχει
ανώνυµη εταιρεία στη χώρα καµµιάς µορφής, κανενός είδους η
οποία να φορολογείται εκτάκτως για ένα κοµµάτι των εσόδων
της και να φορολογείται και στο τέλος από τους ισολογισµούς
της. Υπάρχει άλλη; Όχι.
Δεν καταλαβαίνω γιατί το ζητάµε και δεν καταλαβαίνω γιατί
επιµένουµε -όσοι επιµένουµε- για λόγους ιδεοληψίας, για λόγους
εντυπώσεων και για άλλους λόγους πολιτικής ή άλλης κόντρας
να κλείσουµε ιδιωτικά κανάλια, µεγάλα ή µικρά. Την ώρα που η
ανεργία θερίζει, την ώρα που ξέρουµε σε τι κατάσταση είναι τα
µέσα ενηµέρωσης, την ώρα που χρειαζόµαστε την ενηµέρωση,
έχουµε κάθε λόγο, δεν χάνουµε τίποτα να κάνουµε αυτό που κάνουµε µε όλες τις άλλες ανώνυµες εταιρείες και µε τις ανώνυµες
εταιρείες των µέσων ενηµέρωσης. Οτιδήποτε άλλο είναι επιθετικό. Έχουµε κάποιο λόγο; Εγώ λέω πως όχι. Έχουµε κάθε λόγο
να έχουµε ισονοµία προς όλες τις κατευθύνσεις.
Με αυτές τις παρατηρήσεις ψηφίζω το σχέδιο νόµου. Θέλω,
όµως, να σας πω ότι ανήκω σε αυτούς τους Βουλευτές, που πιστεύουν ότι η περαιτέρω φορολόγηση των Βουλευτών πλέον καθίσταται εξαιρετικά βαριά περίπτωση, άκρως υφεσιακή και
νοµίζω επικίνδυνη για την τελική πορεία της χώρας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μαρκόπουλε.
Κύριε Υπουργέ, ζητήσατε τον λόγο για κάποιες διορθώσεις.
Ορίστε, σας ακούµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να καταθέσω µία σειρά από προσθήκες και αναδιατυπώσεις στην Ολοµέλεια, µεταξύ των οποίων αναδιατυπώνουµε
το άρθρο για τον Ειδικό Διαχειριστή, τον κ. Μάναλη, ο οποίος
έχει δεχθεί πάρα πολλές µηνύσεις. Είναι ένας άνθρωπος ο
οποίος µοχθεί και βοηθά. Προσαρµόζουµε τη ρύθµιση σύµφωνα
µε τις παρατηρήσεις σας για να µην υφίσταται καµµία αµφισβήτηση για την σκοπιµότητα αυτής της ρύθµισης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Παρακαλώ να κατατεθεί και να διανεµηθεί στους κυρίους συναδέλφους.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ορίστε,
κυρία Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προσθήκες, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Χρήστος Αηδόνης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω ένα µικρό
σχόλιο, µια και είµαι αρκετές ώρες στην Αίθουσα και έζησα ένα
µικρό επεισόδιο. Θεωρώ ότι είναι λάθος και αποτελεί πολιτικό
ατόπηµα η στόχευση σε πρόσωπα που αποτελούν συνεργάτες
πολιτικών προσώπων, µια και όλοι γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά
ότι αυτά δεν έχουν την πολιτική ευθύνη.
Άρα, λοιπόν, η όποια προσπάθεια τροµοκρατίας συνεργατών,
θεωρώ ότι δεν βοηθάει την πολιτική προσπάθεια και µπορώ να
πω, κύριε Υπουργέ, µπράβο για τη στάση σας που υπερασπιστήκατε µε αυτό τον τρόπο τον συνεργάτη σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Καλά δεν τον έβρισαν κιόλας!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ: Εντάξει, καταλαβαίνουµε τι έγινε εδώ
µέσα.
Αφήστε το, κύριε Λαφαζάνη. Έχουµε αποκτήσει µόνιµους εισαγγελείς στην Ολοµέλεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βιώνουµε µία περίοδο έντονης
πολιτικής αµφισβήτησης. Την τελευταία περίοδο, υπάρχει ξανά
µία τεράστια σύγκρουση µεταξύ νόµιµου και ηθικού. Παρακολουθούµε, δυστυχώς, τραγελαφικές επιλογές πολιτικών προσώπων να είναι στο κάδρο και στο κεντρικό προσκήνιο, όπως επίσης
έρχονται στο προσκήνιο και επιλογές, που αποτελούν σαρκαστικές ευκαιρίες, οι οποίες προκύπτουν δυστυχώς από τη δοµή των
πραγµάτων, από αυτό που σήµερα είναι η χώρα µας. Τα δεδοµένα του καπιταλισµού αναδεικνύουν πρωταγωνιστές επενδυτικών ευκαιριών σε κερδοσκοπικά funds ή δίνεται η δυνατότητα να
υπάρχουν υψηλές καταθέσεις, µια και τα δεδοµένα ενός στρεβλού συστήµατος που ίσχυε για µια Ελλάδα που αναπτυσσόταν
µέσα στη δανεική ευδαιµονία, χάριζε την εύνοια σε αυτούς που
βρέθηκαν στη θερµοκοιτίδα των ευνοηµένων.
Αυτή η Ελλάδα πρέπει να µείνει στο παρελθόν. Χρειαζόµαστε
µία νέα Ελλάδα που θα οικοδοµηθεί πάνω στις αρχές του δικαίου
και όχι αυτή που συνεχίζει να χτίζεται πάνω στη σκοπιµότητα.
Διότι είναι αλήθεια όταν βλέπουµε πολιτικές που στοχεύουν συγκεκριµένα σε πρόσωπα και δεν αποτελούν µια γενικότερη αρχή
ισότητας και ισονοµίας -βλέπουµε και εδώ µέσα συνάδελφοι
Βουλευτές να στοχοποιούνται από την Κυβέρνηση για µια σειρά
από θέµατα που έχουν να κάνουν µε φορολογικές υποθέσειςβλέπουµε ότι αυτή η αρχή της ισονοµίας και της ισοπολιτείας δυστυχώς δεν ισχύει και κάποιοι γίνονται στόχοι, γιατί πρέπει να
µπουν και αυτοί µέσα στην υπόθεση της πολιτικής αρένας.
Σε ό,τι αφορά το συγκριµένο νοµοθέτηµα, εκείνο το οποίο εύκολα µπορεί να διαπιστώσει κανείς, είναι ότι αποτελεί και εξυπηρετεί µία σκοπιµότητα. Η σκοπιµότητα είναι ότι ενδιαφέρεται για
την άντληση εσόδων και για να καλυφθούν τα δηµοσιονοµικά
κενά. Δεν αποτελεί µία δίκαιη επιλογή αλλά µία ανάγκη που εξυπηρετείται µε άδικες επιλογές. Ένα προσωρινό και έκτακτο
µέτρο, το χαράτσι, λαµβάνει µόνιµο χαρακτήρα και εφεξής φαίνεται ότι θα επιβάλλεται και για πάντα.
Γι’ αυτήν την επιλογή, είχα ασκήσει κριτική ως Υφυπουργός
των προηγούµενων κυβερνήσεων από τη δηµόσια τηλεόραση,
λέγοντας ότι αποτελεί µία άδικη επιλογή εκείνη τη χρονική
στιγµή. Διότι κάποιοι µπορεί να πουν σήµερα ότι οι λόγοι της ανεξαρτητοποίησής µου µε οδηγούν σε αυτήν την κριτική.
Ένα δεύτερο στοιχείο που αφορά αυτό το νοµοθέτηµα, είναι
ότι δεν αντιµετωπίζει την περιουσία ως ενιαία, ώστε να φορολογείται στο σύνολό της, σύµφωνα µε τη φοροδοτική ικανότητα
των πολιτών, όπως επιτάσσει το Σύνταγµα. Φορολογείται το κάθε
ακίνητο ξεχωριστά, χωρίς να υπάρχει προοδευτικότητα στο
φόρο, ενώ δεν θεσπίζεται και κάποιο αφορολόγητο όριο, ώστε
να µη φορολογείται υπέρµετρα η µικρή ακίνητη περιουσία. Συνεπώς, αυτός ο φόρος είναι κοινωνικά άδικος.
Όσον αφορά το επιχείρηµα που παρακολούθησα να αναπτύσσεται πριν από λίγο από τον κύριο Υπουργό σε σχέση µε την προοδευτικότητα, είναι σαθρό, γιατί όταν πας σε µία ξεχωριστή
φορολόγηση κάθε ακινήτου, δεν υφίσταται προοδευτικότητα.
Επίσης, επιφέρει διπλοφορολόγηση της περιουσίας άνω των
300.000 ευρώ, όπου ασφαλώς θα υπάρχουν και ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτός ο φόρος δεν έχει καµµία σχέση µε το φόρο που ψηφίσαµε το Νοέµβριο του 2012, ως αποτέλεσµα τότε της συµφωνίας
τριών πολιτικών Αρχηγών, όπου τα προσδοκώµενα έσοδα θα
ήταν της τάξης περίπου 1,5 έως 1,8 δισεκατοµµύριο ευρώ, έναντι
αυτών που σήµερα προβλέπει ο συγκεκριµένος νόµος. Μιλάµε
για ένα διπλάσιο φόρο. Άρα, λοιπόν, τα επιχειρήµατα που έχουν
να κάνουν µε το ότι εδώ υπάρχει µία µείωση σε σχέση µε τις πολιτικές που ασκήθηκαν, ισχύουν. Όµως, υπάρχει διπλάσιος
φόρος σε σχέση µε αυτόν ο οποίος ψηφίστηκε σε µία προηγούµενη περίοδο.
Στο πλαίσιο της ίδιας συµφωνίας ήταν και η θέσπιση αφορολόγητου ορίου της τάξης τουλάχιστον των 50.000 ευρώ, που
όµως στο παρόν νοµοσχέδιο δεν υπάρχει, έχει εξαφανιστεί. Η
φορολόγηση, γίνεται µε αντικειµενικές αξίες που δεν έχουν καµµία σχέση µε τις πραγµατικές, καθώς τα άτοµα φορολογούνται
για περιουσία που δεν έχουν. Επίσης, ξεφεύγει από κάθε είδους
προοδευτικότητα, γιατί υπάρχει η µη ύπαρξη αφορολόγητου.
Όταν θέλεις να µιλήσεις για προοδευτικότητα, το πρώτο πράγµα
που κατοχυρώνεις είναι αυτό, βάζεις ένα αφορολόγητο πλαφόν,
λες «από εδώ και πάνω».
Επίσης, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για όσους έχουν ακίνητα
µε ενυπόθηκα δάνεια. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουν φόρο ακινήτων και ταυτόχρονα να πληρώνουν και στις τράπεζες.
Σε κάθε περίπτωση, όλα τα παραπάνω θα διορθωνόταν, αν είχαµε ένα προοδευτικό φόρο περιουσίας, φορολογώντας το σύνολο της περιουσίας.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να πω ότι αντιλαµβάνοµαι τις
πολιτικές εκείνες οι οποίες µειώνουν τη φορολογία ή µεταθέτουν
την υποχρέωση καταβολής –και µιλάω για τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και το 20%, που έχει να κάνει µε την εξασφάλιση της
βιωσιµότητας των επιχειρήσεων- αλλά δεν µπορώ να καταλάβω,
γιατί αυτό δεν µπορεί να ισχύει για όλους αυτούς που είναι άνεργοι. Γιατί εκεί δείχνουµε µία ευαισθησία και δεν µεταφέρουµε
αυτήν την ευαισθησία και αλλού; Επίσης, δεν καταλαβαίνω, γιατί
δεν φορολογούµε αυτούς που έχουν ξενοδοχειακές µονάδες –
και καλώς κάνουµε, γιατί ο τουρισµός είναι βαριά βιοµηχανίααλλά φορολογούµε αυτούς που έχουν ενοικιαζόµενα δωµάτια.
Δεν µπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι διακρίσεις.
Εκείνο που µπορώ να πω κάνοντας µία κριτική, είναι ότι αποδεικνύεται πως ερχόµαστε εδώ για άλλη µία φορά και αναπαράγουµε µία τεράστια παθογένεια του πολιτικού συστήµατος, όπου
εδώ και εκατό χρόνια περίπου συζητάµε για ένα δίκαιο φορολογικό σύστηµα. Θυµάµαι τρεις δικές σας τοποθετήσεις. Η µία,
αφορά µία γενική τοποθέτηση για το µεσοπρόθεσµο το Νοέµβριο του 2012, µία ειδική τοποθέτηση στον προϋπολογισµό το
Δεκέµβρη του 2012 και πάλι µία ειδική τοποθέτηση τον Απρίλιο
του 2013, όπου ψηφίζαµε το νέο ΕΕΤΑ. Είναι δικές σας τοποθετήσεις. Εσείς δεσµευθήκατε, όπως και οι προηγούµενοί σας, ότι
επιτέλους στη χώρα θα υπάρξει ένα δίκαιο φορολογικό σύστηµα,
το οποίο θα δώσει λύσει στα προβλήµατα. Αυτό δεν υφίσταται
σήµερα. Και εγώ δίνω µία απλή εξήγηση, µία εξήγηση ενός φίλου
µου. Το πολιτικό σύστηµα, δεν ενδιαφέρεται να παράξει φορολογικό σύστηµα δικαιοσύνης, γιατί µας θέλετε όλους φοροφυγάδες. Και µας θέλετε όλους φοροφυγάδες, για να µπορέσετε
να δικαιολογήσετε αυτόν που κλέβει τα πολλά. Εκεί εδράζεται
πια αυτή η υπόθεση. Δεν µπορεί να δοθεί άλλη εξήγηση. Ή θα
αποδεχθούµε ότι είµαστε ανίκανοι ή θα αποδεχθούµε ότι έχουµε
σκοπιµότητα. Εγώ, λοιπόν, αυτήν την σκοπιµότητα βλέπω.
Ας δεσµευθείτε, λοιπόν, για άλλη µια φορά ότι επιτέλους θα
ξεκινήσει µία ουσιαστική συζήτηση για ένα απλό φορολογικό νοµοσχέδιο που θα είναι δεκαπέντε σελίδες και θα δίνει λύση στα
προβλήµατα της χώρας. Γιατί δεν µπορεί να το κάνει αυτό το πολιτικό σύστηµα;
Ξέρετε γιατί, κύριε Υπουργέ; Γιατί και εσείς, όπως και όλοι οι
προηγούµενοι Υπουργοί, είστε παγιδευµένοι µέσα σε µία γραφειοκρατία υπαλλήλων, οι οποίοι δεν θέλουν την απλότητα. Θέλουν να έχουν τον κάθε Υπουργό όµηρο και να τον παίζουν όπως
εκείνοι θέλουν. Αυτό έχει επιβάλλει αυτή η γραφειοκρατία αυτών
των οικοδοµηµάτων, τα οποία εδρεύουν αυτήν τη στιγµή στην
Καραγιώργη Σερβίας και στη Νίκης. Θα σας θυµίσω ένα παρά-
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δειγµα. Ο προκάτοχός σας, έφερε ένα σχέδιο νόµου που µιλούσε
για την επιστροφή φόρου µε τις αποδείξεις. Αυτό κόστισε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Πιθανόν αυτός που το εισηγήθηκε, να είναι
ακόµη συνεργάτης σας. Δεν ξέρω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι σήµερα υπάρχει µία τεράστια παθογένεια που επιτέλους πρέπει να αντιµετωπιστεί. Όσο δεν αντιµετωπίζεται, θα έχουµε συνεχώς τεράστια προβλήµατα.
Επειδή δεσµεύθηκα στις αγαπητές συναδέλφισσες ότι θα τελειώσω στα οκτώ λεπτά, θα ήθελα να τελειώσω προσθέτοντας
µόνο κάτι ακόµα.
Σε µία χώρα όπου ο δείκτης ανεργίας είναι 27,1%, όπου τα νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόµενο αντιστοιχούν στο 9,2%, όπου
η ανεργία στους νέους κάτω των τριάντα ετών είναι 49,4%, όπου
το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν σε αγοραίες τιµές είναι µείον 3,8%,
όπου το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι 170%, όπου ο δείκτης
κύκλου εργασιών στο χονδρικό εµπόριο είναι µείον 9,4%, όπου
ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εµπόριο µε στοιχεία του
γ’ τριµήνου του 2013 είναι µείον 10%, όπου ο δείκτης όγκου στο
λιανικό εµπόριο το γ’ τρίµηνο είναι µείον 9,8% και ένας πληθυσµός σε ποσοστό 31% να βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισµού, µε βάση στοιχεία του 2011 -δεν
κινδυνολογώ, δεδοµένου ότι αυτά δεν είναι δικά µου στοιχεία,
αφού χορηγός είναι η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία- σ’ αυτήν τη
χώρα, δεν έχει κανένας δικαίωµα να αυξάνει τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών. Διότι µε αυτές τις πολιτικές, οδηγούµε ουσιαστικά την κοινωνία σε αδιέξοδα και αναπαράγουµε την ύφεση
και συνεχίζουµε να είµαστε µέσα στο σπιράλ του θανάτου.
Αυτά πρέπει επιτέλους να αλλάξουν. Και δεν είναι δική σας αρµοδιότητα. Άλλος είναι ο αρµόδιος Υπουργός. Μάλιστα, δεν
ξέρω αν η χώρα έχει Υπουργό Ανάπτυξης. Εγώ αναρωτιέµαι
πάρα πολλές φορές. Όµως, επιτέλους έχετε µία υποχρέωση για
ένα δίκαιο φορολογικό σύστηµα, για να συµβάλλετε στην ανάπτυξη και αυτοί που έχουν την υπόθεση της ανάπτυξης, να κάνουν επιτέλους τη δουλειά τους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Αηδόνη.
Τον λόγο έχει για οκτώ λεπτά η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Μαρία Τριανταφύλλου.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Μας είπατε πως το µνηµόνιο τελειώνει σε λίγους µήνες και διερωτάστε τι θα κάνουµε χωρίς µνηµόνιο, χωρίς βαρβάρους. Αναρωτιέστε που θα στηρίξουµε την πολιτική µας. Όµως προς το
παρόν, το µνηµόνιο που εξανδραποδίζει το λαό και οργώνει την
κοινωνική έρηµο είναι εδώ και έχει οδηγήσει τη χώρα σε τραγικά
αδιέξοδα.
Έχουµε ανεργία σε πρωτοφανή ύψη, εργασιακά δικαιώµατα και
κατακτήσεις στον Καιάδα, διάλυση δοµών υγείας και παιδείας, µαζικές απολύσεις στο δηµόσιο, πετσόκοµµα µισθών και συντάξεων,
το εναποµείναν κοινωνικό κράτος, το κράτος πρόνοιας σε πλήρη
διάλυση και αποσύνθεση, το εναποµείναν εργατικό δίκαιο εξασθενηµένο, εξαφανισµένο, ληστρική φοροεπιδροµή, ενώ και το σηµερινό νοµοσχέδιο: «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες
διατάξεις» βάζει και αυτό το λιθαράκι του. Πρόκειται για ένα ακόµα
άδικο νοµοσχέδιο, κατάφωρα ταξικό, αντιαναπτυξιακό και αναπόφευκτα αναποτελεσµατικό, όπως θα ανακαλύψετε στο πολύ κοντινό µέλλον. Διότι ποιος θα έχει να πληρώσει;
Ας δούµε, λοιπόν, τι περιλαµβάνει αυτό το νοµοσχέδιο. Υπερφορολογεί τη µικρή και µεσαία ακίνητη περιουσία, αφού οι φόροι
που θα εισπράττονται, θα είναι εξίµισι φορές µεγαλύτεροι από
τα προ κρίσης επίπεδα. Ο βασικός φόρος, ο ΕΝΦΙΑ, θα επιβάλλεται από το πρώτο τετραγωνικό µέτρο ανά ακίνητο. Θα φορολογεί τα µη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα είτε πρόκειται για
κλειστά µαγαζιά είτε για ανοίκιαστα σπίτια. Στην ουσία, δηλαδή,
δεν εξαιρεί κανένα νοικοκυριό.
