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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ B’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΘ’
Σάββατο 21 Δεκεµβρίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 21 Δεκεµβρίου 2013, ηµέρα Σάββατο και
ώρα 10.15’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΑΓΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 20-12-2013
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΝΗ’ συνεδριάσεώς του, της Παρασκευής 20 Δεκεµβρίου 2013 σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο
σύνολο του σχεδίου νόµου: «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων – Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις»)
Εισερχόµεθα στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους,
Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».
Το παραπάνω νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε την απόφαση την
οποία έλαβε η Διαρκής Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ύστερα από
πρόταση του αρµοδίου Υπουργού, συζητείται µε τη διαδικασία
του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε τα άρθρα 76 παράγραφος 4 του
Συντάγµατος και 109 του Κανονισµού της Βουλής.
Θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι, σύµφωνα µε τη διαδικασία
αυτή, η συζήτηση ολοκληρώνεται επί της αρχής και επί των άρθρων σε µία συνεδρίαση που διαρκεί κατ’ ανώτατο όριο δέκα
ώρες. Στη συζήτηση µετέχουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές, ο Πρωθυπουργός ή ο αρµόδιος Υπουργός, οι Πρόεδροι των
Κοινοβουλευτικών Οµάδων και από ένας εκπρόσωπός τους. Η
οµιλία τους, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 97 και 103 του Κανονισµού της Βουλής, περιορίζεται στο µισό του χρόνου.
Προτείνω να λάβουν τον λόγο δύο οµιλητές ορισµένοι από τη
Νέα Δηµοκρατία, δύο οµιλητές ορισµένοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, παρά
τον Κανονισµό, ένας οµιλητής ορισµένος από το ΠΑΣΟΚ, ένας
οµιλητής ορισµένος από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, ένας οµιλητής ορισµένος από τον Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή, ένας οµιλητής ορισµένος από τη Δηµοκρατική Αριστερά, ένας οµιλητής
ορισµένος από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και ένας οµιλητής ορισµένος από τους Ανεξάρτητους Δηµοκρατικούς Βουλευτές. Επίσης, προτείνω η συζήτηση επί της αρχής και επί των
άρθρων να είναι ενιαία.
Προτείνω οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές να έχουν χρόνο

οµιλίας δώδεκα λεπτά. Οπωσδήποτε είναι πέραν του Κανονισµού. Προτείνω ο αρµόδιος Υπουργός δεκαπέντε λεπτά, δηλαδή
δεν περιορίζουµε τον χρόνο στο ήµισυ, οι συναρµόδιοι Υπουργοί
δέκα λεπτά, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, καθώς και ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ δεκαπέντε λεπτά, οι
Πρόεδροι των υπολοίπων Κοινοβουλευτικών Οµάδων δώδεκα
λεπτά, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι δώδεκα λεπτά, οι ορισθέντες από τα κόµµατα οµιλητές έξι λεπτά. Η δευτερολογία,
βέβαια, περιορίζεται στο µισό του χρόνου της πρωτολογίας.
Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 109, η συνεδρίαση –επαναλαµβάνω- πρέπει να ολοκληρωθεί κατ’ ανώτατο όριο εντός δέκα
ωρών.
Το Σώµα συµφωνεί;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Σώµα συνεφώνησε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν συµφωνούµε, κύριε Πρόεδρε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Παπαδηµούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε,
να επαναλάβω την κατηγορηµατική µας διαφωνία και την έντονη
διαµαρτυρία µας, γιατί για µια ακόµη φορά γίνεται για ένα σηµαντικό νοµοθέτηµα που αφορά στους πλειστηριασµούς καταχρηστικά η µεθόδευση και η επιλογή του κατεπείγοντος από την
Κυβέρνηση και από την κυβερνητική πλειοψηφία.
Θα ήθελα να ζητήσω, έστω και τώρα, από τον παριστάµενο
Υπουργό κ. Σκορδά να αφαιρεθούν απ’ αυτό το νοµοσχέδιο-κουρελού τα άρθρα 6 και 7 που αφορούν σε θέµατα άσχετα µε τους
πλειστηριασµούς. Πρόκειται για τοκογλυφικά πρόστιµα-φωτιά σε
οφειλέτες του δηµοσίου, για τα οποία πληροφορούµαι ότι ακόµη
και ο Πρωθυπουργός δεν είχε γνώση και ζήτησε από τον κ.
Στουρνάρα να αλλάξουν.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Προτείνουµε να αφαιρεθούν
αυτά τα άρθρα από το νοµοσχέδιο, για να συγκεντρώσουµε την
προσοχή µας στο λίγο χρόνο που µας διατίθεται µετά από την
επιλογή της Πλειοψηφίας για κατεπείγον στα θέµατα που έχουν
καταληκτική ηµεροµηνία 31-12-2013.
Επαναλαµβάνω πως καταγγέλλουµε, διαφωνούµε, διαµαρτυρόµαστε για την κατάχρηση του κατεπείγοντος, για τις διαδικα-
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σίες fast track. Είναι προσβολή για το Κοινοβούλιο να έρχεται για
µια ακόµη φορά νοµοσχέδιο-κουρελού µε άσχετες διατάξεις και
επιµένουµε και ζητούµε τα άρθρα για τα τοκογλυφικά πρόστιµαφωτιά του 20% και του 30%, τα οποία θα µειώσουν τα έσοδα του
δηµοσίου γιατί αντιµετωπίζουν τους οφειλέτες του δηµοσίου ως
εχθρούς, να αφαιρεθούν από το νοµοσχέδιο.
Δεν µπορεί να θέλετε να περάσετε σε λίγες ώρες διατάξεις για
τις οποίες ακούω ότι ακόµη και ο Πρωθυπουργός δεν τις είχε υπ’
όψιν του και είναι –λέει- έξαλλος. Βέβαια, µε δική του επιλογή
είναι Υπουργός ο κ. Στουρνάρας τσάρος της Οικονοµίας. Να µην
το ξεχνάµε και αυτό, γιατί το εργάκι που παίζεται τελευταία «ο
κακός Στουρνάρας και ο καλός Σαµαράς» νοµίζω ότι έχει καταντήσει πια να µην πείθει κανέναν.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ζητήσει ο
κ. Μαριάς. Θέλετε κάτι, κύριε Βορίδη;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θέλω να µην κάνουµε εκτός Κανονισµού παρεµβάσεις, αυτό θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Μαριά, έχετε τον
λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουµε δηλώσει κατηγορηµατικά την αντίθεσή
µας στη διαδικασία ψήφισης ενός νοµοσχεδίου καρµανιόλα για
την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Εποµένως, θέλουµε να το
δηλώσουµε αυτό στην Αίθουσα αυτή, να καταγγείλουµε τη διαδικασία και ταυτόχρονα, να πούµε το εξής. Θέλουµε να εφαρµοστεί ο Κανονισµός. Εποµένως, όπως και εσείς αναγνώσατε,
σύµφωνα µε το άρθρο 109, παράγραφος 6, θέλουµε να φθάσουµε στο µέγιστο χρόνο της συζήτησης, δηλαδή τις δέκα ώρες,
δεδοµένου ότι υπάρχει και πληθώρα τροπολογιών που έχουν κατατεθεί και φαντάζοµαι ότι θα συµβεί ό,τι έγινε χθες το βράδυ,
µε τροπολογίες της τελευταίας στιγµής.
Εποµένως, η πρότασή µας, κύριε Πρόεδρε, είναι πρώτον, να
εξαντληθεί η δυνατότητα συζήτησης και παρέµβασης των Βουλευτών. Θα υπάρξει, όπως ορίσατε, ο κατάλογος των Βουλευτών
και από εκεί και πέρα να είναι ανοικτός ο κατάλογος για συζήτηση και παρέµβαση των υπολοίπων.
Δεύτερον, καλούµε την Κυβέρνηση να αποσύρει τροπολογίες
οι οποίες δεν έχουν καµµία σχέση µε το νοµοσχέδιο και να αποσύρει και άρθρα τα οποία δεν έχουν καµµία σχέση µε το κατεπείγον.
Στη βάση αυτή, λοιπόν, ζητούµε να εφαρµόσετε τον Κανονισµό
και να δοθεί η δυνατότητα µιας συζήτησης, εξαντλώντας το δεκάωρο.
Όσον αφορά τους Ανεξάρτητους Έλληνες, δεν βιαζόµαστε να
φύγουµε πριν το δεκάωρο. Το θέµα είναι σηµαντικό, απασχολεί
τον ελληνικό λαό και µε βάση αυτό το κριτήριο, θα τοποθετηθούµε στην Αίθουσα αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία, ευχαριστούµε
πάρα πολύ.