Επιπλέον, η κλίµακα του ενιαίου φόρου, του κύριου φόρου για
τα κτήρια και τα αγροτεµάχια, έχει αρνητική προοδευτικότητα.
Οι συντελεστές του φόρου µειώνονται όσο αυξάνεται η τιµή
ζώνης. Στη χαµηλότερη τιµή ζώνης έως 500 ευρώ το τετραγω-
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νικό, ο συντελεστής θα είναι κοντά στο 0,8% και µειώνεται σχεδόν στο 0,2% για τιµή ζώνης πάνω από 5.000 ευρώ. Αυτή η δοµή
των συντελεστών του φόρου, οδηγεί στο να φορολογούνται πιο
σκληρά οι λαϊκές συνοικίες απ’ ότι οι πιο ακριβές.
Δεύτερον, το νοµοσχέδιο χτυπάει την ιδιοκτησία στην ύπαιθρο. Οι συντελεστές είναι ακόµα πιο άδικοι στη φορολόγηση των
αγροτεµαχίων. Εκεί οι συντελεστές στις πιο ακριβές περιοχές,
είναι πολλές φορές µικρότεροι σε σχέση µε τους συντελεστές
των φθηνότερων περιοχών. Πριµοδοτούνται, δηλαδή, όσοι κατέχουν τα λεγόµενα «φιλέτα».
Είναι απαράδεκτο που φορολογείτε το βασικό µέσο παραγωγής, την αγροτική γη. Δεν νοείται να φορολογούνται τα µέσα παραγωγής αλλά τα εισοδήµατα που προκύπτουν από αυτά. Η
αγροτική παραγωγή έχει πληγεί ανεπανόρθωτα µε τεράστιες αυξήσεις στα εφόδια, στο ρεύµα και σε µία τόσο δύσκολη συγκυρία
φορολογείτε τα αγροτεµάχια. Τι θέλετε; Να ξεπουληθεί η αγροτική γη σε γερµανικές εταιρείες φωτοβολταϊκών;
Εξάλλου, ο αγροτικός κόσµος δεν είναι οµοιογενής. Δεν είναι
όλοι µεγαλοτσιφλικάδες. Σήµερα αγρότες από την Κρήτη αλλά
και από την υπόλοιπη Ελλάδα διατράνωσαν την απόφασή τους
να µη χαρίσουν τη γη τους σε µεγαλοεπιχειρηµατίες και τραπεζίτες. «Μικρό, µικρό το αλώνι σου, µα είναι κατά δικό σου», λέει
µία ελληνική παροιµία. Δεν θα χάσουν τη γη τους αµαχητί και
αυτό να το θυµάστε. Και εµείς µαζί τους θα παλέψουµε, να µη
χαθούν τα εργαλεία για παραγωγική ανασυγκρότηση.
Τρίτο σηµείο. Φορολογείτε φανταστικές περιουσίες. Η φορολογία στηρίζεται σε εξωπραγµατικές αντικειµενικές αξίες, που
σε πολλές περιπτώσεις, είναι υψηλότερες έως και 60% από τις
εµπορικές αξίες και εµπεριέχουν και στρεβλώσεις στη διαµόρφωση των τιµών ζώνης από περιοχή σε περιοχή. Το γνωρίζετε,
κύριε Υπουργέ –είµαι σίγουρη- ότι το τελευταίο διάστηµα δηµοσιεύτηκαν έρευνες µεσιτικών γραφείων, που σας διαψεύδουν σε
σχέση µε το επιχείρηµά σας ότι σε ενδεχόµενο επανακαθορισµό
των αξιών, θα χρειάζεται να ανεβούν οι αντικειµενικές αξίες στις
λαϊκές συνοικίες. Και σχεδόν σε όλες τις περιοχές οι σηµερινές
εµπορικές αξίες υπολείπονται των αντικειµενικών.
Τέταρτον, δεν προστατεύονται αυτοί που αντικειµενικά δεν
µπορούν να πληρώσουν, αφού ο συνδυασµός τεκµηρίων διαβίωσης –το ύψος ετησίου εισοδήµατος, 9.000 ευρώ ανά οικογένεια
συν 1000 ευρώ για κάθε παιδί- και η υποχρέωση µη οφειλής προς
την εφορία, ουσιαστικά αποκλείει κάθε δυνατότητα εξαίρεσης
από το νόµο. Ποια νοικοκυριά σήµερα δεν χρωστούν στο δηµόσιο; Ελάχιστα.
Επιπλέον, µένουν εκτός ελαφρύνσεων άτοµα µε βαριές αναπηρίες, όπως εγκεφαλική παράλυση, νοητική αναπηρία, αυτισµός, σύνδροµο Down κ.λπ., που έχουν χαρακτηριστεί ανάπηροι
µε ποσοστό 67%, όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση στα ΚΕΠΑ,
υπάρχουν και συνεχείς ανακοινώσεις –είµαι σίγουρη ότι σας έρχονται και εσάς- από πολλούς συνδέσµους τυφλών, κωφών κ.λπ..
Πέµπτον, φορολοελαφρύνεται σκανδαλωδώς η πολύ µεγάλη
ακίνητη περιουσία, αφού στην κλίµακα του συµπληρωµατικού
φόρου δεν περιλαµβάνεται η ανώτερη κλίµακα 2% του ΦΑΠ που
ίσχυε µέχρι σήµερα. Τα νοµικά πρόσωπα και οι offshore εταιρείες
µε πολύ µεγάλη περιουσία, θα πληρώνουν λιγότερο συµπληρωµατικό φόρο σε σχέση µε τα φυσικά πρόσωπα. Αντίθετα οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις θα αντιµετωπίσουν νέες επιβαρύνσεις.
Ωστόσο, οι επενδυτές που θα εκµεταλλευθούν τα ακίνητα που
θα αγοράζουν από το δηµόσιο, όπως ο «Αστέρας» της Βουλιαγµένης, όπως οι εγκαταστάσεις στο Ελληνικό και άλλα, θα έχουν
ιδιαίτερα ευνοϊκή φορολογική αντιµετώπιση.
Τα «χρυσά» ακίνητα, µέχρι να µεταβιβαστούν σε τρίτους από
τον επενδυτή θα φορολογούνται µε 3 ευρώ το στρέµµα και 1
ευρώ για τα εκτός σχεδίου και θα απαλλάσσονται εντελώς από
τον συµπληρωµατικό φόρο. Και επιπλέον προκρίνετε τη µετάθεση από 1-1-2014 στην 1-1-2015 της εφαρµογής της διάταξης
που προβλέπει την επιβολή του ειδικού φόρου 20% στις διαφηµίσεις που προβάλλονται στην τηλεόραση.
Όλα αυτά, την ώρα που η διαφηµιστική πίτα των καναλιών για
το µήνα Νοέµβριο σηµείωσε µία αύξηση 23,55% σε σχέση µε πέρυσι και ενώ οι µεγάλοι µιντιακοί όµιλοι, εµφανίζουν υποχρεώσεις 818 εκατοµµυρίων ευρώ µε δάνεια ύψους 579 εκατοµµυρίων
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ευρώ. Δάνεια, τα οποία κανενός άλλου κλάδου επιχείρηση δεν
θα µπορούσε να εξασφαλίσει παρουσιάζοντας τα ίδια οικονοµικά
στοιχεία, τα οποία τελικά επίσης φορτώνονται στις πλάτες του
ελληνικού λαού.
Θέλω να κάνω εδώ µία αναφορά για το συγκεκριµένο, αυτό
που αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Δεν αναφέρεται και συγκεκριµένο ποσό για τις απώλειες
εσόδων για το έτος 2014 από τη µετάθεση της επιβολής του ειδικού φόρου 20% στις τηλεοπτικές επιχειρήσεις. Αναφέρεται
όµως ότι η απώλεια εσόδων θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές
του κρατικού προϋπολογισµού. Καθένας βγάζει τα συµπεράσµατά του.
Άρα, για το 2014, όχι µόνο επέρχεται κατάργηση αφορολογήτου αλλά κατάργηση φοροεκπώσεων, επιβολή φορολογίας 26%
από το πρώτο ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και
µέσα στο 2014 δεν θα εισπραχθούν µόνο 2,65 δισεκατοµµύρια
από ΕΝΦΙΑ αλλά και το 1 δισεκατοµµύριο από το χαράτσι που
αφορά τις τελευταίες δόσεις µέχρι τον Μάιο.
Όταν βάζεις φόρους και όταν κουρεύεις πρόβατα, καλό είναι
να σταµατάς πριν γδάρεις το πετσί, λέει ένας σηµαντικός Αµερικανός γιατρός και συγγραφέας. Εσείς, όµως, δεν βλέπω να σταµατάτε πουθενά, αφού κυριολεκτικά έχετε µατώσει τον ελληνικό
λαό.
Αυτή η πολιτική διαγωγή, αυτή η συµπεριφορά, αυτές οι πολιτικές επιλογές αλλά και η επιχειρηµατολογία του success story
και της σωτηρίας της χώρας θα εντάσσονταν πραγµατικά στο
είδος του γκροτέσκο αν δεν υπήρχε η ανελέητη, φρικώδης πραγµατικότητα, µία πραγµατικότητα η οποία εµπλουτίζεται µε νέους
εκβιασµούς προς το λαό και τους Βουλευτές σας, µε νέα αδειάσµατα, µε νέα καρφώµατα από το εξωτερικό και από το εσωκοµµατικό σας στρατόπεδο.
Το αδιέξοδο διογκώνεται. Δεν µπορεί να µην το βλέπετε. Για
αυτό εκλιπαρείτε και δηµοσίως την τρόικα για λίγο χρόνο και
πολύ έλεος. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει χρόνος. Αλλά, έλεος δεν
θα υπάρξει ούτε για τη χώρα ούτε για το λαό µας.
Και τι άλλο µένει; Μένει η σπέκουλα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά,
όταν υλοποιείτε κατά γράµµα µία ληστρική πολιτική ενάντια σε
ό,τι έχει αποµείνει ως περιουσία και ως εισόδηµα, όταν υπάρχει
αυτή η αξεπέραστη κρίση που χτυπά και παραµένει στην καρδιά
της Ευρωζώνης, τα επιχειρήµατα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ µοιάζουν
µε ληγµένα πολιτικά γενόσηµα και ο νοµισµατικός εκβιασµός
είναι κενός περιεχοµένου, είναι φθηνός και είναι άσφαιρος.
Υπάρχει διέξοδος. Η φωνή των πολλών και η ενδυνάµωσή της
είναι και θα είναι η ταυτότητα και ο λόγος ύπαρξης κάθε Αριστερού ανθρώπου και κάθε παράταξης. Μην υποτιµάτε την ενεργοποίηση του λαϊκού παράγοντα. Η καθοριστική εµπλοκή της
κοινωνικής δυναµικής θα στηρίξει τη δηµοκρατική πολιτική ανατροπή που τόσο έχει ανάγκη αυτή η χώρα. Και εµείς θα είµαστε
µέσα σε αυτήν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Ξανθός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω αναγκαστικά από τις τροπολογίες, που για άλλη
µία φορά το Υπουργείο Υγείας φέρνει σε άσχετο νοµοσχέδιο και
οι οποίες προετοιµάζουν όντως το έδαφος όχι για την αναβάθµιση βέβαια της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας αλλά για την
πλήρη κατεδάφιση της δηµόσιας εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης, για την επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση των ασθενών και
το άνοιγµα της αγοράς στο επιχειρηµατικό κεφάλαιο, στις ιδιωτικές ασφαλιστικές και ελεγκτικές εταιρείες.
Ο ΕΟΠΥΥ, αποκλειστικός αγοραστής, οδηγεί σε συρρίκνωση
δοµών, σε κλείσιµο εργαστηρίων, σε διαθεσιµότητες προσωπικού, σε αυτοαπολύσεις γιατρών. Και είναι εντυπωσιακή η τροπολογία, την οποία καταθέτει αύριο ο Υπουργός Υγείας στο
νοµοσχέδιο για τους πλειστηριασµούς, όπου αναιρώντας πλήρως
τα όσα έχει πει µέχρι τώρα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, υποχρεώνει τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ να τοποθετηθούν
σε νεοσυσταθείσα θέση ΠΕ γιατρών και όχι στο καθεστώς των
γιατρών του ΕΣΥ, του ειδικού ιατρικού µισθολογίου.
Είναι προφανές ότι θέλει να οδηγήσει σε έξοδο τους γιατρούς
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του ΕΟΠΥΥ και σε πλήρη κατεδάφιση και διάλυση της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Και µε δεδοµένη την αποδιοργάνωση, τις
ελλείψεις και την υποχρηµατοδότηση του ΕΣΥ, νοµίζω ότι ο αποκλειστικός αγοραστής οδηγεί προφανέστατα στους αποκλειστικούς µεγαλοπαρόχους, στους γνωστούς εθνικούς εργολάβους
της υγείας.
Με τον ενιαίο φόρο ακινήτων και τη µερική άρση της προστασίας από τους πλειστηριασµούς συµπληρώνεται σιγά, σιγά από
την Κυβέρνηση το παζλ της λεηλασίας των ελάχιστων πλέον εισοδηµάτων και περιουσιακών στοιχείων που διαθέτουν οι εργαζόµενοι, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, οι άνεργοι και η συνεχώς
συρρικνούµενη µεσαία τάξη στη χώρα.
Ό,τι και να λέει η Κυβέρνηση και οι Βουλευτές της Πλειοψηφίας, η κοινωνία έχει καταλάβει. Το αποτυπώνει η πρόσφατη πανελλαδική έρευνα της ΓΣΕΒΕ. Ένα στα τρία νοικοκυριά φοβάται
ότι θα χάσει το σπίτι του λόγω χρεών, όχι µόνο προς τις τράπεζες
αλλά και προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταµεία, τους δήµους
κ.λπ..
Φόβος και ανασφάλεια µπροστά στην υπερχρέωση και την ανέχεια. Αυτή είναι η ζοφερή καθηµερινότητα της κοινωνίας των 3/4
που επιβιώνουν οριακά ή κινούνται µε ταχύτατους ρυθµούς προς
τη ζώνη της φτώχειας και της αναξιοπρέπειας. Απέναντι σε αυτόν
τον ασφυκτικό κλοιό του χρέους, η Κυβέρνηση ανοίγει νέο κύκλο
υπερχρέωσης και ανείσπραχτων φορολογικών υποχρεώσεων.
Η µονιµοποίηση του έκτακτου –υποτίθεται- ΕΕΤΗΔΕ και η διεύρυνση του φόρου ακίνητης περιουσίας σε όλα τα αστικά και
αγροτικά ακίνητα από το πρώτο τετραγωνικό χωρίς αφορολόγητο
όριο και µε κλιµάκωση που επιβαρύνει δυσανάλογα τη µικρή και
µεσαία περιουσία, επιτείνει τις εισοδηµατικές και κοινωνικές ανισότητες στη χώρα, που υπονοµεύουν µε τη σειρά τους το κράτος
δικαίου και τη δηµοκρατία.
Είναι εµφανής η αµηχανία των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας. Είναι δυνατόν, εµείς φιλελεύθεροι άνθρωποι, της αγοράς
και του ανταγωνισµού, του περιορισµένου ρόλου του κράτους και
των ελάχιστων φόρων να προσφεύγουµε στο µοντέλο του κρατισµού, της υπερφορολόγησης, της στοχοποίησης της περιουσίας
της µεσαίας τάξης, που ήταν ο παραδοσιακός µας σύµµαχος;
Είναι δυνατόν να αφήνουµε τη νεοκοµµουνιστική Αριστερά,
που πάντα χρησιµοποιούσαµε ως µπαµπούλα απέναντι στο αίσθηµα ιδιοκτησίας των ανθρώπων, να προηγείται δηµοσκοπικά
σε όλες τις παραγωγικές και ηλικιακές κατηγορίες εκτός από τις
άνω των εξήντα πέντε ετών;
«Είναι η επικράτηση του ρεαλισµού έναντι της ιδεολογίας»
λέτε, για να πείσετε τον εαυτό σας. Στην πραγµατικότητα είναι η
επιβολή µιας ακραίας νεοφιλελεύθερης συνταγής για τη διαχείριση της κρίσης έναντι των ακάλυπτων κοινωνικών αναγκών. Είναι
η κυριαρχία των αγορών και της λιτότητας επί του ευρωπαϊκού
κοινωνικού κεκτηµένου.
Το µεγάλο πολιτικό σας έγκληµα, συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι µόνο ότι οργανώσατε ένα άθλιο
πελατειακό σύστηµα που διαπλεκόταν µε το αζηµίωτο, µε ισχυρά
επιχειρηµατικά συµφέροντα. Δεν είναι µόνο ότι συντηρήσατε ένα
κράτος ανυπόληπτο και εχθρικό για τον πολίτη που πρόσφερε τη
νοµιµοποιητική βάση της φοροδιαφυγής. Το σηµαντικότερο είναι
ότι αφήσατε τα χρόνια της ανάπτυξης τη χώρα ανοχύρωτη, χωρίς
περιουσιολόγιο, χωρίς φορολογική συνείδηση, χωρίς αξιόπιστους
µηχανισµούς ελέγχου, χωρίς οργανωµένη δηµόσια διοίκηση και
σοβαρό κοινωνικό κράτος.
Προστατέψατε µε ένα πλέγµα διευκολύνσεων και φοροαπαλλαγών το µεγάλο, αλλά και το µεσαίο πλούτο. Επιτρέψατε στην
επιχειρηµατική, τραπεζική και εφοπλιστική ελίτ της χώρας να µην
συµβάλει στα δηµόσια έσοδα, να βγάζει τα λεφτά της έξω, να
κρύβει τα ακίνητά της στις offshore εταιρίες και να συντηρεί την
αφορολόγητη ευωχία της εις βάρος των φορολογικά ορατών πολιτών, όπως λέει ο γνωστός καθηγητής Κωνσταντίνος Τσουκαλάς.
Σήµερα, λοιπόν, που αποφασίσατε να διευρύνετε τη φορολογική βάση, γιατί µέχρι και η τρόικα άρχισε να σας κράζει, η φορολογητέα ύλη έχει συρρικνωθεί και ο κόσµος από τη µέση και
κάτω της κοινωνικής πυραµίδας έχει εξαντλήσει τη φοροδοτική
του ικανότητα. Γιατί για την άρχουσα τάξη που σας στηρίζει ούτε
λόγος. Αυτή ακόµη και σήµερα βρίσκει τρόπο να ξεφεύγει, κάνο-
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ντας το πολύ-πολύ και καµµία δωρεά για ξεκάρφωµα.