Το Προεδρείο σας οφείλει µια απάντηση. Επικαλεστήκατε τον
Κανονισµό. Ο Κανονισµός λέει το ανώτατο όριο µέχρι δέκα ώρες.
Θα δούµε πώς θα πάει. Επειδή, όµως, επικαλεστήκατε τον Κανονισµό, ασφαλώς και θα εφαρµοστεί και δεν µπορεί να γίνει διεύρυνση των οµιλητών, όπως ξέρετε, όπως προβλέπει ο
Κανονισµός.
Ο κ. Βορίδης έχει τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να παρακαλέσω το εξής: Αυτό το σύστηµα το οποίο είδαµε λίγο πριν χρησιµοποιείται πλέον από την Αντιπολίτευση και κυρίως από την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση µε απόλυτα καταχρηστικό τρόπο. Να
συνεννοηθούµε, λοιπόν, λίγο για το τι λέει ο Κανονισµός. Δεν
προβλέπεται, κύριε Πρόεδρε, να κάνουµε συζήτηση προ της
ενάρξεως της συζητήσεως επί της ουσίας του νοµοσχεδίου. Το
νοµοσχέδιο θα συζητηθεί. Έχει αντιρρήσεις η Αξιωµατική Αντιπολίτευση για διατάξεις. Πολύ ωραία, να µας τις πει. Δεν θα τις
λέµε προς της ενάρξεως της συζητήσεως. Υπάρχουν ζητήµατα
του Κανονισµού που θέλει να θέσει κανένας; Επίσης, δεν τίθενται
γενικώς τα ζητήµατα του Κανονισµού. Για όποιον θέλει να επικαλεστεί ζήτηµα του Κανονισµού, δεν υπάρχει εδώ αυτό που λέγαµε στη συνέλευση «να κάνω διαδικαστικό». Δεν υπάρχει αυτό.
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Υπάρχει «υποβολή παραβάσεως του Κανονισµού» µε τον τρόπο
που προβλέπει ο ίδιος ο Κανονισµός και όχι να σηκώνεται ο καθένας, για να κάνουµε µία προ της συζητήσεως προσυζήτηση
στην οποία γίνονται γενικές τοποθετήσεις.
Με συγχωρείτε, αλλά θεωρώ ότι σε αυτήν την Αίθουσα να αρχίσουµε να εφαρµόζουµε τον Κανονισµό, έτσι όπως ακριβώς τα
λέει ο Κανονισµός. Ωφεληµένοι θα βγούµε ως προς την ουσία
της συζητήσεως, εκτός κι αν θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε τη
Βουλή µόνο για να δηµιουργούµε εντυπώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δύο κουβέντες, κύριε
Πρόεδρε.
Εµείς είχαµε διαφωνήσει µε την υπόθεση του κατεπείγοντος.
Η Κυβέρνηση αξιοποιεί τη διαδικασία του κατεπείγοντος, όταν
πρόκειται να κουρσέψει το βιοτικό επίπεδο του λαού, να θυσιάσει
την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και των δικαιωµάτων του
στο βωµό της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Απ’ αυτήν την άποψη
εκφράζουµε ακόµη µία φορά τη διαφωνία µας µε αυτήν τη διαδικασία και ζητάµε, επειδή ακριβώς είναι αυτή η διαδικασία κατ’
επιλογή της Πλειοψηφίας, να συζητηθούν µόνο τα άρθρα που
αφορούν τη διαδικασία του πλειστηριασµού και όλα τα υπόλοιπα
να αποσυρθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ο κ. Τσούκαλης έχει τον
λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Τοποθετηθήκαµε στην επιτροπή.
Νοµίζω ότι αποδείχθηκε ότι λόγω βαριάς αµελείας των Υπουργών και των Υπουργείων δεν ήρθαν µε την κανονική διαδικασία
οι συγκεκριµένες διατάξεις. Όµως, βρισκόµαστε µέσα σε ένα
συγκεκριµένο πλαίσιο. Εµείς ζητάµε να αποσυρθούν όλες οι διατάξεις που δεν αφορούν τους πλειστηριασµούς και να συζητηθεί
µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Άρα το Σώµα συµφώνησε κατά πλειοψηφία, µ’ αυτό το οποίο πρότεινε το Προεδρείο,
δηλαδή την εφαρµογή του Κανονισµού, όπως είπαµε.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεώργιος
Γεωργαντάς για δώδεκα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να παρουσιάσω
κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα θέλατε πρώτα να
ακούσετε τους δύο εισηγητές και µετά να τις παρουσιάσετε ή
θέλετε εξαρχής;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Όπως θέλετε, κύριε Πρόεδρε, µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Γεωργαντά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι η υποκρισία περίσσεψε χθες
στην επιτροπή και βλέπω ότι σήµερα θα περισσέψει και στην
Ολοµέλεια. Ενίσταται η Αντιπολίτευση για τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Το κατεπείγον σε τι ενοχλεί; Ενοχλεί, γιατί όπως
ισχυρίζεται η Αντιπολίτευση δεν δίδεται ο απαραίτητος χρόνος,
έτσι ώστε να συζητηθεί όπως πρέπει ένα νοµοσχέδιο, να αναλυθούν οι προεκτάσεις και οι συνέπειές του. Αυτή είναι, κατά κύριο
λόγο, η σκέψη σε αυτήν την αντίδραση της Αντιπολίτευσης.
Χθες, λοιπόν, που προεβλήθη το θέµα του κατεπείγοντος στην
επιτροπή, όταν αυτό τελείωσε, αφού αποσύρθηκαν πράγµατι κάποιες διατάξεις, οι οποίες δεν είχαν επείγοντα χαρακτήρα, στη
συνέχεια οι οµιλητές οι οποίοι ενεγράφησαν για τα σοβαρά ζητήµατα τα οποία αφορούσαν πράγµατι αυτές οι διατάξεις, οι οµιλητές που θέλησαν να µιλήσουν από την κοινή συνεδρίαση των
δύο επιτροπών, της Επιτροπής Εµπορίου και της Επιτροπής Οικονοµικών, ήταν µόλις δώδεκα. Και από τους δώδεκα αυτούς οµιλητές, οι οκτώ ήταν της Νέας Δηµοκρατίας.
Αυτό ήταν το ενδιαφέρον ολόκληρης της Αντιπολίτευσης –
µόνο τέσσερις ήταν όλοι οι άλλοι, πλην των εισηγητών, που µίλησαν, κύριε Κουίκ, µόνο τέσσερις- για τις κατεπείγουσες
διαδικασίες που έρχονταν µε τρόπο παρελκυστικό κατά την
άποψή τους.
Πέραν αυτού, συνέβη και κάτι άλλο χθες. Η Αντιπολίτευση φω-
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νασκώντας -και αναφέροµαι στον ΣΥΡΙΖΑ κυρίως- ζήτησε να αποσυρθεί η διάταξη για τις ΠΑΕ -η λέξη «ΠΑΕ» µπορεί να είναι
αµαρτωλή ως λέξη, αλλά αυτό δεν σηµαίνει όταν έρχεται σε κάθε
νοµοσχέδιο, ότι η όποια ρύθµιση δεν µπορεί να είναι και υπέρ
των συµφερόντων του δηµοσίου- για να έρθει δύο ώρες αργότερα και να ζητηθεί να ξανασυζητηθεί τελικά το θέµα της ΠΑΕ,
όταν υπήρξαν αντιδράσεις και όταν διαπιστώθηκε ότι πράγµατι
η ρύθµιση αυτή κατοχυρώνει δικαιώµατα του δηµοσίου.
Κύριοι συνάδελφοι, ο ελληνικός λαός µας παρακολουθεί και
στην αντιπολίτευσή µας, στον ουσιαστικό µας λόγο, αλλά και
στον τρόπο που έχουµε επιλέξει να τον πολιτευόµαστε σε σχέση
µε τα διαδικαστικά ζητήµατα. Σήµερα ο ελληνικός λαός περιµένει
να ακούσει τη στάση των κοµµάτων κατά βάση στο ζήτηµα της
αναστολής των πλειστηριασµών.
Έρχεται η Νέα Δηµοκρατία, έρχεται η Κυβέρνηση αυτή, συνεπής στο δρόµο που έχει χαράξει για την προστασία των αδύναµων δανειοληπτών και δίνει µία λύση ρεαλιστική, υπολογισµένη
και µε απόλυτη ευαισθησία στις οµάδες του ελληνικού λαού, οι
οποίες αυτό το διάστηµα δεν µπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
Έρχεται σε συνέπεια µε τη θέση την οποία είχε από την πρώτη
φορά που το ζήτηµα αυτό δηµιουργήθηκε, από το 2009 δηλαδή,
όταν η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας ήταν αυτή που αποφάσισε την αναστολή των πλειστηριασµών της πρώτης κατοικίας
-διάταξη η οποία σε ισχύ είναι µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2013- και
είναι αυτή η παράταξη η οποία, όταν το 2010 ήρθε προς συζήτηση ο περίφηµος νόµος Κατσέλη, τον εψήφισε, ούσα αντιπολίτευση.
Είναι, ίσως, κουραστικό να θυµίζουµε κάθε φορά –είναι, όµως,
αναγκαίο τελικά, γιατί βλέπω ότι µερικοί δεν διορθώνονται- ότι
το 2010 ο ΣΥΡΙΖΑ τον νόµο Κατσέλη δεν τον ψήφισε. Χθες, όµως,
ο εισηγητής κ. Σταθάκης είπε ότι ο νόµος Κατσέλη έχει αρκετά
θετικά στοιχεία. Έτσι, αναγκάστηκα να πω χθες στην επιτροπή
ότι σας πήρε τρία χρόνια για να δείτε ότι ο νόµος Κατσέλη έχει
θετικά στοιχεία, ελπίζω να µη σας πάρει άλλα τρία χρόνια για να
δείτε ότι και ο σηµερινός νόµος έχει θετικά στοιχεία.
Δεν υπήρξε ουσιαστικό αντεπιχείρηµα από την πλευρά της Αντιπολίτευσης χθες για τον προς ψήφιση νόµο, κατά την άποψή
µου, για τον εξής λόγο: Το σχέδιο νόµου για την προστασία των
δανειοληπτών κατά βάση και κατά παραδοχή όλων καλύπτει
πάνω από το 90% των δανειοληπτών. Από τα κριτήρια τα οποία
τίθενται µε βάση και τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και
µε όποιο άλλο διαθέσιµο στοιχείο υπάρχει προκύπτει ξεκάθαρα
ότι καλύπτει το 90% µε 92% των περιπτώσεων. Οι περιπτώσεις
που δεν καλύπτει είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιοι
ξεπερνούν είτε τα εισοδηµατικά κριτήρια είτε τα όρια του συνόλου της ακίνητης περιουσίας είτε το όριο της αξίας του ακινήτου.
Να θυµίσω ότι έως 200.000 είναι η αντικειµενική αξία της πρώτης
κατοικίας και έως 270.000 το σύνολο της ακίνητης περιουσίας,
εκ των οποίων οι 15.000 µπορεί να είναι κινητές αξίες.
Δεν άκουσα από την πλευρά της Αντιπολίτευσης το επιχείρηµα
ότι ξέρετε, η διάταξη αυτή, όπως τη φέρνετε, δεν καλύπτει το
92%, καλύπτει το 30% ή το 20% ή το 50%. Δεν µπορούν να το
πουν, γιατί δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
Το δεύτερο θέµα συζήτησης θα έπρεπε να είναι το ποσό της
δόσης που σύµφωνα µε αυτήν τη διάταξη υποχρεούται να καταβάλλει ο κάθε δανειολήπτης. Είναι 10% για ποσό καθαρού οικογενειακού εισοδήµατος µέχρι 15.000 και για το υπερβάλλον από
15.000 έως 35.000 είναι 20%.
Πάνω σε αυτά τα όρια και σε αυτές τις δόσεις νοµίζουµε ότι
δεν υπήρχε πιο ρεαλιστική και σοβαρή πρόταση, η οποία και να
διευκολύνει τους δανειολήπτες και να αποκαθιστά αυτό που λέµε
τραπεζική πίστη. Πλέον, χωρίς ιδιαίτερες συνέπειες, παρά µόνο
για αυτούς που δεν µπορούν να ενταχθούν στις προϋποθέσεις
µπορεί και το τραπεζικό σύστηµα να λειτουργήσει. Και όταν λέµε
το τραπεζικό σύστηµα να λειτουργήσει, µη θεωρήσει κανείς ότι
αυτό κινείται προς το συµφέρον κάποιων τραπεζιτών. Όταν
υπάρχει υγιές τραπεζικό σύστηµα, το συµφέρον κατά βάση είναι
του λαού, των καταθετών, των δανειοληπτών. Και η τραπεζική
πίστη, λοιπόν, αποκαθίσταται, αλλά και αυτοί που έχουν ανάγκη
προστατεύονται.
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Υπάρχουν δυο διατάξεις ξεκάθαρες. Ο άνεργος καλύπτεται
απόλυτα και δεν πληρώνει καθόλου. Ο εγγυητής για πρώτη φορά
καλύπτεται, γιατί επεκτείνεται και σε αυτόν η προστασία την
οποία απολαµβάνει ο πρωτοφειλέτης. Όσο ο πρωτοφειλέτης έχει
ρυθµισµένη την οφειλή του, καλύπτεται και ο εγγυητής.
Ακούστηκαν -και δεν ήταν εκτός βάσεως- κάποιες κουβέντες
σε σχέση µε τη δυνατότητα πληρωµής της µικρής δόσης, έτσι
όπως την έχουµε καθορίσει, από κάποιους που έχουν πολύ χαµηλό εισόδηµα και κάποιους που βάσει των οικογενειακών τους
αναγκών αδυνατούν να πληρώσουν και αυτήν τη µικρή δόση.
Έχει φροντίσει ο νοµοθέτης και γι’ αυτό. Για όσους δεν µπορούν
να καταβάλλουν το 10% της δόσης εξακολουθεί και υφίσταται η
προστασία του νόµου Κατσέλη, όπου µε βάση τις τελευταίες
ρυθµίσεις του ν.4161 υπάρχει πλέον η δυνατότητα προστασίας
έως την εκδίκαση στο δικαστήριο µε καταβολή µόνο του 10% της
δόσεως ή και µε µηδενική καταβολή, εάν ο δανειολήπτης προσφύγει στη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, κανένας δανειολήπτης που να µην προστατεύεται. Και αυτός που µπορεί να καταβάλλει το 10% του οικογενειακού του εισοδήµατος καλύπτεται και προστατεύεται και
αυτός που είναι άνεργος καλύπτεται και προστατεύεται απόλυτα
και αυτός που δεν µπορεί να διαθέσει το 10% του εισοδήµατός
του µπορεί να προσφύγει στο νόµο Κατσέλη.
Αφοπλιστικά τα επιχειρήµατα, αφοπλιστικές οι σκέψεις οι
οποίες υπάρχουν στο παρόν νοµοσχέδιο. Το παρόν νοµοσχέδιο
δεν είναι αυτονόητο. Έγινε µετά από µια µεγάλη προσπάθεια του
Υπουργείου, µετά από συνεχείς διαβουλεύσεις, από αντιπαραθέσεις και ξέρουµε µε ποιους. Θα σας πω το εξής, γιατί µιλάµε
για το καλύτερο νοµοθετικό πλαίσιο που αυτήν τη στιγµή ισχύει
στην Ευρώπη. Στην Ισπανία, για παράδειγµα, κατασχέθηκαν σαράντα χιλιάδες κατοικίες µέσα στο 2012. Η νοµοθεσία περί ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων ισχύει από το 1946, ενώ η
τράπεζα που έχει χορηγήσει το στεγαστικό δάνειο µπορεί να
προχωρήσει σε διαδικασία έξωσης και κατάσχεσης του σπιτιού,
εάν ο δανειολήπτης καθυστερήσει έναν µόλις µήνα την καταβολή
της δόσης. Εδώ και στον παρόντα νόµο υπάρχει η προστασία.
Σε περίπτωση µόνο που κάποιος δεν καταβάλει τρεις συνεχείς
δόσεις, τότε έχει πρόβληµα µε την υπαγωγή στη ρύθµιση.
Έρχεται, όµως, το παρόν σχέδιο νόµου και κάνει µια ακόµα
πρόβλεψη, η οποία λύνει το ζήτηµα οριστικά, για να µην έχουµε
κάθε χρόνο την ίδια συζήτηση, τα ίδια επιχειρήµατα, τις ίδιες αντεγκλήσεις. Προβλέπεται, λοιπόν, η σύσταση µε πράξη του
Υπουργικού Συµβουλίου ανώτατου κυβερνητικού οργάνου, σκοπός του οποίου θα είναι η στενή εποπτεία κατά τη µεταβατική
διαδικασία και µέχρι την ολοκλήρωση του µόνιµου µηχανισµού
υποστήριξης και διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους. Προβλέπει
την κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας τραπεζών για τη διαχείριση
των µη εξυπηρετούµενων ιδιωτικών οφειλών από την Τράπεζα
της Ελλάδας και τα πιστωτικά ιδρύµατα θα αποτελούν τον πρώτο
και αµεσότερο φορέα εντοπισµού πιθανής αδυναµίας πληρωµών
του δανειολήπτη, φυσικού προσώπου ή επιχείρησης και καλούνται να επιλύσουν, να παρέχουν λύσεις και συµβουλές για τη διευθέτηση των δανειακών χρεών. Βεβαίως, υπάρχει ρητή
αναφορά στην αρµοδιότητα διαµεσολάβησης του Συνηγόρου
του Καταναλωτή.