Ίσως, όµως, το µεγαλύτερό σας έγκληµα είναι ότι καταστήσατε
αναξιόπιστη την πολιτική. Τη µετατρέψατε σε συνώνυµο της ιδιοτέλειας, της υµετεροκρατίας, της οικογενειοκρατίας, του παραγοντισµού και της ανεντιµότητας και επιχαίρετε και από πάνω που
η κοινωνία δεν αντιδρά, γιατί είναι σε απόγνωση, γιατί αισθάνεται
ηττηµένη και απελπισµένη.
Αυτό το βάρβαρο κοινωνικό πείραµα αντοχής των ανθρώπων
στην έλλειψη εργασίας, εισοδηµάτων, δικαιωµάτων και αξιοπρέπειας, εµείς θα το σταµατήσουµε. Όχι για να ξαναγυρίσουµε στο
φαύλο χθες που εσείς εδραιώσατε, αλλά για να ανακουφίσουµε
την κοινωνία και να ανοικοδοµήσουµε την οικονοµία, το κράτος
και τη χώρα σε νέα βάση.
Αποχωρείτε και το ξέρετε. Εµείς έχουµε επίγνωση των δυσκολιών. Έχουµε σχέδιο για τη διπλή σεισάχθεια που χρειάζεται από
το δηµόσιο και το ιδιωτικό χρέος, για την επιβίωση και την αναδιοργάνωση του ΕΣΥ και του κοινωνικού κράτους, για τη µεροληπτική προστασία των αδύναµων και την αναδιανοµή του πλούτου
µέσω της µεγαλύτερης µεταρρύθµισης που εκκρεµεί, της µεταρρύθµισης του φορολογικού συστήµατος και που θα την υλοποιήσει, µε τη στήριξη της κοινωνίας και επειδή ακριβώς έχει την
πολιτική βούληση, η κυβέρνηση τηςΑριστεράς.
Τον τελευταίο καιρό έχετε διαβεί τον Ρουβίκωνα. Ελλείψει πολιτικών επιχειρηµάτων, έχετε αρχίσει τη λασπολογία, τις χυδαίες
επιθέσεις, µαζί µε τα εξωνηµένα δεκανίκια σας των µέσων ενηµέρωσης εναντίον Βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Η οµορφιά
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ έγκειται στην πολυχρωµία της, στην αντισυµβατικότητά της, στην αυθεντικότητά της
και όχι στον κοµφορµισµό της, στην πολυφωνία της, στην κοινωνική της ανθρωπογεωγραφία, στην αγωνιστική διαδροµή και στη
στάση ζωής των ανθρώπων της. Αυτά που εσείς βάζετε στο µικροσκόπιο, για να µας διαβάλλετε, πότε ως οπαδούς της βίας, πότε
ως ακραίους στα όρια της τροµοκρατίας και πότε ως συµβιβασµένους και δηµαγωγούς εσχάτως και ως υποκριτές πλούσιους και
βολεµένους. Γιατί δεν χωρά το συντηρητικό σας µυαλό ότι µπορούν για λόγους αξιών, ιδανικών και κοσµοθεωρίας να στρατεύονται στην Αριστερά άνθρωποι από εύπορες οικογένειες,
υποστηρίζοντας µε συνέπεια τα δικαιώµατα των φτωχών και την
ανάγκη αναδιανοµής του πλούτου. Αυτό είναι το µεγαλείο της Αρι-
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στεράς, το µεγάλο ηθικό και πολιτικό της πλεονέκτηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Αυτό που δεν αντέχετε είναι όσοι δεν έχουν νιώσει στέρηση και
ανέχεια, όπως οι περισσότεροι από εσάς, να κηρύσσουν τη λιτότητα, να µιλούν στους φτωχούς για εγκράτεια, να στερούν βασικά
κοινωνικά αγαθά από τους αδύναµους. Αυτό είναι που δεν έχει
καµµία ηθική βάση και γι’ αυτό προκαλεί την κατακραυγή της κοινωνίας.
Εµείς δεν είµαστε από πολιτικά τζάκια ούτε έχουµε περάσει τη
ζωή µας, ανακυκλώνοντας τη θέση του πολιτευτή, του Βουλευτή,
του δηµάρχου, του νοµάρχη, του κυβερνητικού ή κρατικού στελέχους, που το µόνο που τον νοιάζει είναι το πολιτικό κόστος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Κλείστε, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Θα τα καταφέρουµε, όχι γιατί είµαστε καλύτεροι άνθρωποι,
αλλά γιατί έχουµε άλλο αξιακό κώδικα και έχουµε εµπιστοσύνη
στους κοινωνικούς και στους πολιτικούς αγώνες. Γιατί για εµάς η
ανισότητα και η αδικία δεν είναι εγγενείς αδυναµίες ενός συστήµατος που παράγει κέρδος, αλλά είναι ο βασικός λόγος, για να το
υπερβούµε, για να το µετασχηµατίσουµε µαζί µε τον κόσµο της
εργασίας σε µια κοινωνία ισότητας, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και
πραγµατικής ελευθερίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μου επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Κύριε Λαφαζάνη, είναι εγγεγραµµένοι άλλοι δύο οµιλητές. Να τελειώσουν
και οι συνάδελφοι και µετά να πάρετε τον λόγο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για µία προσθήκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Το
άρθρο 39 του σχεδίου νόµου διαγράφεται.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα προσθήκη - αναδιατύπωση η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Καλώς, κύριε
Υπουργέ. Να καταγραφεί. Θα γίνει αναρίθµηση και δεν θα ψηφισθεί το συγκεκριµένο άρθρο.
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε τον λόγο. Είναι η δευτερολογία
σας ή η τριτολογία σας αυτή; Έχετε έξι λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, δεν θέλω έξι λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά):Λιγότερο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θέλω απλώς να υπογραµµίσω
ορισµένα πράγµατα, τα οποία θεωρώ απαράδεκτα και συνεχίζουν
µία πρακτική απεριόριστης υποβάθµισης της Βουλής.
Κατ’ αρχάς, να υπογραµµίσω ότι διαβάζουµε από ιστοσελίδες
ότι αύριο θα κατατεθεί -αν είναι αλήθεια, κύριε Υπουργέ Υγείας,
να µας το πείτε- τροπολογία του Υπουργείου Υγείας, η οποία θα
αφορά στη σύσταση κλάδου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στις διοικήσεις
υγειονοµικών περιφερειών. Δεν ξέρω. Τα διαβάζουµε σε έγκυρα
sites. Δεν είναι blogs τυχοδιωκτικά. Έχετε την πρόθεση αυτή, δηλαδή να µας φέρετε σε κατεπείγουσα νοµοθετική ρύθµιση, σε ένα
νόµο passe-partout αύριο Σάββατο τροπολογία, η οποία δεν έχει
περάσει στη Βουλή για ένα µάλιστα τόσο κρίσιµο και σοβαρό
θέµα, άσχετο µε το κύριο σώµα του νοµοσχεδίου που αφορά τους
πλειστηριασµούς; Ρωτώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Κύριε Λαφαζάνη, µε συγχωρείτε, αλλά για το αυριανό είναι αυτά που λέτε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μάλιστα, για το αυριανό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Δεν είναι αυτό
κατάχρηση ανοχής;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, αλλά πώς γίνεται
αυτά τα θέµατα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ένα λεπτό!
Δεν είναι κατάχρηση ανοχής;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μη µε διακόπτετε! Δεν είναι
σωστό να µε διακόπτετε. Δεν πρέπει να το κάνετε αυτό! Επί του
θέµατος είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Θα πείτε εσείς
στο Προεδρείο τι θα κάνει; Σήµερα, εν πάση περιπτώσει, µιλάµε
για άλλα πράγµατα. Αύριο πρωί-πρωί θα το πείτε αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, τι λέτε τώρα, κυρία Πρόεδρε;
Εσείς πρώτη έπρεπε να εγερθείτε εδώ πέρα! Να ξεσηκωθείτε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Τι λέτε τώρα;
Σοβαρά;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ε, βέβαια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Να σηκωθώ
τώρα όρθια; Αυτό µου λέτε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τα «καταπίνετε» όλα ως Προεδρείο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ποιος τα «καταπίνει», κύριε συνάδελφε; Τη δουλειά µας προσπαθούµε να κάνουµε, να διευθύνουµε µια συζήτηση σε µία –να µην πω- «χάβρα»
εδώ µέσα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αύριο Σάββατο έρχεται εδώ µε
κατεπείγουσα διαδικασία τροπολογία, που είναι ένα καινούργιο
νοµοσχέδιο, όπου διαµορφώνονται καταστάσεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Αύριο το πρωί
τι θα λέµε, κύριε Λαφαζάνη; Γι’ αυτό σας λέω. Θα τροµάξει ο κ.
Γεωργιάδης και δεν θα φέρει τίποτα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, αλλά Πρόεδρος
είστε. Δεν µπορείτε να το κάνετε αυτό! Θα ακούτε τον οµιλητή.
Θα τον σέβεστε, διότι εγείρονται πολύ σοβαρά θέµατα εδώ πέρα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Μην
εκνευρίζεστε! Ψυχραιµία! Θα σας απαντήσω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, εδώ η κυρία Πρόεδρος µε εγκαλεί ότι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Υποδείξεις στο
Προεδρείο κάνει ο κ. Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, κυρία Κόλλια,
αλλά το έχετε κάνει πολλές φορές. Πρέπει να ξέρετε να παίζετε
τον ρόλο σας. Δεν µου έρχονται ουρανοκατέβατα θέµατα, τα
οποία είναι σοβαρότατα για την κοινοβουλευτική λειτουργία! Διαβάζουµε από site ότι αύριο το πρωί θα κληθούµε να πάρουµε θέση
σε τροπολογίες, οι οποίες στην ουσία είναι ένα νοµοσχέδιο.
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα σας απαντήσει ο κ.
Υπουργός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εσείς µην παρεµβαίνετε! Δεν παρενέβητε. Ακούγατε. Παρενέβη η κυρία Πρόεδρος, η οποία µε εγκαλεί ότι είµαι εκτός διαδικασίας και ότι εγείρω θέµατα άσχετα.
Εν πάση περιπτώσει. Θα θέλαµε, λοιπόν, µία διευκρίνιση γι’ αυτό
το θέµα, γιατί είναι πολύ σοβαρό και κρίσιµο.
Δεύτερον, έχουµε εδώ µία τροποποίηση που έκανε ο κύριος
Υπουργός, όσον αφορά το θέµα του άρθρου 38 παράγραφος 3,
που αφορά τον ειδικό διαχειριστή της ΕΡΤ, τον κ. Γκίκα Μάναλη.
Ζητήσαµε να γίνει µία αλλαγή, µία τροπολογία. Αλλά εδώ, αυτό το
οποίο κατετέθη είναι ακόµα χειρότερο από το προηγούµενο. Κι εδώ
εγείρονται σοβαρά θέµατα. Γιατί καταθέτετε τέτοιες προτάσεις;
Διότι οι εργαζόµενοι αυτή την ώρα, οι οποίοι έχουν αξιώσεις
απέναντι στην ΕΡΤ και για αποζηµιώσεις, αλλά και για ποινικές ευθύνες του ειδικού διαχειριστή για τη µεταχείριση που υπέστησαν,
δεν έχουν δυνατότητα να ασκήσουν τα έννοµα δικαιώµατά τους
απέναντι στον ειδικό διαχειριστή. Εδώ κάνετε καταδολίευση. Καµµία αλλαγή, αλλά χειροτέρευση της διάταξης, ενώ υποτίθεται ότι
έπρεπε να κάνετε µία βελτίωση.
Τρίτον, ο κύριος Υπουργός είπε επίσης ότι κάνει δεκτές τρεις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από συναδέλφους Βουλευτές. Αν
ένας Υπουργός θέλει να κάνει δεκτές τροπολογίες και µάλιστα σε
νοµοσχέδια µε διαδικασία εξπρές, σαν κι αυτό, οι οποίες µάλιστα
είναι άσχετες πάλι µε το κύριο σώµα του νοµοσχεδίου, µε το κύριο
περιεχόµενο του νοµοσχεδίου -όποιο και να είναι αυτό- εισάγει αυτήν
τη θετική του άποψη στην αρχή της συζήτησης, ώστε να µπορέσουµε κι εµείς κατά τη διάρκεια της συζήτησης να τοποθετηθούµε
επ’ αυτών. Όχι προς το τέλος της συζήτησης να λέµε: Κάνουµε- δε
κτές κι αυτές τις τροπολογίες. Θυµάµαι ότι όταν υπήρχαν τέτοιου
είδους πρακτικές παλιότερα, είχαν εγερθεί πελώρια θέµατα.
Βλέπουµε, λοιπόν, µέσα σε αυτές τις διατάξεις -όσο µπορούµε
να τις παρακολουθήσουµε φυσικά και να διαµορφώσουµε µια
γνώµη- και µία διάταξη, η οποία είχε αποσυρθεί από παλιότερο
νοµοσχέδιο, διότι είχε δηµιουργήσει αντιδράσεις σχεδόν από όλες
τις πλευρές της Βουλής. Τώρα επανέρχεται ως βουλευτική τροπολογία και γίνεται αποδεκτή, την τελευταία στιγµή από τον κύριο
Υπουργό και είναι απαράδεκτη εντελώς -πέραν των άλλων παρατηρήσεων που µπορεί να κάνει κανείς και στις άλλες τροπολογίες.
Τι λέει λοιπόν αυτή η τροπολογία, κυρία Πρόεδρε; Λέει ότι τα
δοκίµια που εκδόθηκαν -για την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µιλάµε πάντοτε- από τις 23 Δεκεµβρίου ως τις 31 δεκεµβρίου επιτρέπεται να φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης ΦΕΚ προγενέστερης
ηµεροµηνίας χορήγησης άδειας δηµοσίευσης. Αυτό ξέρετε τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως από 23 Δεκεµβρίου 12 έως 31 Δεκεµβρίου και µπορεί να
φέρει ηµεροµηνία προγενέστερη, δηλαδή ένα µήνα πριν, δύο
µήνες πριν κ.λπ.. Και ξέρετε ότι τα έννοµα αποτελέσµατα αρχίζουν
από τη στιγµή της δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ηµεροµηνία έκδοσης ΦΕΚ προγενέστερη της ηµεροµηνίας
χορήγησης άδειας δηµοσίευσης. Καταλάβατε; Άρα, εδώ το θέµα
είναι πελώριο. Διότι µπορούν να καλύπτονται καταστάσεις προγενέστερες από τότε που άρχισε να λειτουργεί, στην ουσία, η νοµοθετική ρύθµιση από τη δηµοσίευσή της στο ΦΕΚ. Δεν είναι
δυνατόν να το κάνετε αυτό και πολύ περισσότερο, να εγκρίνεται
µε αυτού του είδους τις διαδικασίες.
Βεβαίως, και στις άλλες δύο θα είχαµε κάποιες παρατηρήσεις
να κάνουµε, προσπαθούµε όµως κι εµείς, έστω και την τελευταία
στιγµή, να διαµορφώσουµε µία γνώµη, η οποία να είναι έγκυρη,
και να µπορούµε να παίξουµε τον ρόλο µας όπως πρέπει ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση και βεβαίως, όπως θέλουν να τον παίξουν
και όλες οι πολιτικές δυνάµεις. Άρα δεν είναι διαδικασίες αυτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Λαφαζάνη, έχετε όλο το δικαίωµα να τοποθετείστε ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, όπως και το Προεδρείο έχει όλο το δικαίωµα
από τον Κανονισµό να ασκεί την αρµοδιότητά του και την υπηρεσία του, υπηρετώντας την καλή λειτουργία του Κοινοβουλίου.
Έτσι, λοιπόν, θεώρησα, και βάσει του Κανονισµού, ότι η πρώτη
σας παρατήρηση ήταν εκτός θέµατος. Μπορεί να έχετε δίκιο.
Αυτό θα κριθεί εν πάση περιπτώσει αύριο. Αλλά δεν είχατε το δικαίωµα να µπείτε σε αυτή τη συζήτηση, όταν βλέπετε ότι υπάρ-
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χουν πολύ σοβαρά πράγµατα, στα οποία αναφερθήκατε µετά. Εν
πάση περιπτώσει, υπάρχουν ακόµα σοβαρές εκκρεµότητες ή προβληµατισµοί, οι οποίοι ακόµα προβληµατίζουν το Κοινοβούλιο και
όλες τις παρατάξεις. Είναι εδώ ο κύριος Υπουργός και θα δώσει
εξηγήσεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μη δικαιολογείτε τα αδικαιολόγητα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, δεν δικαιολογούµαι. Υπάρχουν τα άρθρα 66 και 67 του Κανονισµού, βάσει
των οποίων έχω το δικαίωµα να σας σταµατήσω, αν θεωρώ ότι
είστε εκτός θέµατος, κάτι που βέβαια δεν το κάνουµε συνήθως.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εκτός θέµατος είµαι; Πιο µέσα
στο θέµα δεν θα µπορούσα να είµαι!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κυρία
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε τον λόγο,
κύριε Υπουργέ, για τρία λεπτά, αλλά σας παρακαλώ να µην επεκταθείτε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Δεν θα
επεκταθώ, κυρία Πρόεδρε, ίσα-ίσα. Άλλωστε, ο κ. Λαφαζάνης είναι
εµπειρότατος και γι’ αυτό µου έκανε εντύπωση ο εκνευρισµός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κανένας εκνευρισµός δεν υπήρξε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κάποια
παρεξήγηση υπάρχει. Δεν υπάρχει «κάτι που διαβάζετε σε ιστοσελίδες». Έχω κάνει εγώ ως Υπουργός επίσηµη δήλωση για αυτή
την τροπολογία. Τώρα εσείς µπορεί να έτυχε να διαβάσατε από
κάποιες ιστοσελίδες, αλλά δεν έχει καµµία σηµασία. Ίσως επειδή
δεν είστε µέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων δεν γνωρίζετε ότι έχουµε κάνει τρεις συνεδριάσεις στην αρµόδια επιτροπή
για τα χρονοδιαγράµµατα και τα βήµατα της µεταρρύθµισης στην
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας και ο σχετικός σχεδιασµός έχει
αναλυθεί µε διεξοδικότατη συζήτηση.
Τι είναι τώρα αυτή η τροπολογία, κύριε Λαφαζάνη, που όντως
έχει ήδη κατατεθεί και θα συζητηθεί αύριο; Είναι η δυνατότητά µας,
η δυνατότητα που παρέχεται στον Υπουργό Υγείας, να προσλάβει
στο ΕΣΥ τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ. Διότι αν δεν ψηφιζόταν αυτή η
τροπολογία, θα σήµαινε ότι θα βγάζαµε σε διαθεσιµότητα τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ και θα τους αφήναµε να απολυθούν. Επειδή
εµείς, λοιπόν, θέλουµε και να τους προσλάβουµε, κατόπιν συνεννοήσεως που κάναµε και µε την Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΠΑΣΟΚ, µόλις πριν από µία εβδοµάδα γι’ αυτό το θέµα, η συγκεκριµένη τροπολογία επιτρέπει να κάνουµε σε ελάχιστες ηµέρες δεκαπέντε µε είκοσι µέρες- τη µετακίνηση από τον ΕΟΠΥΥ προς τις
υγειονοµικές περιφέρειες για την ακρίβεια. Οι λεπτοµέρειες του
σχεδίου έχουν αναπτυχθεί διεξοδικότατα. Οφείλω να σας πω µάλιστα -κι είναι γνωστό στους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και στον κ. Ξανθό
που βλέπω πίσω- ότι οι όροι µάλιστα των εργασιακών σχέσεων είναι
αυτοί που προτείνει και το κόµµα σας στη συγκεκριµένη περίπτωση.