Δηµιουργείται, λοιπόν, µε αυτήν τη διάταξη το κανονιστικό
εκείνο πλαίσιο το οποίο είναι αναγκαίο, γιατί το πρόβληµα δεν
θα λυθεί σε έναν χρόνο, ούτε σε δύο ούτε σε τρία, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένας µόνιµος µηχανισµός ο οποίος θα αντιµετωπίζει παρόµοια ζητήµατα και θα τα επιλύει.
Πρέπει να αναφέρω ότι στο παρόν σχέδιο νόµου υπάρχει η
διάταξη για τον ΦΠΑ, ο οποίος παραµένει στο 13% για όλο το
2014. Δεν ακούστηκε τίποτα επ’ αυτού χθες. Πώς να ακουστεί;
Κάποιοι έλεγαν ότι είναι ένα επικοινωνιακό πυροτέχνηµα κάποιων
λίγων µηνών. Δεν είναι επικοινωνιακό πυροτέχνηµα και θέλουµε
να πιστεύουµε ότι η εφαρµογή αυτής της διάταξης µέσα στο
2014 θα ωφελήσει και τους καταναλωτές και τους επαγγελµατίες.
Σε σχέση µε κάποιες ρυθµίσεις τις οποίες έχει φέρει το Υπουργείο Οικονοµικών θα δοθούν κάποιες διευκρινίσεις από τον
Υπουργό, οι οποίες θα αποκαταστήσουν και µια σύγχυση η οποία
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δηµιουργήθηκε χθες, καθώς αποµόνωσαν κάποιοι µερικά στοιχεία αυτών των ρυθµίσεων, στοιχεία τα οποία ούτως ή άλλως
προϋπάρχουν σε παρόµοιες ρυθµίσεις για άλλα ζητήµατα, αλλά
κατά βάση και στο µεγαλύτερο µέρος τους είναι τελικώς προς
όφελος των οφειλετών του δηµοσίου.
Καταλήγοντας, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα
να πω το εξής. Υπάρχει µια τελευταία ευκαιρία σήµερα για τις
δυνάµεις της Αντιπολίτευσης, για τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, να στηρίξουν αυτό το σχέδιο νόµου. Είναι ένα σχέδιο νόµου
που δίνει µια ασπίδα προστασίας στη συντριπτική πλειοψηφία,
όχι των φτωχών και αδύναµων Ελλήνων, δίνει νέα προστασία
στον µέσο Έλληνα πολίτη, στον µέσο Έλληνα δανειολήπτη.
Όποιος δεν ψηφίσει αυτήν τη διάταξη το µόνο τον οποίο εξυπηρετεί –γιατί όλοι οι άλλοι καλύπτονται- είναι αυτόν που πραγµατικά µπορούσε να πληρώσει και δεν πλήρωνε µέχρι σήµερα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε, που ήσασταν συνεπής στον χρόνο σας και την ίδια
συνέπεια θα ζητήσω από όλους τους οµιλητές, διότι, όπως ξέρετε, ο χρόνος είναι περιορισµένος.
Θα ήθελα να υπενθυµίσω προς τις κυρίες και τους κυρίους συναδέλφους ότι στις 12.00’ θα γίνει η ονοµαστική ψηφοφορία που
έχουµε αποφασίσει για το νοµοσχέδιο για την ακίνητη περιουσία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ανακοινώσω προς το
Σώµα τα ακόλουθα:
Από τον Γενικό Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας πήραµε επιστολή µε την οποία δηλώνει ότι
ως οµιλητές ορίζονται στο παρόν νοµοσχέδιο ο κ. Χρύσανθος
Λαζαρίδης και ο κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος.
Από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑΕΚΜ λάβαµε επιστολή µε την οποία ορίζεται ως εισηγητής ο κ.
Γεώργιος Σταθάκης, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης και ως οµιλητές η κ. Θεανώ Φωτίου και
ο κ. Αθανάσιος Πετράκος.
Από τον Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΠΑΣΟΚ κ. Ρήγα λάβαµε επιστολή µε την οποία ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο κ. Μιχαήλ Κασσής και ως οµιλητής ο κ. Χρήστος
Γκόκας.
Από τον Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Γιοβανόπουλο λάβαµε επιστολή µε την
οποία ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο κ. Γιοβανόπουλος, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Μαριάς και ως οµιλητής ο κ.
Κουίκ.
Από τον Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Σύνδεσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ζησιµόπουλο λάβαµε επιστολή µε την
οποία ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Κασιδιάρης και οµιλήτρια η Βουλευτής κ. Ελένη Ζαρούλια.
Από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς λάβαµε επιστολή µε την οποία ορίζεται ειδική
αγορήτρια η κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη και οµιλητής ο
Βουλευτής Ευβοίας κ. Δηµήτριος Αναγνωστάκης. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, βέβαια, είναι ο κ. Τσούκαλης.
Από τον Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο κ. Παφίλη, λάβαµε επιστολή µε την οποία ορίζεται
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Καραθανασόπουλος, ειδική
αγορήτρια η κ. Διαµάντω Μανωλάκου και οµιλητής ο κ. Χρήστος
Κατσώτης.
Επίσης, από τον Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών λάβαµε επιστολή µε
την οποία εισηγητής ορίζεται ο κ. Μάρκος Μπόλαρης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης και οµιλητής ο κ. Πάρις Μουτσινάς.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σταθάκης για δώδεκα
λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω λέγοντας το ιστορικό του θέµατος που συζητάµε για να κα-
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ταδείξω το πρώτο και βασικό συµπέρασµα: Η Ελλάδα είναι η µοναδική χώρα στην Ευρώπη όπου οι δανειολήπτες στεγαστικών
δανείων τελούν υπό καθεστώς οµηρίας επί τέσσερα συνεχή χρόνια.
Ας ξεκινήσω µε το ποιο είναι το πρόβληµα. Στην Ελλάδα τα
στεγαστικά δάνεια ξεκίνησαν µετά το 2000 και είναι λίγα, τα µικρότερα σε ποσοστό στην Ευρώπη.
Στην Ιρλανδία τα στεγαστικά δάνεια ήταν 300% του ΑΕΠ. Εδώ,
είναι περίπου 40% του ΑΕΠ. Μιλάµε για τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες νοικοκυριά, τα οποία δανείστηκαν εβδοµήντα δύο δισεκατοµµύρια. Κι άλλα τριακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά έχουν
υποθηκεύσει το σπίτι τους για εµπορικούς ή άλλους σκοπούς.
Αυτό είναι το θέµα.
Μετά την κρίση, µετά το 2009 έχουµε αδυναµία πληρωµής καταγεγραµµένη για το 30% των δανείων αυτών. Πιθανόν να έχουν
αυξηθεί στο 33% ή στο 34% σήµερα. Άρα γνωρίζουµε και την
έκταση των κόκκινων δανείων.
Υπενθυµίζω ότι αυτό το µείζον οικονοµικό και κοινωνικό πρόβληµα ετέθη από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή που συζητήθηκε το θέµα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.
Στο σηµείο αυτό υπενθυµίζω ότι το τραπεζικό µας σύστηµα
είναι πολύ απλό. Έχει εκατό δισεκατοµµύρια οµόλογα του δηµοσίου, εκατό δισεκατοµµύρια επιχειρηµατικά δάνεια κι εκατό δισεκατοµµύρια στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια.
Προφανώς, στη φάση ανακεφαλαιοποίησης µετά το PSI, προκειµένου να σταθεροποιηθεί το τραπεζικό σύστηµα, έπρεπε να
ληφθούν υπ’ όψιν και τα τρία στοιχεία µε ό,τι αυτό συνεπαγόταν.
Πιθανόν να συνεπαγόταν περισσότερα χρήµατα ανακεφαλαιοποίησης. Σε κάθε περίπτωση, όµως, τραπεζικό σύστηµα δεν
µπορεί να ξαναξεκινήσει κουβαλώντας ζηµιές και την έλλειψη
αναδιάρθρωσης των στεγαστικών και των επιχειρηµατικών δανείων. Άρα από την αρχή επιµέναµε για ανακεφαλαιοποίηση µε
διακανονισµό των κόκκινων δανείων.