Άρα, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να την καταψηφίζετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Τι λέτε τώρα!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ε, πάλι
τα ίδια θα συζητάµε; Το «πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης» δεν είναι πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ; Θα µε τρελάνετε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Αυτό κάνετε εσείς τώρα;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Εντάξει, εντάξει!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι! Αύριο θα τα πούµε αυτά.
Παρακαλώ, να µην καταγράφονται αυτά για τα οποία φωνάζουν
οι συνάδελφοι. Δεν µπορεί µε φωνές να γίνει συζήτηση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Μη
φωνάζετε. Τόσο ήρεµοι άνθρωποι κι εκνευρίζεστε, επειδή πήραµε
κάποιες καλές ιδέες από το πρόγραµµά σας; Δεν καταλαβαίνω
γιατί τόσος εκνευρισµός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να το φέρετε µε τον καινούργιο
χρόνο, αν είστε Κυβέρνηση να το δούµε τότε, όχι σε µία νύχτα.
Είναι παράνοµο και αντισυνταγµατικό!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Είναι
γραπτό το πρόγραµµά σας, κύριε Λαφαζάνη. Το έχω αναρτηµένο
για να το διαβάσουν οι πολίτες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
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Υγείας, µε την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ, και το παρουσίασε ο κ. Τσίπρας στη δική σας Κοινοβουλευτική Οµάδα.
Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλετε να το ψηφίσετε; Καµµία αντίρρηση. Εµείς αύριο θα το έχουµε, αν θέλετε το ψηφίζετε. Εάν δεν
θέλετε, µην το ψηφίζετε. Αλλά σας παρακαλώ πολύ, µη χάνετε την
ψυχραιµία σας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά):Ευχαριστούµε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο. Δεν θέλω να κάνω δευτερολογία, θέλω να πω για το άρθρο
για το οποίο µίλησε ο κύριος Υπουργός νωρίτερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αποσύρθηκε το
άρθρο 39.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, θέλω να κάνω µία δήλωση
επ’ αυτού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
συνάδελφε, για δύο λεπτά.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κακώς απεσύρθη, κύριε
Υπουργέ, το άρθρο. Έχει συζητηθεί εξαντλητικά στην Επιτροπή
και θέλω να κάνω ένα σχόλιο.
Κακώς απεσύρθη το άρθρο. Είναι ένα άρθρο µε το οποίο βελτιώνονται πολύ συγκεκριµένα οι διαδικασίες πιστοποίησης των
Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου, κύρια Πρόεδρε και νοµίζω ότι είναι
κάτι που το θέλουµε όλοι.
Υπάρχουν κάποια θέµατα για τα οποία ο εισηγητής µας, ο κ.
Κουτσούκος, έκανε συγκεκριµένες προτάσεις για να βελτιωθεί η
διάταξη, όχι όµως για να την αποσύρουµε. Νοµίζω ότι είναι κακός
χειρισµός, γι’ αυτό και θέλω να κάνω σαφές από τη µεριά µου ότι
επιθυµούµε γρήγορα µε κάποια βελτίωση αυτή η διάταξη να επανέλθει, γιατί αφορά ένα µείζον δηµόσιο ζήτηµα και δεν πρέπει να
δηµιουργείται παρεξήγηση από την ώρα που αποσύρεται.
Στο δεύτερο λεπτό που έχω κύρια Πρόεδρε, θέλω να µιλήσω
από µικροφώνου, όπως ζητάτε. Εγώ αντιλαµβάνοµαι, γιατί έχω
προεδρεύσει πολλές φορές σε σώµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Καταλαβαίνετε
ότι στην ένταση ώριµα προσπαθούµε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αντιλαµβάνοµαι ότι δεν υπάρχει
δυσκολότερο πράγµα από το να προεδρεύει κανείς, πόσο µάλλον
όταν µπορεί να µιλάνε ένας ή δύο ή περισσότεροι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κύριε
συνάδελφε. Σας ευχαριστώ.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Έγινε µια προσπάθεια να προστατευθούν πολίτες για το δικαίωµα στην εργασία τους και τίποτε
άλλο. Δεν είχε καµµία πολιτική αιχµή όλη η κουβέντα. Η παρέµβαση του κ. Λαφαζάνη βοήθησε και εµένα να διευκρινίσω τι ακριβώς εννοώ για να µην υπάρχει αιχµή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εποµένως, κύριε
Κουκουλόπουλε, δεν είναι πολύ καλύτερο όταν τα λέµε ήπια και
ήρεµα όλοι µας και ελέγχω και τον εαυτό µου όπως καταλαβαίνετε;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Απλώς, κυρία Πρόεδρε, δεν αφορούσε εµάς η συζήτηση γι’ αυτό και υπήρξε από τη µεριά µου ένταση. Είναι κακό να βάζουµε άλλους στη συζήτησή µας που δεν
έχουν το δικαίωµα να µιλήσουν. Αυτό θέλω να πω και τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
παρακαλώ να τοποθετηθείτε γι’ αυτό και εσείς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ήθελα να
παρέµβω για το άρθρο 39. Θα έρθει σχετικό νοµοσχέδιο του
Υπουργού Μεταφορών κ. Χρυσοχοΐδη στις 8 Ιανουαρίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τότε θα το φέρετε εκεί.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών
κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Ρύθµιση Θεµάτων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Ο κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθώς είµαι ο προτελευταίος οµιλητής, άκουσα πάρα πολλούς εχθές και σήµερα συναδέλφους απ’
όλα τα κόµµατα της Βουλής, από όλες τις παρατάξεις να συζητάνε, να µιλάνε και να αναλύουν θέµατα τα οποία αφορούν τον
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ενιαίο φόρο ακινήτων τον οποίο συζητάµε σήµερα.
Άκουσα από τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης να µιλάνε
για το πρόβληµα, αλλά δεν άκουσα από κανέναν να µιλήσει και να
πει ξεκάθαρα αν θα καταργήσετε, κύριοι, τον ενιαίο φόρο ακινήτων αν και εφόσον και όταν βρεθείτε στην Κυβέρνηση.
Δεν άκουσα από κανέναν ξεκάθαρα να πει ότι εµείς αν, όταν και
εφόσον βρεθούµε στη διακυβέρνηση αυτού του τόπου θα καταργήσουµε τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων. Κανένας πολίτης αυτής της χώρας
δεν θα πληρώνει ούτε ένα ευρώ για τα ακίνητα που διαθέτει.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗΣ:Θα βάλουν και άλλο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:Δεν ψηφίστηκε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Επειδή, άκουσα πολλά λόγια,
κύριε Ξανθέ-και πάρα πολλά ήταν και βαριά λόγια- θα ήθελα, κυρία
Πρόεδρε, να σχολιάσω κάτι. Είπε ο κ. Ξανθός ότι αυτοί θα τα καταφέρουν καλύτερα επειδή µεταξύ άλλων έχουν άλλο, καλύτερο
αξιακό σύστηµα να ακολουθούν. Ρωτάω, κυρία Πρόεδρε: Γιατί το
αξιακό σύστηµα του κ. Ξανθού είναι καλύτερο από το αξιακό σύστηµα που ακολουθώ εγώ; Επειδή έτσι το λέει;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Νοµίζει αυτός έτσι, τι να κάνουµε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Μήπως επειδή ο κ. Λαφαζάνης
προέτρεψε το Προεδρείο προ ολίγων λεπτών να επαναστατήσει
και να µη δέχεται καµµία τροπολογία από τους Υπουργούς που
ακολουθούν τη διαδικασία και τον Κανονισµό της Βουλής; Επειδή
έτσι αυτός θέλει; Μήπως επειδή ο κ. Τσίπρας προέτρεψε στην
αρχή αυτής της χρονιάς τους µαθητές στα σχολεία να ανατρέψουν την Κυβέρνηση;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:Τους τρέµετε τους µαθητές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Μήπως επειδή ο κ. Τσίπρας έλεγε
ότι η απεργία στην ΕΡΤ θα είναι κόλαφος για την Κυβέρνηση και
αυτή θα πέσει; Επειδή ακούω την κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία
πραγµατικά έχει ένα δυνατό µυαλό –να το πω έτσι- και είναι κρίµα
που δεν το διαθέτει, δεν το χρησιµοποιεί για καλό ή προς τη
σωστή κατεύθυνση. Την άκουσα πολύ προσεκτικά και ανέφερε
στην οµιλία της σαράντα επτά φορές τη λέξη «µιλάει» αναφερόµενη σε ανθρώπους της Ευρώπης, σε στελέχη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τα οποία µιλάνε και λένε άσχηµα λόγια για την Ελλάδα,
αλλά εκείνη δεν µίλησε και δεν είπε τίποτα σε ό,τι αφορά το πρό
βληµα που είναι ο ενιαίος φόρος ακινήτων. Και ρωτάω: Είπε η κ.
Κωνσταντοπούλου ότι θα τον καταργήσουν; Εγώ δεν άκουσα κάτι
τέτοιο. Θα επανέλθω σε αυτό.
Μεταξύ άλλων, άκουσα και τον κ. Κουρουµπλή. Να δεχθώ –και
δέχοµαι- ότι τα πράγµατα δεν είναι καθόλου εύκολα. Φυσικά, το
βλέπουµε όλοι γύρω µας. Να δεχθώ ότι ο κ. Κουρουµπλής έχει
κάνει την αυτοκριτική του, έχει δεχθεί τα λάθη που έχει κάνει. Έχει
ψηφίσει το πρώτο µνηµόνιο. Έχει ψηφίσει το φόρο ακινήτων, τον
πρώτο, τον έκτακτο στο λογαριασµό της ΔΕΗ, τον οποίο εµείς το
2013 τον µειώσαµε κατά 15% και µε το νοµοσχέδιο, το οποίο καταθέτει σήµερα ο Υπουργός για το 80% περίπου των πολιτών µειώνεται επιπλέον περίπου 10% κατά µέσο όρο. Αλλά, δεν µπορώ
να ανέχοµαι εγώ, που είµαι ένα χρόνο Βουλευτής µόνο σε αυτή
την Αίθουσα, µαθήµατα από αυτούς τους ανθρώπους που εν µέρει
η συµπεριφορά τους και οι αποφάσεις τους µας έφθασαν εδώ που
µας έφθασαν σήµερα. Εµείς προσπαθούµε τώρα να λύσουµε και
να βγάλουµε το πρόβληµα από τη χώρα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:Εσείς θα το ψηφίσατε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Είπε ότι η Κυβέρνηση προγραµµατίζει µειώσεις στις συντάξεις στα επόµενα χρόνια και ότι αυξάνει
τους φόρους και δηµιουργεί φοροκαταιγίδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Έχω εδώ τον προϋπολογισµό για το
2014, κύριε Λαφαζάνη. Τον έχετε διαβάσει, κύριε Λαφαζάνη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, τον προϋπολογισµό του
2014;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ, µην
αναφέρεστε προσωπικά. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Τα τακτικά έσοδα είναι 48,7 δισεκατοµµύρια από έµµεσους και άµεσους φόρους του προϋπολογισµού αυτής της χώρας, 47 δισεκατοµµύρια περίπου. Πού πάνε
αυτά τα 47 δισεκατοµµύρια, κύριοι; Τα 18,5 δισεκατοµµύρια πάνε
σε µισθούς δηµοσίων υπαλλήλων και συντάξεις και 13,2 δισεκατοµµύρια πάνε για να στηρίξουν το σύστηµα της ιατρικής περί-
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θαλψης. Δηλαδή, τα 32 δισεκατοµµύρια από τα 48 δισεκατοµµύρια, περίπου το 70% των φόρων που µε αίµα πληρώνουν σήµερα
οι πολίτες αυτής της χώρας πηγαίνει για να καλύψει µισθούς δηµοσίων υπαλλήλων, συντάξεις και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
Μένουν και κάποια άλλα, γύρω στα 7 δισεκατοµµύρια για Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και 5 δισεκατοµµύρια περίπου για
να καλύψουν άλλες λειτουργικές δαπάνες, παιδεία, υγεία κ.λπ..
Και ρωτάω: Εσείς όταν έλθετε, θα καταργήσετε το φόρο ακινήτων; Γιατί δεν το άκουσα αυτό από εσάς. Είναι 2,7 δισεκατοµµύρια
περίπου. Τι σηµαίνει 2,7 δισεκατοµµύρια, κύριοι συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ; Αν καταργήσετε αυτό το φόρο, 2,7 δισεκατοµµύρια αντιστοιχούν σε µια οριζόντια περικοπή περίπου 17% ,δηλαδή περίπου
20% όλων των συντάξεων και όλων των µισθών του δηµοσίου σε
αυτή τη χώρα.
Ερωτώ: Θα το καταργήσετε; Φυσικά και δεν θα το καταργήσετε.
Το είπε ο υπεύθυνος για τα οικονοµικά σας, ο κ. Δραγασάκης στη
συνέντευξη το Φεβρουάριο του 2013 στον κ. Κοττάκη στην ΕΡΤ,
όπου τι είπε; Ότι είναι πολιτικά ανεύθυνο να πει κάποιος ότι θα καταργήσει το φόρο ακινήτων αν δεν µας πει από πού θα βρει τα χρήµατα. Και το είπε µόνο αυτός; Όχι. Και ο κ. Τσακαλώτος στη
συζήτηση για τον Προϋπολογισµό της χώρας τι είπε; Ότι πρέπει να
αλλάξει η αναλογία του φόρου, όχι να καταργηθεί ο φόρος. Με λίγα
λόγια, κύριοι συνάδελφοι, το αξιακό σας σύστηµα ελέγχεται γιατί
εσείς κοροϊδεύετε τον κόσµο, γιατί η πολιτική η δική σας -αυτή που
εκπροσωπείτε- είναι αυτή που πληρώσαµε τριάντα χρόνια.
Και ξέρετε από πού ξεκινήσατε; Ξεκινήσατε από διορισµούς
εκατό χιλιάδων στο δηµόσιο. Ξεκινήσατε από οριζόντια σεισάχθεια.
Από εκεί ξεκινήσατε πριν λίγο καιρό. Και τι έγινε η σεισάχθεια, δηλαδή το χάρισµα οριζόντια σε όλους τους δανειολήπτες πρώτης
κατοικίας; Ξαφνικά έγινε µία παράταση της άρσης των πλειστηριασµών. Και οι εκατό χιλιάδες προσλήψεις στο δηµόσιο ξαφνικά δεν
µπορούν να γίνουν διότι ήταν µε δεδοµένα ενός έτους.
Θέλω να σας πω, δηλαδή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ΣΥΡΙΖΑ
και των άλλων πλευρών της Αντιπολίτευσης, ότι απλά εσείς εκείνο
το οποίο κάνετε είναι να κοροϊδεύετε τον κόσµο. Για ποιο λόγο
λαϊκίζετε; Για ποιο λόγο δηµαγωγείτε; Πιστεύετε ότι µε αυτόν τον
τρόπο θα βοηθήσετε τη χώρα και τους πολίτες που αυτήν τη
στιγµή µε αίµα πληρώνουν τους φόρους τους για να αντέχει αυτή
η χώρα και το 2014 είναι µια χρονιά ολικής επαναφοράς της Ελλάδας και στην Ευρώπη, αλλά και στα παγκόσµια δεδοµένα;
Θέλετε ανάπτυξη για να έχουµε παραπάνω φόρους, διότι αν δεν
έχουµε ανάπτυξη και νέες επενδύσεις φυσικά δεν θα διευρυνθεί
η φορολογική βάση και φυσικά, δεν θα έχουµε παραπάνω φόρους
από νέες δραστηριότητες. Και τι κάνετε για τον ΤΑP; Ψηφίσατε
«ΠΑΡΩΝ» στην κατασκευή του ΤΑP. Και πρέπει να περικοπούν οι
δαπάνες για να µην χρειάζεται να αυξάνουµε τους φόρους στους
πολίτες. Και τι κάνατε, όταν έφερε ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης ένα
φόρο για περικοπή µισού δισεκατοµµυρίου ευρώ των φαρµάκων;
Ψηφίσατε «ΌΧΙ» σε αυτό, για να βοηθήσετε, υποτίθεται, τους φαρµακοβιοµήχανους. Αυτή η διγλωσσία, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να τελειώσει και θα τελειώσει. Και αν δεν την
τελειώσετε εσείς, θα την τελειώσει ο λαός ο ίδιος.
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, στηρίζω ένα νοµοσχέδιο, το οποίο δυστυχώς επιβαρύνει –αναλογικότερα, βέβαια- τους πολίτες αυτής
της χώρας. Πιστεύω ότι η χώρα, οδεύοντας στην ανάπτυξη και διευρύνοντας τη φορολογική βάση και πιάνοντας επιτέλους τη φοροδιαφυγή, θα καταφέρει αυτόν το φόρο να τον κάνει ακόµα
ευµενέστερο και ακόµα λιγότερο επιβαρυντικό για τους Έλληνες
πολίτες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για πολύ λίγο, για δύο προσθήκες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει ο
κύριος Υπουργός για µια τελευταία, φαντάζοµαι, προσθήκη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Καταθέτω
για τα Πρακτικά δύο προσθήκες.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προσθήκες οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
να κατατεθεί στα Πρακτικά και να διανεµηθεί.
Τον λόγο έχει ο κ. Κασαπίδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Βέβαια, λείπει ο αγαπητός φίλος, ο Υπουργός, ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, τον οποίο τον άκουσα να λέει ότι σταχυολογεί θετικές
προτάσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, και καλά κάνει, και τις ενσωµατώνει
στο πρόγραµµα στην εθνική αυτή προσπάθεια που γίνεται. Αλλά
θα ήθελα να τον παραινέσω να πάρει και µερικές καλές ιδέες από
το αγροτικό πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας, το οποίο επιβραβεύτηκε από τον ελληνικό λαό και από τον αγροτικό κόσµο,
κύριε Υπουργέ, και έχει ισοδύναµες προτάσεις τις οποίες θα σας
τις καταθέσω σήµερα, εκµεταλλευόµενος και την παρουσία σας
εδώ, για να σας δώσω κάποιες προτάσεις που θα σας βοηθήσουνε να πάρετε αποφάσεις για να βγούµε από το αδιέξοδο και
αυτόν το φαύλο κύκλο ύφεσης, που δυστυχώς είχε προβλέψει ο
σηµερινός Πρωθυπουργός, ως αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ότι, δηλαδή, ο φόρος θα φέρει νέο φόρο, θα σκοτώσει τα έσοδα του κράτους και θα ξαναφέρει νέους φόρους.
Δυστυχώς, µπλέξαµε σε αυτόν το φαύλο κύκλο ύφεσης. Γι’ αυτό,
ερχόµαστε και µονιµοποιούµε αυτούς τους φόρους που λέγαµε
ότι θα είναι προσωρινοί και επεκτείνουµε τη φορολογική βάση
και στα µέσα της παραγωγής, που είναι έως απαράδεκτο στην
οικονοµική παραγωγή.
Αντιθέτως, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως νεοεκλεγείς Βουλευτής, άκουγα τότε τον Υπουργό Οικονοµικών, κ.
Αλογοσκούφη, να αναφέρει -κύριε Υπουργέ, κάνω κάποιες επισηµάνσεις, και κάνω µια ιστορική αναδροµή- το 2005 ότι η φοροδιαφυγή στα καύσιµα ξεπερνά το 1,5 δισεκατοµµύριο. Ο κ. Σούρλας
την ανέβασε σε µεγαλύτερα ύψη, που σηµαίνει ότι εδώ και οκτώδέκα χρόνια δεν έχουµε κανένα αποτέλεσµα σε αυτό το θέµα.