Μέχρι στιγµής τι έχει συµβεί; Πρώτον, έχουµε νόµους προστασίας κατά της κατάσχεσης της πρώτης κατοικίας και πλειστηριασµών. Έχουµε νόµους, όµως, µόνο προστασίας. Δεν έχουµε
ρυθµίσεις, κανονιστικό πλαίσιο. Κι επαναλαµβάνω ότι η Ελλάδα
είναι η µοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν διαµόρφωσε κανονιστικό πλαίσιο τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Ποιοι είναι οι νόµοι αυτοί. Πρώτον, είναι ο νόµος Κατσέλη. Ο
νόµος Κατσέλη προστατεύει το δανειολήπτη µε ένα πολύ υψηλό
ποσοστό, το οποίο φτάνει µέχρι 450.000 ευρώ αξία του ακινήτου
–δηλαδή τους καλύπτει όλους πρακτικά- κι έχει 200.000 ευρώ το
ελάχιστο. Αυτό, όµως, είναι για ένα άτοµο. Μετά προσθέτει 50%
κι άρα γίνεται τριακόσιες κ.ο.κ..
Άρα τι έκανε ο νόµος Κατσέλη; Λέει ότι σε περίπτωση που
έχουµε σύγκρουση κι απαίτηση της τράπεζας έναντι του δανειολήπτη, ο δανειολήπτης προσφεύγει. Για όλο το διάστηµα που
ο δανειολήπτης είναι σε προσφυγή δεν πληρώνει τίποτα και το
δικαστήριο αποφασίζει.
Αυτός είναι ο νόµος Κατσέλη, ο οποίος είναι αποτρεπτικός σε
µια πρακτική. Ταυτόχρονα, όµως, ο νόµος αυτός έκανε κάτι, το
οποίο είναι στην καρδιά του προβλήµατος: Προέτρεπε τις τράπεζες να κάνουν εξωδικαστικούς συµβιβασµούς µε τους δανειολήπτες. Αυτό ήταν το δεύτερο στοιχείο του νόµου.
Το αποτέλεσµα της εφαρµογής του νόµου ήταν, πρώτον, οι
τράπεζες να µην κάνουν κανέναν εξωδικαστικό συµβιβασµό.
Είναι εντυπωσιακό αυτό. Απείχαν από οποιαδήποτε εξωδικαστική
διαδικασία.
Δεύτερον, οι υποθέσεις που πήγαν στα δικαστήρια και αποφάσισαν απέρριψαν το 30%, ευνόησαν το 70% -το θεώρησαν δίκαιοκαι προχώρησαν σε µεσοσταθµικό κούρεµα 30% µε 40%. Άρα
ξέρουµε κι έχουµε δεδοµένα.
Δεύτερη πρωτοβουλία της Κυβέρνησης µετά το νόµο Κατσέλη
είναι ο ν. 4161 που συζητούσαµε εδώ πριν από έξι µήνες. Τι έκανε
αυτός ο νόµος; Έκανε δύο πράγµατα: Πρώτον, έρχεται και λέει
«γι’ αυτούς που είναι ενήµεροι, το 70%, µπορώ να διαµορφώσω
ένα σύστηµα προκειµένου να ελαφρυνθεί το βάρος που φέρουν».
Διότι όλοι αναγνωρίζουν ότι πέρα από κόκκινα δάνεια, υπάρχει
το γεγονός όπου ο ένας στους δύο δανειολήπτες καλύπτει µεν
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τις ανάγκες του, αλλά είναι µέχρι εδώ. Παίρνει από τον µπαµπά,
από τη µαµά, από την οικογένεια, από τους φίλους, κάτι κάνει
για να παραµείνει έξω από αυτό.
Το πρώτο, λοιπόν, που έκανε ο νόµος ήταν να διευκολύνει µε
έναν τρόπο αυτοί να ελαφρύνουν τη δόση τους. Έβαλε περίπου
τα ίδια κριτήρια που φέρνει και σήµερα µε το νόµο η Κυβέρνηση.
Το δεύτερο που έκανε ήταν να τροποποιήσει τον νόµο Κατσέλη, ούτως ώστε αυτοί που µπαίνουν στη δικαστική διαδικασία
να πληρώνουν ένα ελάχιστο ποσό, 40 ευρώ –ή παραπάνω- ανάλογα µε το εισόδηµά τους.
Από χθες καλούµε την Κυβέρνηση να µας φέρει τα αποτελέσµατα της ρύθµισης του Ιουνίου. Δεν τα φέρνει. Τους καλούµε
να µας πούνε πόσες ρυθµίσεις έγιναν από τις τράπεζες µε τους
ενήµερους δανειολήπτες. Πόσες ρυθµίσεις διευκόλυνε το συγκεκριµένο σύστηµα στον νόµο Κατσέλη; Δεν µας έφερε κανένα
στοιχείο.
Άρα, το δεύτερο θέµα, όταν πλησίαζε η ιστορία εδώ, ποιο
ήταν; Ήταν αυτό που τους είπαµε και τότε: Φέρτε κανονιστικό
νόµο. Φέρτε ρυθµιστικό πλαίσιο. Φέρτε έναν τρόπο να αντιµετωπίζει το πρόβληµα και των κόκκινων δανείων και να θέτει τους
όρους αναδιάρθρωσης για τους ενήµερους δανειλήπτες, όπως
έχει γίνει παντού.
Ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε τρία πράγµατα στο συγκεκριµένο θέµα και
θα τα υπενθυµίσω, γιατί η δηµαγωγία χθες ήταν αδιανόητη ενάντια στον ΣΥΡΙΖΑ.
Το πρώτο που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα σύστηµα κανονιστικής σεισάχθειας µε σαφή κοινωνικά κριτήρια, µε τα οποία θα
αντιµετωπιζόταν το σύνολο των στεγαστικών δανείων.
Σε αυτήν την ιδέα προστέθηκαν άλλες δύο ιδέες. Η πρώτη ιδέα
είναι απλή και εύληπτη και την είχε πει κι ο Τσίπρας: Τα κόκκινα
δάνεια που υπάρχουν να µεταφερθούν σε έναν δηµόσιο φορέα
διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Με τον τρόπο αυτόν δεν θα
πάνε στα distress funds και ταυτόχρονα θα υπάρξει ένας µηχανισµός διαχείρισης να κάνει αυτό το πράγµα που αρνούνται οι
τράπεζες.
Η δεύτερη ιδέα είναι η εισαγωγή ενός συστήµατος το οποίο
θα όριζε ένα ανώτατο όριο πληρωµής µε βάση το εισόδηµα και
την πρόβλεψη για το εισόδηµα, θα λάµβανε υπ’ όψιν τη µείωση
των ακινήτων, τη µείωση του εισοδήµατος και µερικές άλλες σταθερές παραµέτρους και θα αποφαινόταν για την αναδιάρθρωση
των δανείων.
Ελλείψει αυτών και λίγο πριν φτάσουµε στη σηµερινή µας συζήτηση, πρότεινε και µια τρίτη ιδέα: Πρώτον, να απαγορευτεί η
πώληση κόκκινων δανείων στα distress funds. Δεύτερον, να ανασταλεί οποιαδήποτε συζήτηση για έναν χρόνο, προκειµένου να
φτιαχτεί το κανονιστικό πλαίσιο. Αυτές ήταν οι δύο προτάσεις
που καταθέσαµε πριν από δύο εβδοµάδες.
Η Κυβέρνηση σήµερα κάνει το δεύτερο: Φέρνει µία διαδικασία
–όχι κανονιστικό πλαίσιο- για το πώς θα φτιάξουµε το κανονιστικό πλαίσιο και αναστέλλει µε τον τρόπο που θα δείξω στη συνέχεια τη διαδικασία κατάσχεσης µε έναν τρόπο που δεν διατηρεί
ως είχε το σύστηµα, αλλά το µετατοπίζει κατάτι. Θα δείξω στη
συνέχεια τι αλλαγές κάνει. Δεν φέρνει, όµως, την απαγόρευση
των κόκκινων δανείων για το χρόνο αυτόν.
Μπαίνουµε στη σηµερινή πρόταση της Κυβέρνησης: Να υπάρχει ένας χρόνος µεταβατικό στάδιο. Τι προτείνει σε αυτό; Προτείνει δύο πράγµατα.
Πρώτον, προτείνει ποιος θα φτιάξει το κανονιστικό πλαίσιο, το
οποίο δεν φτιάξαµε τα προηγούµενα τέσσερα χρόνια και το
οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι έπρεπε να φτιάξουµε από την πρώτη
ηµέρα, προκειµένου να µπορούµε να διαχειριστούµε το σύστηµα. Ποιος θα φτιάξει αυτό το σύστηµα; Αυτό µας λέει σήµερα
η Κυβέρνηση. Τρεις φορείς θα φτιάξουν αυτό το κανονιστικό
πλαίσιο:
Πρώτον, µια διυπουργική επιτροπή. Αυτή η εµµονή της Κυβέρνησης να λύνει σύνθετα οικονοµικά, κοινωνικά και τεχνικά θέµατα
µε υπουργικές αποφάσεις είναι ασύλληπτη. Σας υπενθυµίζω ότι
ο Υπουργός Υγείας είναι υπεύθυνος για τη µείωση των τιµών των
φαρµάκων. Δηλαδή, ο Υπουργός παίρνει τις λίστες τριών χιλιάδων φαρµάκων και λέει «θα µειωθούν έτσι». Εδώ, λοιπόν, έχουµε
το πρόβληµα της διαχείρισης στεγαστικών δανείων, το οποίο θα
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λύσει το µισό Υπουργικό Συµβούλιο, µαζί µε τους Γενικούς και
Ειδικούς Γραµµατείς και κάποιους ειδήµονες που θα καλέσει.
Επαναλαµβάνω: Καταθέστε µας µια ευρωπαϊκή χώρα, της
οποίας το ρυθµιστικό πλαίσιο να εκπορεύεται από διυπουργικές
επιτροπές. Προφανώς, ο καθ’ ύλην αρµόδιος Υπουργός έχει τη
νοµοθετική πρωτοβουλία, για να πει πώς και τι και µε ποιους
όρους και τι θα κάνει. Άλλος τα κάνει αυτά.
Δεύτερον, πρόταση της Κυβέρνησης σήµερα: Ποιος θα κάνει
επί της ουσίας το κανονιστικό πλαίσιο; Η Τράπεζα της Ελλάδος.
Αυτή θα βγάλει τον Κώδικα Δεοντολογίας, που θα έχει µέσα όλες
τις κρίσιµες παραµέτρους για το µείζον αυτό θέµα. Είναι κατάλληλη η Τράπεζα της Ελλάδος για να λύσει αυτό το πρόβληµα;
Σας ρωτάω. Είναι;
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Η Τράπεζα της Ελλάδος κάνει καλά
τη δουλειά της σε διάφορα άλλα θέµατα; Επιβλέπει το πλαίσιο
εφαρµογής; Αυτή θα βγάλει το κανονιστικό πλαίσιο για ένα θέµα
στο οποίο εµπλέκονται µείζονα κοινωνικά και άλλα δεδοµένα;
Έχει τέτοια εµπειρία η Τράπεζα της Ελλάδος; Είναι δηλαδή ένας
οργανισµός, που όταν έρχεται ένα µείζον κοινωνικό πρόβληµα,
έρχεται αµέσως στο µυαλό µας εκεί να πάµε;
Τρίτον, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο οποίος θα παίξει τον
ρόλο τού διαµεσολαβητή. Τι δουλειά κάνει µέχρι στιγµής ο Συνήγορος του Καταναλωτή; Έχει µια εµπειρία. Αυτό όµως το µείζον θέµα της διαµεσολάβησης µεταξύ τραπεζών που έχουν
αρνηθεί ήδη µια φορά να εφαρµόσουν το νόµο και δανειοληπτών
που βρίσκονται σε απόγνωση, θα το αναλάβει ο Συνήγορος του
Καταναλωτή;
Η πρότασή µας είναι ο φορέας ο οποίος θα αναλάβει όλο αυτό
το σύνθετο σύστηµα, πρέπει να είναι ένας φορέας δηµόσιου
συµφέροντος, που να διασφαλίζει την ικανότητά του να χειριστεί
ένα τόσο σηµαντικό θέµα. Ονοµάστε τον όπως θέλετε. Σώστε το
σπίτι µας. Κάντε ό,τι θέλετε. Βάλτε του τον πιο ωραίο τίτλο. Πρέπει να βρεθεί ένας αξιόπιστος τρόπος για να µεριµνήσει γι’ αυτά
τα δύο στοιχεία.
Το δεύτερο που κάνει το παρόν νοµοσχέδιο σήµερα είναι ότι
λέει «βεβαίως, έχετε την ύψιστη προστασία, αλλά όλοι που έχετε
«κόκκινα» δάνεια πρέπει να µπείτε σε µια διαδικασία τώρα. Όλοι
πρέπει να µπείτε σε µια διαδικασία µέχρι τέλος Ιανουαρίου. Όλοι
εσείς που είστε «κόκκινοι» δανειολήπτες θα µπείτε σε µια διαδικασία που ορίζει ο παρών νόµος». Και λέει ο παρών νόµος γι’
αυτά τα τρία κριτήρια. Δεν µπαίνω στην ουσία, γιατί θα µας κατηγορήσει πάλι ο κύριος Υπουργός ότι αν ελαστικοποιήσουµε τα
κριτήρια, εκπροσωπούµε τους πλούσιους στην Ελλάδα. Αφήστε,
λοιπόν, τα κριτήρια. Θα µπω στην ουσία του νόµου. Ο νόµος λέει
ότι εντός του επόµενου µήνα ή των επόµενων τριών µηνών όλοι
οι «κόκκινοι» δανειολήπτες πρέπει να µπουν σε µια συγκεκριµένη
διαδικασία συµφωνίας για τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνει η διαχείριση των «κόκκινων» δανείων τους.
Αυτό έχει δύο συνέπειες. Εισάγει για πρώτη φορά το κριτήριο
της συνολικής περιουσίας και πολλά άλλα, άρα λέει ότι «πρέπει
να προσκοµίσετε στις τράπεζες το σύνολο των χαρτιών που
έχετε». Ταυτόχρονα, εισάγει µια διαδικασία πολύ στενότερη από
το νόµο Κατσέλη ως ασφαλιστική διαδικασία, η οποία διοχετεύει
το σύστηµα σε µια κατάληξη. Και η κατάληξη είναι η 31η Δεκεµβρίου 2014.
Η 1-1-2015 πια είναι η ηµέρα! Μέχρι στιγµής, ακούµε ενδιαφέρουσες εξαγγελίες. Ο Υπουργός κ. Χατζηδάκης ανέφερε το ιρλανδικό µοντέλο. Ρωτάω λοιπόν την Κυβέρνηση: Έχετε
συµφωνήσει µε την τρόικα για το ποιο είναι το µοντέλο; Αν έχετε
συµφωνήσει, να µας το πείτε, για να το ξέρουµε κι εµείς και να
κάνουµε µια συζήτηση επί της ουσίας. Αν είναι το ιρλανδικό µοντέλο, µπορούµε να κάνουµε τη συζήτηση και σήµερα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα.
Η ουσία όµως του επιχειρήµατος παραµένει. Η Κυβέρνηση για
µια ακόµη φορά µεταφέρει το πρόβληµα, κρατάει σε οµηρία το
σύνολο των δανειοληπτών στεγαστικών δανείων, όπως έκανε τα
προηγούµενα τέσσερα χρόνια και εισάγει µια διαδικασία µε την
οποία διαφωνούµε επί της ουσίας. Γι’ αυτό, καταψηφίζουµε το
νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Σταθάκη.
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 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα δύο µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί
από το 1ο Γενικό Λύκειο Δράµας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για
να κάνω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έχετε τον λόγο, κύριε
Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Για την ενηµέρωση των συναδέλφων, θα
ήθελα να πω ότι θα καταθέσουµε σε λίγη ώρα ορισµένες νοµοτεχνικές βελτιώσεις στο νοµοσχέδιο, οι οποίες αφορούν τη διαδικασία για την προστασία των δανειοληπτών και το Ελληνικό
Επενδυτικό Ταµείο. Οι περισσότερες από τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις αυτές λαµβάνουν υπ’ όψιν παρατηρήσεις που έγιναν
χθες στη συνεδρίαση της επιτροπής.
Ενδεικτικά θα αναφέρω τις εξής βελτιώσεις: «Παρ’ όλο που
είναι σαφές ότι κριτήριο αποτελεί το δηλωθέν εισόδηµα, καθώς
το τεκµαρτό υφίσταται και εξυπηρετεί µόνο τους σκοπούς της
φορολογικής νοµοθεσίας, γίνεται και ρητή αναφορά στο δηλωθέν εισόδηµα».
Επίσης, διευκρινίζουµε ότι «η εξαίρεση των συνταξιοδοτικών
και ασφαλιστικών προγραµµάτων δεν αναφέρεται σε εφάπαξ
ποσά, αλλά σε περιοδικές παροχές, οι οποίες έχουν το χαρακτηριστικό ότι προσιδιάζουν σε µισθό ή σύνταξη».
Ορίζουµε ξεκάθαρα, επειδή διατυπώθηκαν αµφιβολίες ότι
«κρίσιµη ηµεροµηνία για το ύψος των καταθέσεων είναι η 20η
Νοεµβρίου 2013, ενώ για τα υπόλοιπα κριτήρια είναι σαφές ότι
σηµείο αναφοράς είναι οι τελευταίες φορολογικές δηλώσεις».