Όλοι οι προκάτοχοί σας προφανώς απέτυχαν. Εσείς τουλάχιστον,
ως διορισµένος Υπουργός, ξεπεράστε όλες τις αγκυλώσεις και τις
φοβίες των προκατόχων σας και πάρτε αποφάσεις δίκαιες και
αποτελεσµατικές. Είναι αδιανόητο παραοικονοµία, διαφθορά και
φοροδιαφυγή να «τρώει το µεδούλι» του ελληνικού λαού και να
αναγκάζεται η Κυβέρνηση και εσείς και όποιος άλλος Υπουργός
να παίρνει αντιλαϊκά µέτρα.
Δεν θέλω να αναφερθώ, κύριε Υπουργέ, σε όσα ειπώθηκαν µε
µεγάλη ευστοχία από προλαλήσαντες συναδέλφους και από τη
µεριά των Βουλευτών της Κυβέρνησης, που καταλαβαίνετε σε
πόσο δύσκολη θέση έρχονται µε το παρόν σχέδιο νόµου. Θέλω
να σας βοηθήσω, όπως είπα, καταθέτοντας κάποιες προτάσεις,
εν αντιθέσει µε την πρόταση που φέρνετε για τη φορολόγηση
των αγροτεµαχίων.
Εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι οι αγρότες δεν ξεφεύγουν της φορολόγησης που υπόκεινται και οι αστοί. Φορολογούνται και τα ακίνητα των αγροτών, ως σπίτια, όπως φορολογούνται
και των αστών. Μάλιστα οι γεωργοί, από το 2014 που θα µπουν
στο κανονικό καθεστώς, θα έχουν τις υποχρεώσεις που έχουν και
οι άλλοι επαγγελµατίες, ως επιτηδευµατίες, να πληρώνουν, δηλαδή, το ΦΠΑ κανονικά στις τρίµηνες δόσεις που προβλέπεται,
θα τους επιβάλετε τέλος 650 ευρώ του τέλους του επιτηδευµατία,
θα πληρώνουν το αναλογούν ποσό της αλληλεγγύης από τα
πραγµατικά, τα τεκµαρτά εισοδήµατα, θα καταβάλουν τον αναλογούντα φόρο και µάλιστα προκαταβολικά όσοι έχουν επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει κάποια ευνοϊκή µεταχείριση. Εν αντιθέσει,
έρχεστε τώρα και επιβάλλετε φόρο και στα µέσα παραγωγής, δυσκολεύοντας ακόµα περισσότερο τη δουλειά τους.
Θα καταθέσω, κύριε Υπουργέ, και το ψήφισµα του συλλαλητηρίου των αγροτών σήµερα που αναφέρει µια σειρά από εννέα
φόρους που επιβλήθηκαν στους αγρότες µέσα στο 2013. Και έρχεστε εσείς να τους κάνετε δέκα µε τη συγκεκριµένη φορολογία
των αγροτεµαχίων. Αν επιδιώκετε να πάρετε 200 εκατοµµύρια
ευρώ θα σας προτείνω πώς µπορείτε να τα πάρετε µέσα από την
αύξηση της παραγωγής.
Εν τάχει, λοιπόν, -και θα καταθέσω αυτήν την πρότασή µου,
την οποία την είχα καταθέσει και ως υπεύθυνος τοµεάρχης αγροτικού της Νέας Δηµοκρατίας- επιλέγω επτά προϊόντα από τα εκατόν τριάντα δύο, που είχαµε συγκεκριµενοποιήσει και είχαµε
ποσοτικοποιήσει σε ολόκληρη τη χώρα, που µπορούν να αυξή-

5225

σουν την εγχώρια παραγωγή κατά 2 δισεκατοµµύρια. Επί του
13% που είναι το ΦΠΑ και του 10% ή 15% που θα φορολογηθούν
οι αγρότες µας στο κανονικό καθεστώς καταλαβαίνετε ότι µπορείτε να έχετε 400 εκατοµµύρια ευρώ έσοδα και επιπλέον ανθρώπους στη δουλειά.
Ποια είναι η πρόταση; Έχουµε τους εξής τοµείς που είµαστε
ελλειµµατικότατοι, κύριε Υπουργέ: το 70% των τροφίµων που
τρώνε οι Έλληνες εισάγονται. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, όχι µόνο
είναι µια οικονοµική χρεοκοπία στην πραγµατική οικονοµία, αλλά
είναι µία αιχµαλωσία της διατροφής των Ελλήνων από τις εισαγωγές. Τότε, λοιπόν, εφόσον στα ζωοκοµικά προϊόντα, στα
φρούτα και λαχανικά και στην παραγωγή των κτηνοτροφικών
προϊόντων µε βάση το αιγοπρόβειο κρέας έχουµε και ελλείµµατα
και τεράστιες ευκαιρίες, θέσαµε ως στόχο να µειώσουµε την
εξάρτηση της χώρας σε ζωοκοµικά προϊόντα κατά 50%. Αυτό τι
σηµαίνει; Αν οι εισαγωγές µας σε κόκκινο, χοιρινό και µοσχαρίσιο
κρέας ξεπερνούν το 1 δισεκατοµµύριο, µπορούµε να έχουµε 500
εκατοµµύρια απ’ αυτήν την αύξηση της παραγωγής σαν παραγόµενο πλούτο.
Βλέπω τον αγαπητό κ. Κεφαλογιάννη από την Κρήτη που είναι
η πιο πρώιµη περιοχή της Ευρώπης. Ωστόσο, η χώρα εισάγει,
κύριε Κεφαλογιάννη, 730 εκατοµµύρια ευρώ σε φρούτα και λαχανικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιτρέψτε µου, κυρία Πρόεδρε, να ολοκληρώσω τις προτάσεις
µου.
Το µισό να εξοικονοµήσουµε είναι άλλα 350 εκατοµµύρια
ευρώ.
Η χώρα παράγει το καλύτερο ελαιόλαδο στον κόσµο. Δυστυχώς, ο σηµερινός Υπουργός δεν απεδέχθη πρόταση που καταθέσαµε να αναγνωριστούν κάποιες ουσίες που εντοπίστηκαν στο
ελληνικό ελαιόλαδο που µπορούν να προκαλέσουν τους ισχυρισµούς για την υγεία. Η κ. Πατριανάκου γνωρίζει πολύ καλά, είναι
Λάκων στην καταγωγή, πόσο σπουδαίο είναι το ελαιόλαδο της
περιοχής της και της Μεσσηνίας. Είναι µακράν το πρώτο στον
κόσµο. Στην Αµερική αυτό το ελαιόλαδο ξεπερνά στη λιανική τιµή
τα 15 δολάρια το λίτρο και εδώ µόλις και µετά βίας, φέτος που
είναι και δύσκολη χρονιά, αγγίζει τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Γιατί;
Διότι δεν έχουµε εργαστήριο να διαπιστώσουµε ότι έχει κάποιες
ουσίες οι οποίες είναι αντικαρκινικές, αντιοξειδωτικές, καρδιοτονωτικές. Η επέκταση αυτών των προϊόντων θα βοηθούσε, όχι
µόνο στην οικονοµία, αλλά και στην καλή υγεία.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, η χώρα εισάγει 370 εκατοµµύρια
ευρώ, κατά µέσο όρο, το χρόνο ζωοτροφές. Μόνο σε σόγια 100
εκατοµµύρια ευρώ περίπου, τη στιγµή που η Ελλάδα ως µεσογειακή χώρα είναι µία µήτρα αυτών των προϊόντων, παρόµοιων
µε τη σόγια, που είναι πρωτεϊνούχα, και δεν το αξιοποιούµε.
Το ακούµε αυτό εδώ και πέντε χρόνια. Στην πράξη, µηδέν από
το Υπουργείο Γεωργίας.
Τέλος, ένα «έγκληµα» που συντελείται, κύριε Υπουργέ -και
θέλω να το γνωρίζετε- είναι ότι έχουµε το καλύτερο, το πιο διάσηµο τυρί στον κόσµο, τη φέτα, που σήµερα στηρίζει την εργασία τετρακοσίων χιλιάδων Ελλήνων και κάνει τζίρο στην
οικονοµία 1.000.000.000 ευρώ.
Κύριε Υπουργέ, πείτε µου έναν κλάδο, αν εξαιρέσουµε το δηµόσιο που έχουµε εξακόσιες χιλιάδες εργαζόµενους, που να
έχετε τετρακόσιες χιλιάδες εργαζόµενους. Πείτε µου έναν
κλάδο!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτούς τους εργαζοµένους τους διασφαλίζει η παραγωγή της
φέτας. Και έρχεται η σηµερινή Κυβέρνηση και εκχωρεί αυτό το
όνοµα στον Καναδά, µε αυτήν εδώ τη συµφωνία που απεκρύβετο
εδώ και τέσσερα χρόνια. Ήρθε εντελώς ξαφνικά. Θέλω να την
καταθέσω προς άρση όλων αυτών των αµφιβολιών και των παραπληροφορήσεων που επιχείρησαν ορισµένοι να κάνουν, ότι
δεν εκχωρείται αυτούσιο το όνοµα της φέτας στον Καναδά. Εν
αντιθέσει, προηγήθηκε και ένα ξεπούληµα του ονόµατος στη Σιγκαπούρη. Από πού και έως πού η Σιγκαπούρη και ο Καναδάς,
κύριε Υπουργέ, παράγουν φέτα;

5226

Αυτό το προϊόν, λοιπόν, σήµερα διασφαλίζει τετρακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας και 1.000.000.000 τζίρο στην οικονοµία
και µπορεί να εξασφαλίσει -εάν το επιδιώξουµε- την κάλυψη του
50% των αναγκών της Ευρώπης, δηλαδή αν αυξήσουµε την παραγωγή στη χώρα κατά άλλους εκατό χιλιάδες τόνους, εξασφαλίζουµε άλλες εκατόν πενήντα χιλιάδες µόνιµες θέσεις εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κασαπίδη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κλείστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Κλείνω.
Πείτε µου, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ποια άλλα ισοδύναµα είναι.
Θα καταθέσω κάποια ισοδύναµα, για να µην αναζητά ο κύριος
Υπουργός έκτακτα µέτρα, που θα επιβαρύνουν τον ελληνικό λαό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε Κασαπίδη, ολοκληρώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Θα καταθέσω, λοιπόν, κι αυτό το
άρθρο για τη φέτα, το οποίο κατέθεσε ο κ. Ανυφαντάκης -ο άνθρωπος που κατοχύρωσε τη φέτα- λέγοντας, κύριε Υπουργέ, ότι
αντί να αναζητούµε συνεχώς φόρους που θα επιβαρύνουν και θα
µειώνουν το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων, ας στραφούµε και
στην ανάπτυξη. Να έρθουν, δηλαδή, αυτοί οι πόροι µέσα από την
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αύξηση της παραγωγής, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν και θέσεις
εργασίας.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κασαπίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κασαπίδη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τι θα κάνετε,
κύριε Υπουργέ, τώρα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μία
ακόµα προσθήκη-αναδιατύπωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αν είναι για το
καλύτερο, να την κάνετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είναι κρίσιµη, πολύ κρίσιµη. Την καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας καταθέτει για τα Πρακτικά την προσθήκη-αναδιατύπωση,
η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ να
διανεµηθεί στους κυρίους συναδέλφους.
Εισερχόµεθα στις δευτερολογίες.
Κυρία Πατριανάκου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Είναι πρώτα οι
εισηγητές, κύριε Κεφαλογιάννη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν θέλω να δευτερολογήσω. Θέλω να κάνω µία τοποθέτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία. Δύο
λεπτά σας αρκούν;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Τρία, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ό,τι πει ο κ.
Μπούρας.
Ορίστε, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν
µπορώ να κατανοήσω γιατί µέσα στο δηµοκρατικό πολίτευµα κάποιος µπορεί να διεκδικεί το εθνικό πλεονέκτηµα απέναντι σε κάποιον άλλον ή γιατί το DNA του είναι καλύτερο, µε βάση τον
αξιακό του κώδικα, από κάποιου άλλου. Το θεωρώ ντροπή, το
θεωρώ προσβολή προς το δηµοκρατικό πολίτευµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέσα στη δηµοκρατία οι βασικές αξίες που λειτουργούµε είναι η δικαιοσύνη και η ελευθερία.
Κάποιοι που ξεκινούν από την αριστερά, µπορεί να σκαρφαλώνουν σε αυτό το βουνό που έχει στην κορυφή του την κοινωνική
δικαιοσύνη και την ελευθερία από ένα άλλο µετερίζι, από µία
άλλη διαδροµή. Οι σοσιαλιστές, οι κοµµουνιστές πιστεύουν ότι
µέσα από τη δικαιοσύνη θα κατακτήσουν την ελευθερία. Στη θεωρία τους. Βεβαίως, η πράξη έδειξε κάτι άλλο. Οι φιλελεύθεροι
πιστεύουν ότι µέσα από την ελευθερία µπορούν να κατακτήσουν
την κοινωνική δικαιοσύνη.
Στο όνοµα των υψηλότερων ιδανικών δίδαξε η ιστορία ότι έγιναν τα απαισιότερα εγκλήµατα. Κι αυτό που είπε ο κ. Ξανθός είτε
από αµέλεια στο λόγο του είτε από αφέλεια κοινοβουλευτική, σίγουρα δεν τον τιµά, γιατί είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος και
ένας καλός κοινοβουλευτικός. Άρα, αυτό θα τον παρακαλέσω να
το ξανασκεφτεί και σε µία άλλη οµιλία του να κάνει µια διαφορετική τοποθέτηση.
Και σε τελευταία ανάλυση, αν ήθελα να σηκώσω ψηλότερα
τους τόνους, θα αναφερόµουν στον κ. Ξανθό και θα του έλεγα
ότι στον αξιακό κώδικα του δικού του κόµµατος δεν µπορεί να
είναι η απελευθέρωση του κ. Ξηρού. Διότι τι θα πει ο κ. Ξανθός
ως γιατρός στο παιδί του Παύλου Μπακογιάννη; Τι θα πει στην
Αλεξία Μπακογιάννη και τι θα πει στον Κωνσταντίνο Μπακογιάννη;
Λοιπόν, να αφήσετε αυτά τα πράγµατα, γιατί έχουµε τρόπους
να απαντήσουµε. Μπορούµε να πούµε πολύ περισσότερα. Και
καλό θα είναι σε αυτήν την κρίσιµη κατάσταση που διανύει σήµερα η Ελλάδα, να βρούµε κοινό τόπο συνεννόησης. Γιατί αυτό
χρειάζεται ο ελληνικός λαός.
Επίσης, µιας και πήρα το λόγο, θέλω να µην µένει τίποτα αναπάντητο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλω κι εγώ τον λόγο, κυρία
Πρόεδρε!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα ήθελα να πω στην κ.
Κωνσταντοπούλου -που αρέσκεται να διακόπτει- ότι ανάλωσε την
οµιλία σε ένα κείµενο, το οποίο δεν είναι επίσηµο. Καλό είναι να
πληροφορηθεί η Βουλή και ο ελληνικός λαός ότι διέρρευσε ένα
κείµενο-προσχέδιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ακόµα
δεν ψηφίστηκε και ακόµα δεν έχει επεξεργαστεί. Άρα, σε αυτό
το κείµενο αναφέρεστε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης, θέλω να σας πω ότι µακάρι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει µία ηθική βάση, έχει ένα ιδιαίτερο ηθικό βάρος
µε τις αποφάσεις του, να ήταν και ο τόπος από τον οποίο ο παριστάµενος Υπουργός θα προσέφευγε για να πάρει τα δάνεια.
Δυστυχώς, τα δάνεια τα παίρνει από τις κυβερνήσεις.
Και σε τελευταία ανάλυση, να σας πω και κάτι άλλο; Ο κ. Τσίπρας πρόσφατα επισκέφτηκε τον Όλι Ρεν. Σίγουρα πήρε δείγµα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφής τού τι σηµαίνει να διαπραγµατεύεσαι µε εταίρους στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και να λαϊκίζεις στο εσωτερικό της Ελλάδος.
Λοιπόν, καλό είναι να σοβαρευτείτε. Αξιωµατική Αντιπολίτευση
γίνατε. Ελάτε να συνεννοηθούµε και αφήστε τους βερµπαλισµούς και τους λαϊκισµούς. Δεν βοηθούν ούτε εσάς ούτε την Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω τον λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν θα εξηγήσετε το προσωπικό. Αλλά σας δίνω δύο λεπτά να απαντήσετε,
γιατί αναφέρθηκε σε εσάς ο κ. Κεφαλογιάννης.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα απαντήσω, κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δύο λεπτά
µόνο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, κυρία Πρόεδρε.
Θα απαντήσω και σε αυτά που αναφέρθηκαν προηγουµένως…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στα δύο λεπτά, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εν πάση περιπτώσει, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στα δύο λεπτά και σε ό,τι αφορά
τις αναφορές που έγιναν και τις διαστρεβλωτικές τοποθετήσεις
επί των τοποθετήσεών µου.
Δεν είναι ανυπεράσπιστοι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι καταρτίζουν τα µνηµόνια κρυπτόµενοι πίσω από τους Υπουργούς, όπως
δεν είναι ανυπεράσπιστοι άνθρωποι η τρόικα και οι εντεταλµένοι
τους. Και κάποια στιγµή, ο ελληνικός λαός πρέπει να µάθει ποιοι
είναι πίσω από τα κυβερνητικά πρόσωπα και ποιο είναι το προσωπικό που στηρίζει το µνηµόνιο. Κι εµείς σε αυτό θα συµβάλουµε.
Δεύτερον, σε αυτά που είπε ο κ. Κεφαλογιάννης: Είτε σχέδιο γιατί το ανέφερα ρητά- είτε µεθαύριο έκθεση της Επιτροπής του
Ευρωκοινοβουλίου, είναι ένα εργαλείο το οποίο εσείς δεν χρησιµοποιείτε -και είναι απορίας άξιον γιατί δεν το χρησιµοποιείτεπρος όφελος του ελληνικού λαού.
Ως προς αυτά που ρώτησε, αναφερόµενος στην τοποθέτησή
µου, ο κ. Σκρέκας: Είναι ξεκάθαρο νοµίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε την ένσταση αντισυνταγµατικότητας αυτού του νοµοσχεδίου,
διότι παραβιάζει την αρχή της φορολογικής ισότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Και για να απαντήσω, αναφέροµαι στην έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής, η οποία υπενθυµίζει σε εσάς, κύριοι, το δικαίωµα στην ιδιοκτησία. Αν είναι δυνατόν να πρέπει να
σας το υπενθυµίσει σε εσάς, που υποτίθεται ότι πρεσβεύετε τους
προστάτες του δικαιώµατος αυτού, η Επιστηµονική Υπηρεσία της
Βουλής, η οποία σας παραπέµπει και στις αποφάσεις του Γερµανικού Οµοσπονδιακού Συνταγµατικού Δικαστηρίου και στις αποφάσεις του Γαλλικού Συνταγµατικού Συµβουλίου και ειδικότερα
στις κρίσεις τις δικανικές, ότι η επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να θίγει τον πυρήνα του δικαιώµατος της ιδιοκτησίας και ο φόρος πρέπει να µπορεί να καταβάλλεται από τα
εισοδήµατα, τα οποία προέρχονται κατά συνήθη χρήση από την
περιουσία αυτή και ακόµη ότι για να είναι η φορολόγηση της περιουσίας συνταγµατικώς ανεκτή, πρέπει η κατοχή της να συνδέεται και µε παραγωγή εισοδήµατος.