Ξεκαθαρίζουµε ότι «η σύµµετρη κατανοµή της µηνιαίας καταβολής, σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι δανειστές, γίνεται ανάλογα µε το ύψος του ανεξόφλητου υπολοίπου της κάθε
οφειλής».
Αντιµετωπίζουµε επίσης και άλλα θέµατα, που αναδείχθηκαν
στη χθεσινή συζήτηση. Έτσι, για τη µεγαλύτερη προστασία των
τριτέκνων, πολυτέκων και αναπήρων, θέτουµε το όριο πάνω από
το οποίο καταβάλλουν δόση ίση µε το 20% του εισοδήµατός
τους στις 20.000 ευρώ αντί για 15.000 ευρώ, που οριζόταν µέχρι
τώρα. Έτσι, για εισόδηµα µέχρι 20.000 ευρώ θα καταβάλλουν
δόση ίση µε το 10% αυτού. Αυτό ήταν αίτηµα διαφόρων συναδέλφων από διάφορες πτέρυγες της Βουλής.
Επίσης, επειδή τέθηκε το θέµα της ελάχιστης καταβολής, ίσης
µε το 30% της τελευταίας ενήµερης δόσης για την περίπτωση
των ελευθέρων επαγγελµατιών, ορίζουµε ότι η ελάχιστη καταβαλλόµενη δόση στην περίπτωση αυτή είναι ίση µε το 20% της
τελευταίας ενήµερης δόσης.
Ως προς το Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, για την περαιτέρω
διασφάλιση των συµφερόντων του ελληνικού δηµοσίου από τη
συµµετοχή στο Ταµείο, θα καταθέσω τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Προσδιορίζουµε ακριβέστερα τα χρηµατοπιστωτικά µέσα, τα
προϊόντα, που θα διαθέτει το ταµείο, αναφέροντας ότι θα είναι
τα συνήθη στην αγορά, προκειµένου να µην υπάρχει παρανόηση
ότι θα γίνει η χρήση κάποιου µέσου άγνωστου στην αγορά, νέου
ή καινοφανούς. Αυτή είναι διευκρίνιση, όπως αντιλαµβάνεστε,
περισσότερο νοµοτεχνικού χαρακτήρα.
Το ταµείο, κατά τη διεθνή πρακτική, έχει µια βεντάλια χρηµατοπιστωτικών µέσων στη διάθεσή του -δάνεια, εγγυήσεις, ενέγγυο πίστωση- και είναι ελεύθερο να τα χρησιµοποιήσει για τη
στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των έργων υποδοµής.
Προσδιορίζουµε ότι η συνολική εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου δεν µπορεί να υπερβαίνει την κεφαλαιακή του συµµετοχή,
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για να είναι σαφές ότι αποτρέπεται η υπερέκθεση του δηµοσίου.
Προσθέτουµε ρητώς ότι η δοµή του ταµείου θα καταστρωθεί
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αποτυπώνεται ότι οι µετοχές αυξηµένου κινδύνου θα έχουν κατάλληλο όφελος, που θα αντικατοπτρίζει το ρίσκο.
Τέλος, ορίζουµε ότι τα ελληνικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα,
που είναι σε καθεστώς ανακεφαλαιοποίησης και το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν
στο ταµείο για λόγους ισορροπίας του συστήµατος.
Αυτές είναι οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις που θα καταθέσουµε
και θα τις έχετε σε λίγο στη διάθεσή σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν έχετε το δικαίωµα
και λυπάµαι, κύριε Ανδρουλάκη. Παρά το γεγονός ότι, όπως ξέρετε, θα ήθελα να σας δώσω τον λόγο, δεν έχετε το δικαίωµα.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, είναι ο εισηγητής
µας να µιλήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Είναι οργανωµένη η συζήτηση. Κανείς εισηγητής δεν θα µιλήσει τώρα.
Κύριε Υπουργέ, τις έχετε έτοιµες αυτές τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Να αναπαραχθούν και
να µοιραστούν στους κυρίους συναδέλφους.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Μα, δεν είναι δυνατό
να συζητείται µε τέτοιον τρόπο, κύριε Πρόεδρε, το επενδυτικό
ταµείο. Είναι απαράδεκτο. Είναι πρωτοφανές. Πώς είναι δυνατόν
να συµβαίνει; Οι εισηγητές δεν αναφέρθηκαν καν. Πώς είναι δυνατόν να συµβαίνει αυτό το πράγµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ ο κ. Κασσής.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία
ότι το κυρίαρχο και πιο κρίσιµο σηµείο του παρόντος νοµοσχεδίου είναι το νέο ότι θα βρεθούν δεκάδες χιλιάδες οικογένειες
αντιµέτωπες µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση που αφορά τους πλειστηριασµούς.
Είναι ξεκάθαρο ότι η ελληνική κοινωνία περιµένει από τη
Βουλή να νοµοθετήσει µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον και την
προστασία της κοινωνικής συνοχής. Εδώ δεν επιτρέπεται σε κανέναν µας να κάνουµε ένα βήµα πίσω. Η ευθύνη σε όλους µας
είναι µεγάλη σ’ αυτήν τη συζήτηση και κανένας δεν µπορεί να
κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του, ούτε πίσω από λαϊκισµούς
ούτε πίσω από σκληρές νεοφιλελεύθερες εµµονές, γιατί ένα
λάθος στη νοµοθέτηση µπορεί να ανοίξει την πόρτα του φρενοκοµείου µε ανυπολόγιστες συνέπειες για την ελληνική κοινωνία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη
στιγµή της κρίσης έθεσε προτεραιότητα στο συγκεκριµένο θέµα
για την προστασία της πρώτης κατοικίας και µε τον ν. 3869 2010
τέθηκε το πρώτο φράγµα προστασίας. Είναι βέβαιο ότι ακόµη
και αυτές οι αποφάσεις δεν ήταν αρκετές. Ζήσαµε και ζούµε σήµερα πρωτόγνωρες καταστάσεις και οι απαντήσεις δεν είναι
ακόµη εύκολες.
Όµως, εµείς δεν αδρανήσαµε και πήραµε αυτές τις αποφάσεις. Το πάγωµα των πλειστηριασµών συνεχίστηκε και τα επόµενα χρόνια και πιστεύω ότι ορθά έγινε τη στιγµή που η κρίση
και η οικονοµία βρίσκονταν σε ελεύθερη πτώση.
Τον Ιούνιο µπορώ να πω ότι το θέµα άνοιξε ξανά και κάπως περίεργα και άγαρµπα. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια. Εννοώ το
θέµα της άρσης αυτής της προστατευτικής ρύθµισης, την οποία
ερχόµαστε σήµερα να την ξεκαθαρίσουµε
Εµείς ξεκάθαρα µιλήσαµε από την αρχή για προστασία της
πρώτης κατοικίας στα χαµηλά και µεσαία στρώµατα. Μέσα από
µία διαβούλευση µε το Υπουργείο και διάφορες διακυµάνσεις κατέληξε η σηµερινή πρόταση που συζητάµε.
Πριν µπω, όµως στην ουσία του νοµοσχεδίου θέλω να κάνω
δύο επισηµάνσεις.
Η πρώτη είναι η µεγάλη εµµονή της τρόικας µε το θέµα των
πλειστηριασµών. Πιστεύω ότι είναι πρωτοφανής. Δεν είχε κανένα
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λόγο η τρόικα πάνω στο συγκεκριµένο θέµα. Εγώ θα επαναλάβω
και δεν «θα µασήσω τα λόγια µου» ότι διάφορες «τρόικες» του
εσωτερικού βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία µε την τρόικα και
προσπαθούν να κάνουν αναδιάταξη στον χώρο των ακινήτων,
ώστε να υπάρξουν γιγαντιαίες διευθετήσεις των µεγάλων συµφερόντων. Δεν είναι τυχαία η εµµονή για το βίαιο άνοιγµα των
πλειστηριασµών. Πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί ένα ξεκάθαρο µήνυµα από την ελληνική Βουλή ότι τα κόλπα τελείωσαν. Πιστεύω
ότι σήµερα βρισκόµαστε σε καλύτερη θέση από πλευράς διαπραγµάτευσης. Αν κάποιοι νόµισαν ότι ήρθαν στην Αθήνα για να
κάνουν business, πρέπει να το ξεχάσουν.
Το δεύτερο, κύριε Υπουργέ, είναι ότι υπάρχει και η σχετική ευθύνη σε ό,τι έχει να κάνει µε τη σηµερινή ρύθµιση και από την
Κυβέρνηση. Δεν µπορεί να νοµοθετούµε µε τέτοιες συνθήκες. Το
είπαµε και χθες, θα το επαναλάβουµε και σήµερα ότι δεν πρέπει
να τιµούν κανέναν αυτές οι κοινοβουλευτικές πρακτικές.