Αυτά γιατί κάνετε ότι δεν τα βλέπετε και µας ρωτάτε αν θα καταργήσουµε αυτά που εµείς σήµερα θα καταψηφίσουµε; Έχετε
καµµία αµφιβολία; Το θέµα είναι εσείς θα τα ψηφίσετε, ενώ παραβιάζουν όλα όσα διακηρύσσετε τόσες δεκαετίες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία. Το καταλάβαµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μία τελευταία λέξη, κυρία Πρόεδρε.
Επιτέλους, είναι το άκρον άωτον του θράσους εκείνοι οι οποίοι
συγκυβερνούν σήµερα και έχουν κυβερνήσει αλληλοδιαδεχόµενοι ο ένας τον άλλον σαράντα χρόνια, να κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ
ότι δήθεν κυβερνούσε σαράντα χρόνια και ευθύνεται αυτός.
Έλεος!
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Λοβέρδος, έχει τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, για το θέµα που
έθεσε ο κ. Κεφαλογιάννης θέλω να κάνω µία παρέµβαση. Έχω
λόγο.
Θέλω, κατ’ αρχάς, να πω ότι συµφωνώ µαζί του. Και επειδή
συµφωνώ µαζί του, θέλω να πω ότι κανένας δεν έχει ειδικό πλεονέκτηµα και όποιοι διατείνονται πως το έχουν, έρχεται η ζωή και
τους σαρώνει. Και όσον αφορά αυτά περί µανίας τιµιότητας που
επιδεικνύουν κάποιοι, νοµίζω ότι έχουµε την εµπειρία να δούµε
ότι δεν αξίζουν. Είναι δηµαγωγίες που τις παίρνει ο αέρας.
Ωστόσο, επειδή αυτά τα λέει, πρέπει να δεχθεί και ένα άλλο
συµπέρασµα δεκαετιών πολιτικής λειτουργίας, που έχει γίνει
αξίωµα στα δηµοκρατικά πολιτεύµατα.
Κύριε συνάδελφε, η δηµοκρατία δεν εκδικείται. Και όταν πρόκειται για ασθενή, ανεξαρτήτως για ποια εγκλήµατα βαρύνεται,
η δηµοκρατία έχει την πολυτέλεια και τη δυνατότητα να τον αντιµετωπίσει ως ασθενή.
Κυρία Πρόεδρε, µε τον κ. Κουβέλη το 2006 είχαµε κάνει µία
παρέµβαση µε ερώτηση προς τον τότε Υπουργό Δηµόσιας Τάξης
και Δικαιοσύνης και είχαµε ρωτήσει σχετικά µε την υγεία αυτού
του ανθρώπου και αν υπάρχει, πράγµατι, σοβαρό θέµα, γιατί
τότε ο Τύπος κάλυπτε τα θέµατα της υγείας του µε ιδιαίτερο
τρόπο. Δεν είναι κακό αυτό.
Δεν είναι κακό, κύριε συνάδελφε. Αντίθετα, είναι απόδειξη της
πλεονεκτικής θέσης, στην οποία είναι τα δηµοκρατικά πολιτεύµατα. Ακόµα και ένας άνθρωπος που βαρύνεται µε πολύ σηµαντικά εγκλήµατα, αν ασθενεί, η δηµοκρατία πρέπει να τον κοιτάξει.
Δεν νοµίζω ότι θέλατε να πείτε κάτι άλλο απ’ αυτό και χρειάζεται µία διευκρίνιση, γιατί εµφανιστήκατε υπέρ του δέοντος σκληρός, ως δεν έπρεπε να κάνετε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
να πω µία φράση µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Κεφαλογιάννη, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ θα προσυπογράψω
την τοποθέτηση του κ. Λοβέρδου. Όµως, δυστυχώς, αυτή η
απάντηση δεν ήλθε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και χρειάστηκε να έλθει ο
κ. Λοβέρδος για να βάλει µία παράµετρο, που ακόµη και σ’ αυτό
το παράδειγµα που ανέφερε, έπρεπε εσείς να τη βάλετε.
Άρα, ας αφήσουµε τα περί ηθικού πλεονεκτήµατος. Συµφωνώ
απολύτως ότι βασική αρχή της δηµοκρατίας είναι, όχι µόνο να
σέβεται τα ατοµικά δικαιώµατα, αλλά να δείχνει και το περίσσευµα καρδίας που υπάρχει.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όπου υπάρχουν τέτοια θέµατα, σίγουρα η δηµοκρατία δείχνει το περίσσευµα καρδιάς, το
οποίο πρέπει να δείχνει, αλλά πρέπει να το δείχνει προς κάθε κατεύθυνση. Όπως το έδειξε και µετά τη δικτατορία, πρέπει να το
δείξει και σήµερα κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις, όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κεφαλογιάννη.
Η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Πατριανάκου, έχει τον
λόγο.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, όπως είπα και
στην πρωτολογία µου, συζητάµε ένα πάρα πολύ δύσκολο νοµοσχέδιο. Κάτω από οριακές κοινωνικές συνθήκες, µε τους πολίτες
εξαντληµένους και τους οικονοµικά ασθενέστερους στα όρια
εξαθλίωσης πλέον, κληθήκαµε να θεσπίσουµε έναν φόρο, που
έπρεπε να επιτυγχάνει τους δηµοσιονοµικούς στόχους µε δικαιότερο τρόπο απ’ ότι µέχρι σήµερα αυτό γινόταν.
Η συζήτηση ήταν πάρα πολύ δύσκολη, γιατί, εκτός όλων των
άλλων, αυτό που διαπιστώσαµε όλοι και συµφωνήσαµε είναι ότι
αυτόν τον φόρο πήγαµε να τον φτιάξουµε χωρίς δασολόγιο,
χωρίς περιουσιολόγιο, χωρίς κτηµατολόγιο, χωρίς να έχουµε
γνώση των πολεοδοµικών δεδοµένων όλης της χώρας, χωρίς να
ξέρουµε το ευρύ καθεστώς δεσµεύσεων, ρυµοτοµήσεων κ.λπ..
Παρ’ όλα αυτά, αυτό το νοµοσχέδιο, όπως συντάχθηκε, στις
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βασικές τους αρχές είχε δοµές, οι οποίες µπορούσαν να στηρίξουν ένα νοµοσχέδιο, το οποίο µπορεί να σταθεί στο χρόνο και
να επιδέχεται διαρκών βελτιώσεων.
Βεβαίως, είναι ένα νοµοσχέδιο, το οποίο καλύπτει µία πολύ δύσκολη δηµοσιονοµική ανάγκη σήµερα. Όσο περνούν τα χρόνια
και θα βελτιώνεται η οικονοµική κατάσταση, είναι προφανές ότι
πάρα πολλές από τις προβλέψεις του διαρκώς θα αποµειούνται,
προκειµένου µε αυτόν τον τρόπο να ελαφρύνονται αυτοί οι
οποίοι θα βρίσκονται πάντα σε χειρότερη θέση από κάποιους άλλους.
Τι προέκυψε από τη συζήτηση; Μία σειρά από βελτιώσεις, τις
οποίες οι πολίτες πρέπει ν’ αντιληφθούν.
Κατ’ αρχήν, επειδή όλες οι πτέρυγες θέσαµε θέµα για διεύρυνση των κριτήριων όσον αφορά τους οικονοµικά ασθενέστερους σε σχέση µε το φορολογητέο εισόδηµα, αυτό αυξήθηκε
κατά 3.000 ευρώ για τρίτεκνους, πολύτεκνους και για άτοµα µε
αναπηρίες από 80% και άνω, µε αποτέλεσµα να διευρυνθεί αρκετά το πλήθος των δικαιούχων. Επτακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες άνθρωποι θα δικαιούνται πλέον τον ελαφρύνσεων ή
εξαιρέσεων 100%, που προβλέπει το νοµοσχέδιο.
Έγινε µία τοµή, την οποία η Αίθουσα για κάποιο λόγο κάνει ότι
δεν την αντιλαµβάνεται. Όλοι γνωρίζουµε τι σήµαινε όταν αυθαιρέτως ένα δηµοτικό συµβούλιο ερχόταν και δέσµευε ακίνητα πολιτών και µάλιστα αυτά τα ακίνητα τα είχε επί πάρα πολλά χρόνια
ως δουλεία, την οποία ουδέποτε αποζηµίωνε και οι πολίτες τώρα
θα καλούντο να πληρώνουν ΕΝΦΙΑ.
Εδώ γίνεται µία µεγάλη ανατροπή. Τον ΕΝΦΙΑ θα τον πληρώνει
ο δήµος, ο οποίος έχει δεσµεύσει το ακίνητο, ο οποίος χρησιµοποιούσε και λειτουργούσε ως «νταβατζής» της περιουσίας των
δηµοτών του. Αυτό, λοιπόν, είναι µία καινοτοµία πάνω στην οποία
πρέπει να δουλέψουµε και πρέπει όλο το δηµόσιο ν’ αρχίσει να
κινείται µε βάση αυτές τις αρχές.
Επίσης, δόθηκε λύση για τα ηµιτελή ακίνητα, τα κενά, τα οποία
δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί µέχρι τώρα. Δόθηκε λύση για τα διατηρητέα κτίσµατα, τα ανακηρυγµένα άνω των εκατό ετών, που
δεν µπαίνουν στον συµπληρωµατικό ΕΝΦΙΑ.
Πάρα πολλές επιµέρους βελτιώσεις καθιστούν αυτό το νοµοσχέδιο καλύτερο απ’ αυτό που ήταν όταν εισήχθη µέσα σ’ αυτήν
τη διαδικασία της Ολοµέλειας. Έγινε από το Βήµα της Βουλής
αυτό που είχαµε απαιτήσει όλοι, η ανακοίνωση για τους αγρότες
και τη µη τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων από κάποιο εισόδηµα
και κάτω να γίνει από του βήµατος της Βουλής. Αποσύρθηκαν
διατάξεις, που προκάλεσαν το κοινό αίσθηµα διότι καλώς ή
κακώς υπήρχαν Υπουργοί οι οποίοι δεν έχουν αντιληφθεί την
οριακή κατάσταση που αυτήν τη στιγµή επικρατεί στην κοινωνία
και έφερναν διατάξεις, οι οποίες ήταν άσχετες µε αυτό το πολύ
δύσκολο νοµοσχέδιο, που έπρεπε να διεκπεραιώσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θέλω ακριβώς ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε,
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Σ’ αυτό το δύσκολο περιβάλλον
όπου το βασικό πρόβληµα είναι ότι µε µεγάλες βεβαιώσεις προσπαθούµε να επιτύχουµε µικρότερες εισπράξεις –άρα, κατανέµουµε βάρη σε πολίτες, οι οποίοι είναι συνεπείς φορολογούµενοι,
γιατί οι άλλοι, όχι πλέον θέλουν να φοροαποφύγουν ή να φοροδιαφύγουν, αλλά δεν µπορούν- εδώ πλέον πρέπει να αντιµετωπίσουµε τέσσερα µεγάλα θέµατα, κύριε Υπουργέ, συνολικά.
Το ένα είναι οι συµψηφισµοί. Πρέπει πολύ άµεσα ό,τι χρωστάει
το δηµόσιο να συµψηφίζεται µε αυτό που χρωστάνε οι πολίτες,
για να µπορέσουν να ανακουφιστούν. Οι διακανονισµοί οφειλών
πρέπει να γίνουν µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ταχύτητα µπορούν να γίνουν, για να µπορούν οι πολίτες να σηκώσουν τα βάρη
των πολλαπλών δόσεων. Πρέπει να γίνει πλήρης αποποινικοποίηση τουλάχιστον από ένα χρέος και κάτω. Δεν µπορεί οι πολίτες
να κυνηγιούνται, να έχουν ποινικές διαδικασίες και να προσωποκρατούνται για χρέη προς το δηµόσιο, διότι δεν είναι ότι είναι
κλέφτες και απατεώνες, αλλά δεν µπορούν.
Βεβαίως, πρέπει και να µην υπάρχουν εξοντωτικά πρόστιµα.
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, επικαλούµαι την ευαισθησία σας για την

5230

επίµαχη αυριανή διάταξη σε ένα πολύ δύσκολο νοµοσχέδιο. Πρέπει να βρούµε τρόπους, ώστε να δείξουµε στους πολίτες κοινωνική δικαιοσύνη.
Κυρία Πρόεδρε, όταν πρωτοασχολήθηκα από νεαρή ηλικία µε
την πολιτική ήταν γιατί πίστευα ότι µπορούµε ν’ αλλάξουµε τον
κόσµο. Το πιστεύω ακόµη και σήµερα, σ’ αυτήν την ηλικία, µετά
από τόσα χρόνια και µε τέτοια πορεία, µε µία διαφορά, όµως, ότι
αυτήν την ώρα, τη δύσκολη, καλούµαι να αναλάβω ευθύνες που
δεν µου αναλογούν. Όµως, γι’ αυτό µπήκαµε στο Κοινοβούλιο,
για να τις αναλάβουµε. Δεν δέχοµαι, όµως, άνθρωποι, οι οποίοι
επί πάρα πολλά χρόνια διετέλεσαν σε δηµόσια αξιώµατα, σήµερα να αποποιούνται των δικών τους ευθυνών, να νίπτουν τας
χείρας τους και να προσπαθούν να αποκαθαρθούν.
Είναι προφανές ότι µέσα σ’ αυτήν την πολύ δύσκολη διαδικασία που είµαστε όλοι, ούτε η Αντιπολίτευση έχει το δικαίωµα να
εξαιρεί τον εαυτό της, διότι εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά ότι όταν
πήγαµε να κάνουµε τοµές στα πανεπιστήµια, αυτοί προχωρούσαν σε καταλήψεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, σας
παρακαλώ.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Έκλειναν εργοστάσια, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ξέρω τι έκαναν, κυρία συνάδελφε.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Ξήλωναν πεζοδρόµια, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Πατριανάκου, ξέρω τι έκαναν. Κλείστε, όµως. Μην µπαίνετε σε άλλα θέµατα.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Δεν πάω σε άλλα θέµατα.
Εν πάση περιπτώσει, χθες συνάδελφος από τον ΣΥΡΙΖΑ είπε
ότι είναι καλύτερη η Κούβα από την Ελλάδα, γιατί εκεί µπορεί να
µην έχουν plasma, αλλά έχουν σπίτι.
Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν διεκδικούµε να γίνουµε
Κούβα. Θέλουµε να γίνουµε η Ελλάδα που ονειρευόµαστε και
σας καλούµε όλοι µαζί να τη φτιάξουµε. Και µπορεί αύριο να γίνετε και Κυβέρνηση. Ποιος ξέρει;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Δηµήτριος Γελαλής έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, συζητάµε για ένα νοµοσχέδιο το οποίο έχει
µία λογική. Και η λογική αυτή είναι ότι θέλουµε να εισπράξουµε
3,5 δισεκατοµµύρια. Απ’ αυτά αναµένουµε να εισπράξουµε 2,6
δισεκατοµµύρια και από κει και πέρα για το υπόλοιπο δεν µας
ενδιαφέρει πώς θα γίνει αυτό. Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο
είναι κατάπτυστο, το οποίο είναι εξοντωτικό για τα χαµηλά και
τα µεσαία εισοδηµατικά στρώµατα. Είναι ένας φόρος κατοχής.
Είναι ένας διπλός φόρος, παρ’ όλο που δεν το λέτε. Αντικαθιστά
δύο προηγούµενους φόρους µε δύο καινούργιους, τον κύριο και
τον συµπληρωµατικό φόρο. Είναι ένας φόρος ο οποίος µπαίνει
στα ακίνητα, στα οικόπεδα, στα αγροτεµάχια, παντού, ακόµα και
στις πυλωτές, ακόµα και στις µονοκατοικίες. Όλη η επαρχία, όλα
τα χωριά έχουν µονοκατοικίες.
Τι λέµε απέναντι σ’ αυτό; Τι θέλουµε; Τι πρέπει να γίνει; Ένα
περιουσιολόγιο το οποίο δεν θα αποτελεί ένα φόρο, αλλά ένα
εργαλείο, έναν «οδικό χάρτη» όπου θα καταγράφεται η περιουσία όλων των Ελλήνων του εσωτερικού και του εξωτερικού και
που θα µπορούµε να παρακολουθούµε τις µεταβολές στην περιουσία, θα µπορούµε να ελέγχουµε το τι αλλαγές γίνονται και πώς
µπορούµε να πιάσουµε τη φοροδιαφυγή. Είναι ένας ακρογωνιαίος λίθος για το φορολογικό σύστηµα, ένα εργαλείο. Δεν φορολογούµε και δεν πρέπει να φορολογήσουµε την παραγωγή.
Πρέπει να φορολογήσουµε τα εισοδήµατα τα οποία θα προέλθουν απ’ αυτά.
Για να γίνει αυτό, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να δούµε το πρόβληµα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας σε µία διαφορετική βάση. Δυστυχώς, τα αποτελέσµατα από την έναρξη της
κρίσης µέχρι σήµερα είναι τραγικά και βέβαια, δεν βλέπουµε φως
στο τούνελ.
Κύριε Υπουργέ, καταφέρατε το ακατόρθωτο. Καταφέρατε να
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τροποποιήσετε µία τροπολογία, πριν καν κατατεθεί και µάλιστα,
να ζητήσετε να ψηφιστεί, πριν καν ψηφιστεί η πρώτη τροπολογία.
Βέβαια, είναι δεδοµένο, το βλέπουµε αυτές τις µέρες, όπως και
σε άλλα νοµοσχέδια, ότι έχουµε µία «βιοµηχανία» τροπολογιών
που αδυνατούµε κι εµείς –φανταστείτε ο υπόλοιπος παραγωγικός κόσµος έξω- να την παρακολουθήσουµε. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζετε «το ίδιο βιολί», τον ίδιο ρυθµό. Δεν λαµβάνετε υπόψη
τους ίδιους τους Βουλευτές σας. Σειρά Βουλευτών της συγκυβέρνησης τοποθετούνται κατά άρθρων και ζητάνε από σας τον
ίδιο να αποσυρθούν ή να γίνουν τροπολογίες σ’ αυτά τα άρθρα.
Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζουµε στον ίδιο ρυθµό.
Βέβαια, αυτοί οι συνάδελφοι στο τέλος θα πάνε και θα ψηφίσουν. Δεν ξέρω αν θα είναι όλοι. Εγώ θα αναφερθώ και ονοµαστικά. Από το Βήµα της Βουλής ο κ. Τζαµτζής εµφανίστηκε
υπέρµαχος των αγροτών της περιοχής του, υπέρµαχος των διατηρητέων. Θα τα ψηφίσει ή όχι; Θα το δούµε αύριο αυτό το
πράγµα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπήρξε ρύθµιση από τον
κύριο Υπουργό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Εγώ λέω το τι είπε ο κ. Τζαµτζής.
Αύριο θα έχουµε ονοµαστική ψηφοφορία και θα δούµε τι θα γίνει.
Στην ίδια λογική, ο κ. Βλαχογιάννης αναφέρθηκε στο φορολογικό νοµοσχέδιο. Τα είπε ο κ. Πολύδωρας σήµερα. Τα είπε προχθές ο κ. Παυλόπουλος και για την αντισυνταγµατικότητα.
Επειδή δεν είχαµε το χρόνο µέχρι τώρα, θα αναφερθώ και στις
τροπολογίες των Βουλευτών. Θα αναφερθώ στην τροπολογία
1022, που είναι σε εκτέλεση ακυρωτικής απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας. Ποια είναι αυτή, κύριε Υπουργέ; Δηλαδή
να έλθουµε να ψηφίσουµε χωρίς να γνωρίζουµε τίποτα;Βέβαια,
αναφέρεται µετά ότι θα ψηφιστεί να διενεργείται νέα εκκαθάριση
του φόρου, άρα δηλαδή θα ξεκινήσουµε για όλες τις φορολογικές δηλώσεις της περιοχής ή των περιοχών -που δεν γνωρίζουν
ποιες είναι- να γίνονται και καινούργιες εκκαθαρίσεις. Επιτυγχάνεται µ’ αυτό το πράγµα οµοιόµορφη αντιµετώπιση των ακινήτων
στη φορολογία; Θα µπορούσατε τουλάχιστον να πείτε ότι ισχύει
για όλες τις περιοχές και όχι για µία περιοχή η οποία έχει ακυρωτική απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Έστω και τώρα, κύριε Υπουργέ, µην κάνετε δεκτή αυτή την
απόφαση. Φέρτε τη συνολικά. Είναι δεδοµένο ότι οι αντικειµενικές αξίες είναι πολύ υψηλές σε σχέση µε τις εµπορικές. Κοιτάξτε
το συνολικά για όλη την επικράτεια να έλθει οµοιόµορφα ούτως
ώστε να µην υπάρξουν διαµαρτυρίες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο εισηγητής
του ΠΑΣΟΚ κ. Κουτσούκος έχει τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατανοώ την κόπωση όλων των συναδέλφων, αλλά θα µου επιτρέψουν κι εµένα να ασκήσω το δικαίωµα της δευτερολογίας.
Μπορώ να πω ότι παρακολούθησα σχεδόν το σύνολο των αγορεύσεων. Επειδή υπήρξαν πάρα πολλές εντάσεις, µε όση νηφαλιότητα µπορεί να διαθέτει ένας άνθρωπος που εδώ και µία
ολόκληρη εβδοµάδα διάβασε πολύ περισσότερο απ’ αυτά που
διάβασε για να δώσει εξετάσεις για το πανεπιστήµιο, θα κάνω
µία αποτίµηση όλης αυτής της διαδικασίας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, φτάσαµε εδώ µετά από µία δύσκολη
διαπραγµάτευση, στην οποία εµείς ως ΠΑΣΟΚ µπήκαµε µε µία
συλλογική απόφαση της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας για να
πάµε ένα βήµα πιο µπροστά, δηλαδή απέναντι στον κίνδυνο να
συνεχίσουµε να έχουµε ένα φόρο στα ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα, τον οποίον όλοι είχαν καταγγείλει, να δηµιουργήσουµε ένα
θεσµό τέτοιο που να µπορεί να αποτελέσει ένα προγεφύρωµα
για µία µελλοντική φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, όπως
ιδεατά την έχουν περιγράψει οι θεωρητικοί, µε άθροισµα της ακίνητης περιουσίας, µε αφορολόγητο, µε προοδευτική κλίµακα.
Πιστεύω ότι σ’ αυτήν την προσπάθεια επιτύχαµε και έναν άλλο
στόχο, να έχουµε µία πιο δίκαιη κατανοµή των βαρών, µιας και
θα πληρώσουν συνολικά λιγότερο οι Έλληνες πολίτες και πολύ
περισσότεροι θα πληρώσουν λιγότερα.
Επίσης, θέλω να επαναλάβω ότι επιτύχαµε να προστατεύσουµε την παραγωγική βάση, µε την έννοια ότι τα ακίνητα που
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χρησιµοποιούνταιγια παραγωγική δραστηριότητα είτε στον αγροτικό τοµέα είτε στο βιοτεχνικό, έχουν λιγότερες επιβαρύνσεις, ότι
έχουµε προβλέψει εκπτώσεις και απαλλαγές και ότι έχουµε δει µε
ορισµένους τρόπους πώς ο πολίτης, ανάλογα µε τη φοροδοτική
του ικανότητα, µπορεί να ανταποκριθεί σ’ αυτές τις διατάξεις, που
του επιβάλλουν να πληρώσει το σχετικό φόρο ακίνητης περιουσίας.
Θα κλείσω αυτή τη γενική παρατήρηση και θα πω τι περιµένω
ακόµα από τον Υπουργό.
Κυρία Πρόεδρε, µέσα από κραυγές και αντιπαραθέσεις που
άλλες µεν είχαν πολιτικούς λόγους, άλλες είχαν στόχο να προστατεύσουν µεγάλες περιουσίες, πολλές φορές κρύβεται η ουσία. Η
ουσία είναι ότι σε όλες τις πτέρυγες της Βουλής υπάρχει µία συµφωνία ότι δεν µπορεί αυτός ο τόπος να µην έχει φόρο ακίνητης
περιουσίας. Ανεβάζοντας την αντιπαράθεση και τις κραυγές, κρύβουµε αυτήν την ουσία. Θα έλεγα ότι πολλές φορές, όταν ερωτώνται οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, δείχνουν και µία
αµηχανία για το τι θα κάνουν στο µέλλον µ’ αυτές τις διατάξεις.
Εγώ πιστεύω ότι επιτύχαµε σηµαντικές αλλαγές που είχαν να
κάνουν µε την προστασία των ανάπηρων και των πολυτέκνων,
όµως στο σχετικό άρθρο 7 λείπει µία διατύπωση που θα διασφάλιζε τους ανέργους από περιπέτειες έναντι του εφόρου. Επιτύχαµε
βελτιώσεις για τα ηµιτελή κτίσµατα. Επιτύχαµε την κατοχύρωση
των διατηρητέων µε την τελευταία νοµοτεχνική διατύπωση. Επιτύχαµε να εντάξουµε τα ενοικιαζόµενα δωµάτια στα κτήρια ειδικού
σκοπού, γιατί κι αυτά είναι κτίσµατα που έχουν σχέση µε µία διαδικασία αντίστοιχη των ξενοδοχείων.
Θέλω να πω ότι έχουµε διασφαλίσει -µ’ έναν τρόπο που δεν
εκτιµώ ότι µπορεί να δηµιουργήσει παρερµηνείες- τα κτίσµατα της
αγροτικής παραγωγής, διότι είδα τώρα µία νοµοτεχνική βελτίωση
που, σε σχέση µε τα αγροτικά ακίνητα που αναφέρεται το συγκεκριµένο άρθρο, αφαιρεί τα κτηνοτροφικά και µάς επαναφέρει στην
έννοια «αγροτικά».
Θέλω να θυµίσω ότι –µια και έχω περάσει για ένα µικρό χρονικό
διάστηµα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης- όταν λέµε
«αγροτικά» εννοούµε τα γεωργικά, τα πτηνοτροφικά, τα κτηνοτροφικά και τα µελισσοκοµικά. Αυτή η έννοια τα καλύπτει όλα. Δεν
χρειάζονται περαιτέρω.
Πετύχαµε, επίσης, να αφαιρεθούν διατάξεις, που τις είχαµε αναδείξει από την πρώτη ηµέρα της συζήτησης, που αφαιρούσαν
έσοδα από το δηµόσιο. Αυτές είναι οι διατάξεις του άρθρου 33 οι
παράγραφοι 2 και 5. Να διευκρινίσουµε διατάξεις που αφορούσαν
τους ελεύθερους επαγγελµατίες µε µπλοκάκι που αντιµετωπίζονται ως µισθωτοί. Επίσης, θεωρώ ότι είναι θετικό πως ο Υπουργός
από του Βήµατος της Βουλής όρισε η απαλλαγή των αγροτών να
είναι 10 χιλιάδες ευρώ. Εγώ θα υποστήριζα ότι αυτό θα µπορούσε
να είναι παραπάνω. Δεν έχω τα στοιχεία που παρέθεσε, για να δω
το εύρος της απαλλαγής. Επίσης, θεωρώ θετικό την αναφορά του
στο δελτίο αποστολής.
Όµως, κύριε Υπουργέ, σε συνεργασία µε το επιτελείο του κ.
Μαυραγάνη, είχαµε διατυπώσει µία διάταξη που έλεγε ότι έναντι
της κατάργησης του δελτίου αποστολής -αυτή η θολή διατύπωση
του άρθρου 52- πρέπει να συµπληρωθεί µε έναν τρόπο που θα
διασφαλίζει ότι θα υπάρχουν δικαιολογητικά για τη διακίνηση. Δεν
θα αναφέρεται δηλαδή σε αόριστους χρόνους. Την έχω µπροστά
µου και θα ήταν µία τελευταία θετική διατύπωση, γιατί θα βρεθούµε σε ένα κενό νόµου την 1η Ιανουαρίου2014.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Επίσης, θεωρώ σηµαντικό ότι κάνατε µία διατύπωση για την
απόσβεση των άυλων τίτλων. Πιστεύω ότι αυτή είναι σε υλοποίηση
µίας απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας και ότι θα καλύπτει το σχετικό αίτηµα.
Θα ήθελα να κλείσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέγοντας
ότι εάν η συζήτηση δεν είχε εµπλακεί µε όλα τα ζητήµατα που
αφορούν τη φορολογία εισοδήµατος, τον Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας, τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων και µε µία
σειρά τροπολογιών, θα ήταν µία πολύ καθαρή συζήτηση που θα
είχε οδηγήσει και σε καλύτερο νοµοθέτηµα και σε καλύτερα συµπεράσµατα.
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Προς γνώσιν και συµµόρφωσιν, κύριε Υπουργέ. Καταλαβαίνω
τις ανάγκες, αλλά να βοηθήσετε και τη Βουλή να νοµοθετεί µε
τον καλύτερο τρόπο, χωρίς να εµπλέκεται σε όλες αυτές τις αντιπαραθέσεις και δαιδαλώδεις διαδικασίες, τις οποίες πολλές
φορές, µε πάρα πολύ κόπο τις αποκωδικοποιούµε.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Ο κ. Επαµεινώνδας Μαριάς, ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων έχει τον λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, έχει ξηµερώσει πλέον Σάββατο και συµπληρώσαµε µία εβδοµάδα από
το προηγούµενο Σάββατο που κληθήκαµε εσπευσµένα µέσα σε
τέσσερις συνεδριάσεις, Σαββατοκύριακο, να επεξεργαστούµε
ένα συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Απαντήθηκαν τα βασικά ζητήµατα που τέθηκαν από τότε; Νοµίζω όχι. Ποια ζητήµατα τέθηκαν;
Πρώτον, σε ποιους πρέπει να επιβληθεί αυτός ο φόρος;
Δεύτερον, υπάρχει φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων πολιτών, να ανταποκριθούν και να µπορέσουν πραγµατικά να πληρώσουν αυτόν το φόρο; Η ίδια η αιτιολογική έκθεση και οι στόχοι
του Υπουργείου τι λένε; Προϋπολογίζουν ότι θα υπάρξουν τουλάχιστον 600 εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία δεν θα εισπραχθούν
από το φόρο. Αυτό σηµαίνει νέα ληξιπρόθεσµα, νέες οφειλές,
νέα καταδιωκτικά µέτρα κατά των Ελλήνων πολιτών.
Επόµενο θέµα: Είναι δίκαιος αυτός ο φόρος; Γιατί επιβάλλεται;
Υπάρχει δυνατότητα, αντί να επιβληθεί αυτός ο φόρος, να γίνει
κάτι άλλο; Αυτός ο φόρος, ο ΕΝΦΙΑ, είναι, όπως είπαµε, κύριε
Υπουργέ, η ένδεια του φοροεισπρακτικού µηχανισµού να µπορέσει πράγµατι να αντιµετωπίσει τους γνωστούς-άγνωστους φοροφυγάδες. Δεν έχουµε µόνο τους γνωστούς-άγνωστους των
Εξαρχείων. Έχουµε και τους γνωστούς-άγνωστους φοροφυγάδες.
Σας αποδείξαµε εδώ µε στοιχεία που έθεσαν οι ίδιοι οι εφοριακοί ότι δεν έχετε κάνει καµµία προσπάθεια και να φορολογήσετε αυτούς που έχουν τις offshore και να φορολογήσετε αυτούς
που έστειλαν τα εντάλµατα στο εξωτερικό και ταυτόχρονα συνεχίζετε και πάλι την πολιτική των φοροαπαλλαγών απέναντι στους
εφοπλιστές.
Δεσµεύτηκα και σας απέδειξα σήµερα µε ποιους όρους και
προϋποθέσεις µπορεί και σήµερα να φορολογηθεί το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Είχατε δεσµευτεί ότι θα προχωρήσετε και θα
απαντήσετε σε αυτό. Τα επιχειρήµατα που φέρατε περί συνταγµατικότητας ή αντισυνταγµατικότητας κ.λπ. των φόρων δεν στάθηκαν και δεν πήραµε καµµία απάντηση.
Ταυτόχρονα, δεν πήραµε καµµία απάντηση γιατί εξαιρείτε το
ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο δεν πρόκειται να πληρώσει, γιατί εξαιρείτε
άλλες δηµόσιες επιχειρήσεις, για θα εξαιρεθεί και η νέα εταιρεία
η οποία θα εκµεταλλευθεί την περιοχή του Ελληνικού. Για ποιο
λόγο; Δηλαδή αυτοί θα εξαιρεθούν, ταυτόχρονα τα νοµικά πρόσωπα έχουν το δικαίωµα αναστολής καταβολής του ποσού, ενώ
οι υπόλοιποι πρέπει να πληρώσουν.
Δεν πήρα απάντηση όλες αυτές τις ώρες και για µία παρατήρηση που σας κάναµε –είδα ότι την εξετάζατε- ότι θα πρέπει
αυτό το θέµα που βάζετε, να µην έχει κάποιος ληξιπρόθεσµες
οφειλές, προκειµένου να έχει το 50% της έκπτωσης-δεν µιλώ για
τους αναπήρους και τους πολύτεκνους, αλλά για τους υπόλοιπους- θα πρέπει να είναι µε ρυθµιζόµενα χρέη, µε ρυθµιζόµενα
ληξιπρόθεσµα. Αυτό δεν το έχετε φέρει ακόµα νοµοτεχνικά στη
διάταξη. Θα το φέρετε;
Επόµενο σηµαντικό θέµα: Υπάρχει έκπτωση για ξενοδοχεία,
εργοστάσια κ.λπ. και στο φτωχοποιηµένο ελληνικό λαό που αδυνατεί να πληρώσει, µε χειρότερη οικονοµική κατάσταση, µε ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους, του επιβάλλετε φόρο που δεν
µπορεί να πληρώσει.
Διαφωνώ µε το συνάδελφο κ. Κουτσούκο ότι το νοµοσχέδιο
δεν έχει λογική. Έχει λογική το νοµοσχέδιο, γιατί συµπληρώνει
διατάξεις περί Κώδικα Φορολογικών Εσόδων, περί είσπραξης για
να µπορεί αυτός ο φόρος να εισπραχθεί µε βίαιο τρόπο, δηλαδή
µε συντηρητική κατάσχεση που θα επιβάλει ο έφορος και για
υποχρεώσεις, που δεν έχει λήξει η ηµεροµηνία πληρωµής τους,
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µε αναγκαστικές κατασχέσεις, µε µέτρα καταδιωκτικά, χωρίς δικαστικές αποφάσεις. Άρα «κουµπώνει» µία συνεχιζόµενη αντιλαϊκή πολιτική γύρω από το ζήτηµα αυτό.
Δεν µας καλύπτουν προφανώς τα 10 χιλιάδες ευρώ που βάλατε ως όριο για τους αγρότες, όπως φυσικά δεν καλύπτει κανέναν η πολιτική που ξεκινήσατε απέναντι στον αγροτικό κόσµο,
να φορολογείτε δηλαδή τα µέσα παραγωγής.
Η υποδοχή που έκαναν σήµερα τα ΜΑΤ στους αγρότες από
την Κρήτη, που τους επιτέθηκαν, που τους χτύπησαν, που τους
λοιδόρησαν είναι καταδικαστέα από όλες τις πτέρυγες, φαντάζοµαι, αυτής της Αίθουσας. Αλλά άκουσα µόνο ορισµένους να
θέτουν αυτό το ζήτηµα.
Εποµένως, έχουµε έναν νόµο που φτάνουµε πλέον να δούµε
τι θα ψηφίσουµε. Εµείς είµαστε αντίθετοι στη λογική που λέει ότι
όλοι είναι ίδιοι. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Κάποιοι έχουν τις ευθύνες
που προωθούν τις πολιτικές, που τις εγκρίνουν, που τις ψηφίζουν, που τις εφαρµόζουν. Αυτοί έχουν συγκεκριµένες ευθύνες.
Γι’ αυτό έχουµε υποβάλει και αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας
σε σειρά άρθρων.
Εδώ τα ζητήµατα είναι καθοριστικά. Σας ενηµερώνω ότι όλη η
Ελλάδα παρακολουθεί αυτές τις συζητήσεις, διότι όλοι αισθάνονται αυτήν τη στιγµή ότι βρίσκονται στο στόχαστρο και θέλουν
να µπορέσουν να αποτινάξουν αυτόν το φόβο, τη στιγµή µάλιστα
που µπορεί κάποιος, κυρίως στο Υπουργείο σας, να βρει πόρους
και να φορολογήσει άλλους, αυτούς οι οποίοι πραγµατικά έχουν.
Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω µία µικρή παρατήρηση. Χαίροµαι που γίνεται συζήτηση για τις ευθύνες τις τρόικας, τις οποίες
θεσµικά και πολιτικά πρώτοι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες αναδείξαµε
σε αυτήν την Αίθουσα. Εξηγήσαµε ότι ο κ. Όλι Ρεν είναι γκαουλάιτερ των δανειστών, ενώ έπρεπε να ενεργεί ως εκπρόσωπος
της Κοµισιόν. Εδώ ,πραγµατικά, έχουµε τη µεταµόρφωση οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υπηρεσία των δανειστών,
καθώς η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση εξελίσσεται σε µία Ευρώπη
των δανειστών και ο έλεγχος που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο -πολύ αργά, διότι έχουµε θέσει το ζήτηµα αυτό- οπωσδήποτε
πρέπει να αξιοποιηθεί από εσάς όσο είστε στην Κυβέρνηση. Θα
αξιοποιηθεί σίγουρα από άλλους που θα έρθουν στη διακυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Μαριά
ολοκληρώστε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τελευταία παρατήρηση:
Σας είχα κάνει µία ερώτηση σε αυτήν την Αίθουσα. Εφόσον οι
δανειστές οµολογούν ότι µε την πολιτική τους κατέστρεψαν τη
χώρα τι θα κάνετε για να αποζηµιωθεί η Ελλάδα από τους δανειστές. Σας έκανα αυτήν την ερώτηση πριν από ενάµιση χρόνο σε
αυτήν εδώ την Αίθουσα. Η απάντησή σας είναι ότι δεν µπορούµε
να κάνουµε τίποτα, διότι εξαρτώµαστε δανειακά.
Κάνατε λάθος σε εκείνη την εκτίµηση. Ξαναδείτε το. Να είστε
σίγουρος ότι αυτή εδώ η Αίθουσα θα διεκδικήσει τις αποζηµιώσεις από τους δανειστές, γιατί κατέστρεψαν τη χώρα και γιατί
ακόµα και αυτός ο φόρος είναι στην υπηρεσία των δανειστών για
να εξοφληθεί το χρέος το οποίο, κύριε Υπουργέ, είναι επονείδιστο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μαριά.
Τον λόγο έχει ο κ. Αναγνωστάκης ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Πρώτα απ’ όλα να πω ότι το αξιακό σύστηµα που υπηρετούµε
στη Δηµοκρατική Αριστερά µε υποχρεώνει να κάνω µια τοποθέτηση για όσα ακούστηκαν στην προηγούµενη περίοδο, στη διαδικασία µας και έχει να κάνει µε τη δηµόσια υπάλληλο κ. Μπέη,
η οποία σαφώς και αναδεικνύει µε την πρακτική και τη συµπεριφορά της ότι η δηµόσια διοίκηση διαθέτει ικανό και άξιο στελεχιακό δυναµικό. Νοµίζω ότι θα ήταν κρίµα, πολιτικές ευθύνες που
ίσως υπάρχουν στα πολιτικά πρόσωπα, να µετακυλίονται σε συνεργάτες και σε δηµοσίους υπαλλήλους, δια όσην αξία έχει.
Τώρα επί της ουσίας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι
οι δυο εισηγητές των συγκυβερνώντων κοµµάτων νιώθουν ικανοποιηµένοι, γιατί επήλθε όντως µια ισορροπία και ανάµεσα στις
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κοινοβουλευτικές οµάδες, αλλά υπήρξαν και κάποιες κατακτήσεις µε βάση το αρχικό σχέδιο.
Αυτό ,όµως, σε καµµία περίπτωση δεν δίνει στο νόµο αυτό που
όλοι οι Έλληνες προσδοκούσαν, δηλαδή το χαρακτηριστικό της
κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως και να το περιγράψετε, όσο και να
ωραιοποιήσετε µια κατάσταση. Αυτό βεβαίως, αποδεικνύεται,
κυρία Πρόεδρε, και από τους ίδιους τους φορείς που συµµετείχαν στη διαδικασία ακρόασης των φορέων. Ένας δεν βρέθηκε
να επιδοκιµάσει τη συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία.
Για εµάς ένας φόρος ακινήτων ,επαναλαµβάνω, ότι θα έπρεπε
να είχε µια ισχυρή αναλογικότητα, µια ισχυρή προοδευτικότητα
και όχι µια ανάπηρη και ίσως αντίστροφη προοδευτικότητα. Τα
εξηγήσαµε, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Θα έπρεπε να ήταν
ένας νόµος που θα έδινε τη δυνατότητα ανάπτυξης. Εδώ τι
έχουµε; Έχουµε ακριβώς την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή
αυτός ο νόµος λειτουργεί αντιαναπτυξιακά.
Και το κυριότερο είναι το εξής. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
νοµίζω ότι έγινε ειδική αναφορά από όλα τα κόµµατα, από όλους
τους πολιτικούς χώρους στο άρθρο 7, για τη χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωµής φόρου, στην ουσία δηλαδή για την
προστασία των κοινωνικά ευπαθών οµάδων.
Έγινε µια βελτίωση. Το τεκµαρτό εισόδηµα από 9.000 πήγε
στις 12.000. Μα ακόµα και αυτό από µόνο του δεν δίνει καµµία
διέξοδο σε όλους αυτούς που πραγµατικά αδυνατούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους, όταν µάλιστα παραµένει η τρίτη
προϋπόθεση, να µην έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές σε δηµόσιο
και σε ασφαλιστικά ταµεία.
Αν αυτό δεν αποσυρθεί, κύριε Υπουργέ, δυστυχώς εµµένω στο
χαρακτηρισµό µου ότι θα είναι κοινωνικός εµπαιγµός και όχι κοινωνική δικαιοσύνη. Υπό την έννοια αυτή, έχουµε ήδη καταθέσει
από το πρωί αίτηµα για ονοµαστική ψηφοφορία και θερµή παράκληση να υπάρξει, έστω και την τελευταία στιγµή, από την
πλευρά σας η διορθωτική κίνηση, έτσι ώστε στο σηµείο αυτό να
µπορέσουµε και εµείς να είµαστε θετικοί.
Και κλείνω µε το εξής, κυρία Πρόεδρε: Για το αφορολόγητο
50.000 για τα αστικά κτίσµατα και 20.000 για τα αγροκτήµατα δυστυχώς κάποιοι υπαναχώρησαν, κάποιοι δεν φύλαξαν Θερµοπύλες, όπως είχαµε ορίσει τότε, επί τρικοµµατικής.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν θα
συµµετάσχω σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτή την παρωδία, γιατί
αποτελεί πρόκληση οι χορτασµένοι να µιλούν για τους φτωχούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν καταχρώµαι των
δικαιωµάτων µου ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, αφού χθες
οι µισοί από εµάς αποφασίσαµε να µην πάρουµε το λόγο στην
επί της αρχής συζήτηση, για να διευκολύνουµε την εξέλιξή της.
Θέλω ,όµως, να πω δυο, τρία πράγµατα κλείνοντας αυτή τη
συζήτηση, γιατί έχουµε καταθέσει αίτηση για ονοµαστική ψηφοφορία για το άρθρο 7. Υπάρχει πράγµατι αυτό που ακούστηκε
από τον κ. Αναγνωστάκη πριν από λίγο, το οποίο είναι εντυπωσιακό. Έγινε συζήτηση δυο ηµερών και σε αυτό η Κυβέρνηση
δεν στάθηκε.
Δεν είναι δυνατόν, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, να έχουµε µια προϋπόθεση στο άρθρο 7 για µια ευεργετική αντιµετώπιση αυτών
που δεν έχουν χρήµατα, που δεν έχουν δυνατότητα, που δεν
έχουν φοροδοτική ικανότητα και να τους λέµε: «Αν δεν οφείλετε
στο δηµόσιο ή τα ασφαλιστικά ταµεία, τότε µπορείτε να µπείτε
στη ρύθµιση. Αν οφείλετε, είστε απέξω παρ’ ότι τα εισοδήµατά
σας είναι µικρά, παρότι πληροίτε τις υπόλοιπες προϋποθέσεις».
Αυτό το επισήµανε ακόµα και η Διεύθυνση Επιστηµονικών Μελετών της Βουλής, ότι η οφειλή είναι αν µη τι άλλο απόδειξη ότι
ο οφειλέτης δεν µπορεί να πληρώσει τους φόρους του στα ταµεία. Είναι αντιφατικό αυτό που κάνετε και µάλιστα, όταν έχετε
πια επίγνωση ως Κυβέρνηση ότι όλες οι ρυθµίσεις που κάνατε
για τις ασφαλιστικές εισφορές –που είµαι σε θέση να ξέρω πάρα
πολύ καλά- ήταν λανθασµένες. Και αυτό απεδείχθη από τα χρήµατα που µαζέψατε. Και σας το λέγαµε.
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Λέγατε κάποιες δικαιολογίες ότι η τρόικα δεν ήθελε και διάφορες πολύ προβληµατικές κουβέντες. Τι πάει να πει «δεν
ήθελε»; Αν της παρουσιάσεις µια µελέτη για θέµατα του προγράµµατος και δείξεις ότι µε τον τρόπο που θα ρυθµίσεις καλύτερα τις οφειλές, θα πάρεις περισσότερα χρήµατα, τότε δεν
υπάρχει λογικός άνθρωπος που να µην το δεχθεί αυτό. Όµως,
όταν πας «τσάτρα-πάτρα» στη συζήτηση, χωρίς την παραµικρή
µελέτη, έχεις αντιστάσεις.
Ξέρετε ότι η ρύθµιση δεν δούλεψε και έχετε τώρα µια ευκαιρία
αυτό τον κόσµο να τον βοηθήσετε. Μετά ,όµως, από δυο µέρες
συζήτησης εµµένετε σε αυτή την προϋπόθεση. Είναι σαν να λέτε
«καταψηφίστε το». Είναι παράλογο να µην το σχολιάζετε καν. Θα
θέλαµε ,λοιπόν, ένα σχολιασµό ή ακόµα καλύτερα θα θέλαµε
αύριο να έχετε κάνει τις αλλαγές που πρέπει να κάνετε στο
άρθρο 7.
Αναφέροµαι σε εσάς, κύριε Υπουργέ, αναφέροµαι και σε αρκετούς συναδέλφους από την Πλειοψηφία, από τη συγκυβέρνηση που µίλησαν πολύ σοβαρά. Κάνετε µια υπέρβαση,
κατανοητή βέβαια, όταν αναφέρεστε στο ιστορικό της φορολογίας των ακινήτων. Από το 2010 έρχεστε στο 2013 και 2014. Αυτό
είναι λάθος. Και είναι λάθος γιατί παρακάµπτετε τρία ολόκληρα
χρόνια που έδωσαν εµπειρίες πολιτικών που εφαρµόστηκαν και
εµπειρίες σχεδιασµών που έµειναν σχεδιασµοί.
Αναφέροµαι στην πραγµατικά πάρα πολύ χαµηλή φορολογία
των ακινήτων, ακόµα και το έτος 2010, έτος κρίσης, αλλά µετά
αναφέρθηκα –και πρέπει να αναφερθούµε- στην έκτακτη εισφορά του 2011 που κατακρίθηκε και δηµιούργησε πολιτικές
συγκρούσεις και η οποία ως έκτακτο τέλος τότε, είχε προσωρινό
χαρακτήρα και µόνο έτσι κρίθηκε συνταγµατική από το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Συζήτησαν τότε οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί, απασχολήσατε τη
δηµοσιότητα και τους Έλληνες πολίτες και υποσχεθήκατε ότι θα
κάνετε διορθώσεις και στη µέθοδο –θα φορολογήσετε το σύνολο
της περιουσίας, κάτι που είναι συνταγµατικό γιατί είναι αναλογικό
και προοδευτικό, γιατί είναι σωστό και δίκαιο- και στο ύψος των
χρηµάτων που θέλετε να αντλήσετε από το φόρο αυτό. Αποτέλεσµα; Τίποτα.
Μιλάγατε για φορολόγηση του συνόλου της περιουσίας και
για έσοδα του δηµοσίου 1,5 µε 2 δισεκατοµµύρια. Πού καταλήξατε; Τον Απρίλιο του 2013 να υπερβείτε και αυτό που λέγατε
χαράτσι και βγαίνατε στο δρόµο. Το 2013 οι προσδοκίες είσπραξης ήταν 400 εκατοµµύρια παραπάνω.
Και έρχεστε τώρα να ζητήσετε 3.300.000.000 και λέτε ότι αυτό
είναι σωστό. Το ποσό δεν παίζει ρόλο; Η σχέση του ποσού αυτού
µε το ΑΕΠ δεν θεωρούν οι ευρωπαϊστές της Κυβέρνησης ότι παίζει ένα ρόλο; Αυτοί που παίρνουν στις πλάτες τους τις ευθύνες
της χώρας, δεν συλλογίζονται ότι αναγκάζονται να µετατρέψουν
τη φορολόγηση των ακινήτων σε φοροεισπρακτικό µηχανισµό,
γιατί αποτυγχάνουν παταγωδώς στις υπόλοιπες πολιτικές, που
είναι υποχρεωµένοι να ασκήσουν και σχετίζονται µε την οικονοµία, µε την ιδιωτική οικονοµία;
Πώς είναι δυνατόν, όταν διατηρούν ακόµη αργόσυρτη τη δικαιοσύνη, πώς είναι δυνατόν, όταν διατηρούν ακόµη αυτό το
φαύλο καθεστώς των αδειοδοτήσεων του δηµοσίου, πώς είναι
δυνατόν, όταν οκτώ στα δέκα αιτήµατα των πολιτών που θέλουν
να ασκήσουν επιχειρηµατική δραστηριότητα απαντώνται αρνητικά από τη διοίκηση, πώς είναι δυνατόν ενώ αυτά δεν γίνονται,
ενώ ο περίφηµος προσανατολισµός που υποσχεθήκατε στον
πρωτογενή τοµέα έµεινε στα λόγια, πώς είναι δυνατόν, όταν δεν
λειτουργήσατε προς όφελος της οικονοµίας, να λέτε ότι είναι περίπου πατριωτικό καθήκον να βάλουµε αυτό το φόρο, ανεξαρτήτως του ότι ζητάµε τελικά ένα ποσό παράλογο και ως προς τον
απόλυτο αριθµό και ως προς το λόγο σε σχέση µε το µέσο ευρωπαϊκό όρο;
Θεωρώ ότι η παταγώδης αποτυχία της υπόλοιπης πολιτικής
σάς αναγκάζει να πάτε εκεί. Όταν, όµως, λειτουργείτε έτσι, ψήφο
δεν µπορείτε να ζητάτε.
Η ψήφος σε αυτό, που σας δίνουν οι Βουλευτές της συγκυβέρνησης, είναι ψήφος, σε πολύ µεγάλο βαθµό, διατήρησής σας
στην Κυβέρνηση, από το φόβο µήπως, αν πέσετε, η χώρα ταλαιπωρηθεί. Όταν κρίνεις αυτό καθεαυτό το σχέδιο νόµου, πρέπει
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να το καταψηφίσεις. Αυτή νοµίζω ότι είναι η µόνη δίκαιη επιλογή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ, ως προς αυτό που είπατε για
το 2014 ως έτος εξόδου από την κρίση, ότι, αν η έξοδος από την
κρίση στηρίζεται, όχι στη λειτουργία της ιδιωτικής οικονοµίας,
αλλά σε αυτά τα µέτρα, νοµίζω ότι θα είναι πάρα πολύ βραχεία
η περίοδος που θα απολαύσουµε τα πλεονεκτήµατα του πρωτογενούς πλεονάσµατος σε διαπραγµατευτικό επίπεδο ή σε επίπεδο διεθνών σχέσεων της χώρας.
Αν η ιδιωτική οικονοµία δεν σου τροφοδοτεί το δηµόσιο ταµείο
και τα ασφαλιστικά ταµεία, αν η ανεργία σού απαγορεύει να συντηρήσεις τα ασφαλιστικά σου ταµεία, ένα παράδειγµα µπορώ
τότε να σας δώσω, κύριε Υπουργέ, το πιο χαρακτηριστικό: Μάιος
2009, είσπραξη εισφορών από τις κατασκευές 145 εκατοµµύρια
ευρώ, Μάιος 2013, 12 εκατοµµύρια ευρώ. Η οικονοµία έτσι δεν
µπορεί να σταθεί στα πόδια της. Αν δεν λειτουργήσει η ιδιωτική
οικονοµία, όλα τα υπόλοιπα, ο δηµοσιονοµικός εξορθολογισµός
µένει µία πολιτική που δυσαρέστησε, που στεναχώρησε, που
έφερε συγκρούσεις, αλλά που κατέληξε να είναι ατελέσφορη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Λοβέρδο, σας παρακαλώ να κλείσετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ο δηµοσιονοµικός εξορθολογισµός
πρέπει να συνοδεύεται µε τη διευκόλυνση της λειτουργίας της
οικονοµίας, που µια Κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να κάνει.
Αν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις είτε από τη διοίκηση είτε
από τη δικαιοσύνη χρονίζουν, ενώ η κρίση σοβεί, αν δεν γίνουν
αυτά, όλα τα υπόλοιπα, κυρία Πρόεδρε, κάθε χρόνο θα φέρνουν
την Εθνική Αντιπροσωπεία να καλείται να πάρει µέτρα, κάποιοι
συνάδελφοι -µε ηρωική, έστω, διάθεση- θα λένε ότι παίρνουν την
πατρίδα στην πλάτη τους, αλλά τελικά πουθενά δεν θα οδηγεί
αυτή η πορεία.
Νοµίζω ότι είναι υποχρέωσή µας να σας δείξουµε ότι ως
Εθνική Αντιπροσωπεία καταλαβαίνουµε και επειδή καταλαβαίνουµε, σας καταψηφίζουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ζητώ το λόγο επί της ψηφοφορίας που θα γίνει αύριο. Επειδή διαγράφηκε ένα άρθρο από τον
κύριο Υπουργό, πρέπει να γίνει σαφές στο Σώµα αύριο ως προς
το άρθρο 54, το οποίο έχουµε θέσει σε ψηφοφορία, αν αναριθµηθεί και δεν µείνει ως 54, ποιο περιεχόµενο θα έχει ακριβώς για
να ξέρει και το Σώµα τί θα ψηφίσει.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Το ίδιο ισχύει και για
µας, γιατί έχουµε υποβάλει αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας στο
άρθρο 39, νοµίζω. Έχουν αποσυρθεί περίπου δύο άρθρα από
την ονοµαστική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα τα δούµε,
κύριε Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Η παράκλησή µου,
κυρία Πρόεδρε, είναι η εξής: Κατά τη γνώµη µου, αν µπορεί το
Προεδρείο, πριν µπούµε στην ψηφοφορία, να αναγνώσει τα
άρθρα που είναι για την ονοµαστική ψηφοφορία και µετά να προχωρήσουµε τυπικά στην ψηφοφορία των υπόλοιπων.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα το δούµε αύριο στη
διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Προφανώς και
θα γίνει αυτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ενιαίος Φόρος
Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» και θα γίνει η ψήφισή
τους χωριστά.
Για τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 5 έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 6 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Για το άρθρο 7 έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και
της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 9 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 10 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 12 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 13 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς, το
άρθρο 18 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 19 έγινε δεκτό, ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 20 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 21 έγινε δεκτό, ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 22 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 23 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 24 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Για το άρθρο 25 έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς, το
άρθρο 26 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για το άρθρο 27 έχει υποβληθεί
αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 28 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 29 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 30 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για το άρθρο 31 έχει υποβληθεί
αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για το άρθρο 32 έχει υποβληθεί
αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για το άρθρο 33 έχει υποβληθεί
αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 34 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 35 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 37 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για το άρθρο 38 έχει υποβληθεί
αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Το άρθρο 39 απεσύρθη από τον κύριο Υπουργό και τα υπόλοιπα άρθρα αναριθµούνται.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 39 πρώην 40,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
νέο άρθρο 39 πρώην 40 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 40 πρώην 41,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
νέο άρθρο 40 πρώην 41 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 41 πρώην 42,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
νέο άρθρο 41 πρώην 42 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 42 πρώην 43,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
νέο άρθρο 42 πρώην 43 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 43 πρώην 44,
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όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
νέο άρθρο 43 πρώην 44 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 44 πρώην 45,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
νέο άρθρο 44 πρώην 45 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 45 πρώην 46,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
νέο άρθρο 45 πρώην 46 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 46 πρώην 47,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
νέο άρθρο 46 πρώην 47 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τα νέα άρθρα 47 πρώην 48
και 48 πρώην 49 έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 49 πρώην 50,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
νέο άρθρο 49 πρώην 50 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 50 πρώην 51,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
νέο άρθρο 50 πρώην 51 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 51 πρώην 52,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
νέο άρθρο 51 πρώην 52 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 52 πρώην 53 ,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
νέο άρθρο 52 πρώην 53 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Για το νέο άρθρο 53 πρώην 54 έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1043 και ειδικό 204, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1043 και ειδικό 204 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1048 και ειδικό 209, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1048 και ειδικό 209 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1042 και ειδικό 203 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1042 και ειδικό 203 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1041 και ειδικό 202 έχει
υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ και πάει για αύριο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1022 και ειδικό 189, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1022 και ειδικό 189 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 01.27’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Σάββατο 21 Δεκεµβρίου 2013 και ώρα 10.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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