Έρχοµαι στο κύριο µέρος του νοµοσχεδίου. Εµείς ως ΠΑΣΟΚ
σε καµµία περίπτωση δεν θέλουµε να καλλιεργηθεί η εντύπωση
µιας ισόβιας στάσης πληρωµών και µιας κουλτούρας του µπαταχτσή. Όµως, οφείλουµε να βλέπουµε τα πράγµατα και θα ήταν
καλό κανείς να µην ωραιοποιεί τόσο άνετα από τα µπαλκόνια των
Υπουργείων. Η πραγµατικότητα είναι πολύ σκληρή. Πίσω από
τους αριθµούς κρύβονται άνθρωποι και, µάλιστα, άνθρωποι τροµοκρατηµένοι από το σοκ της κρίσης, που άλλαξε βίαια τη ζωή
τους. Εµείς θεωρούµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο ως µία καλή
εκκίνηση και θα χρειαστούν και κάποιες βελτιώσεις.
Θεωρώ ότι µε την παρέµβασή σας, κύριε Υπουργέ, τα ζητήµατα, τα οποία θέσαµε εµείς ως Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΠΑΣΟΚ έγιναν αποδεκτά. Αυτό σας τιµά ιδιαίτερα σ’ ένα πνεύµα
συνεργασίας των δύο Κοινοβουλευτικών Οµάδων, που στηρίζουν
αυτήν την Κυβέρνηση.
Ένα από αυτά είναι η µείωση των συντελεστών που αφορούν
τους ελεύθερους επαγγελµατίες σύµφωνα µε την τελευταία
δόση που πλήρωσαν από το 30%, στο 20%. Είναι πολύ σηµαντικό
γιατί και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες είναι η επαγγελµατική κοινωνική τάξη που έχει υποστεί πολύ µεγάλες συνέπειες λόγω της
κρίσης. Άρα είµαστε σύµφωνοι µ’ αυτές τις βελτιώσεις, οι οποίες
έγιναν.
Θεωρώ ότι και οι µειώσεις των συντελεστών για τις ευπαθείς
οµάδες, αλλά και η προστασία, η οποία έρχεται ως αναφορά
στον δανειολήπτη που καθυστερεί να πληρώσει τρεις δόσεις να
µην µπορεί η τράπεζα να ξεκινήσει τον πλειστηριασµό, είναι πολύ
σηµαντικό.
Βέβαια, δεν το είδα –και βοηθήστε µε αν δεν το αναφέρατεσε ό,τι έχει σχέση µε την προστασία του δανειολήπτη-εγγυητή,
γιατί µπορεί να ενταχθεί στα κριτήρια ο οφειλέτης και να την «πατήσει» ο δανειολήπτης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Κασσή, συγγνώµη που σας διακόπτω, αλλά τέτοια ρύθµιση υφίσταται ήδη.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Σας ευχαριστώ.
Τα δύο πρώτα άρθρα είναι για το θέµα των πλειστηριασµών
που είναι πολύ σηµαντικό. Αναφέροµαι στα υπόλοιπα άρθρα τα
οποία έχουν να κάνουν µε το Υπουργείο σας και σωστά έχουν
µπει. Όσον αφορά το Υπουργείο Οικονοµικών, καταθέσαµε και
χθες τις ενστάσεις µας ότι δεν µπορεί για ένα τόσο σηµαντικό
νοµοσχέδιο να έρχεται µία σειρά ρυθµίσεων που αφορούν το
Υπουργείο Οικονοµικών.
Κύριε Υπουργέ Οικονοµικών, θα ήθελα στο άρθρο 7 να αποσυρθεί η παράγραφος 6 που αφορά στην τροποποίηση του παλιού άρθρου 6 του νόµου, γιατί τα πρόστιµα τα οποία έρχονται
να επιβληθούν σε ανθρώπους που καθυστερούν να πληρώσουν
ληξιπρόθεσµες οφειλές, καθώς και τα πανωτόκια, είναι πάρα
πολύ υψηλά και το αποτέλεσµα θα είναι ότι κανείς δεν θα µπορέσει να ανταποκριθεί.
Υπάρχουν και άρθρα τα οποία είναι σε σωστή κατεύθυνση και
δεν υπήρχαν ούτε χθες ούτε σήµερα αντιρρήσεις. Θεωρώ ότι έρχονται να λύσουν προβλήµατα, όπως είναι το άρθρο 18 που
αφορά στη συνέχιση των συντάξεων σε ανθρώπους που δεν έχουν
περάσει από επιτροπές. Είναι ένα πρόβληµα το οποίο το τελευταίο
διάστηµα ταλανίζει µεγάλο µέρος της ελληνικής κοινωνίας.
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Όσο για τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, η 1063 αφορά
το Υπουργείο Υγείας, η 1066 και η 1067 αφορούν το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης. Θεωρώ ότι ειδικότερα οι δύο τελευταίες
πρέπει να περάσουν. Αφορούν την παράταση της τροποποίησης
του ν. 4015.
Όσο για την άλλη τροπολογία που αφορά την παράταση των
ποινικών διώξεων των µελών των Διοικητικών Συµβουλίων που
διετέλεσαν για χρόνια στους συνεταιρισµούς για ένα χρόνο,
υπάρχουν άνθρωποι που σήµερα τρέχουν στα δικαστήρια και
έχουν πάρα πολλά προβλήµατα επειδή πιθανόν κάποιοι άλλοι παλιότερα ευθύνονταν.
Πιστεύω ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο θα λύσει πάρα
πολλά προβλήµατα. Είναι η αρχή, όπως είπα. Χρειάζεται από τις
αρχές του 2014 σε συνεργασία µε τις τράπεζες να αρχίσει ο διάλογος προκειµένου ουσιαστικά να λυθεί το µεγάλο αυτό πρόβληµα που ταλανίζει και τους ελεύθερους επαγγελµατίες, πέρα
από τα νοικοκυριά, αλλά και όλες τις επιχειρήσεις.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε, και για τη συνέπεια στο χρόνο σας.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Γιοβανόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω όσο προσπαθεί και η κοινωνία να συγκρατήσει τον θυµό της, την οργή της, την απόγνωσή της, όταν βλέπω
τον κλασικότερο εκφραστή του νεοφιλελευθερισµού στο πρόσωπο του κυρίου Χατζηδάκη και τους δύο διορισµένους Υπουργούς, µε τους οποίους δεν έχω πρόβληµα, που είναι διορισµένοι,
αλλά που δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν τα συµφέροντα µιας
κοινωνίας που χειµάζεται, αλλά εξυπηρετούν µόνο τους ανθρώπους οι οποίοι τους διόρισαν για να εξυπηρετήσουν τα τραπεζικά
συµφέροντα.
Δεν θα αναλώσω τον χρόνο µου µιλώντας για το κοινοβουλευτικό «εξάµβλωµα» µε τη µορφή του κατεπείγοντος, όπου σύρεται
σήµερα η Εθνική Αντιπροσωπεία µέσα σε λιγότερο από δεκαπέντε ώρες να µελετήσει, να εισηγηθεί και να ψηφίσει ίσως το
ζωτικότερο πρόβληµα, την ουσιαστικότερη «νόσο» που µας απασχολεί, την ανέχεια του µέσου Έλληνα πολίτη. Δεν θα αναλωθώ,
γιατί δεν έχει νόηµα να απευθύνοµαι σε σας που δεν ξέρετε ούτε
εκ περιγραφής το ρίγος στην αίθουσα των ειρηνοδικείων τέσσερις µε έξι κάθε Τετάρτη, όπου οικογένειες…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Ανατριχιάσαµε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ανατριχιάσατε, έτσι;
Είναι κυνικό αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Είναι απαράδεκτο
αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν
έχετε έλθει σε αίθουσα ειρηνοδικείου τέσσερις µε έξι για να δείτε
πώς είναι. Είναι κυνικό αυτό που είπατε αλλά, εν πάση περιπτώσει, επιτρέψτε µου να µιλήσω. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Είστε πολύ προκλητικός, κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, ο Υπουργός έχει πολύ ύφος
και πολλή πρόκληση από την πρώτη µέρα που µπήκε στο Κοινοβούλιο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, είναι
ντροπή σας αν νοµίζετε ότι µ’ αυτόν τον τρόπο µπορείτε να σταµατήσετε το άγος το οποίο φέρνετε σε µία κοινωνία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ συνεχίστε. Ήρεµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Με συγχωρείτε, κύριε
Πρόεδρε. Δεν διέκοψα κανέναν και δέχθηκα συγκεκριµένο ψόγο
από τα υπουργικά έδρανα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το «ήρεµα» δεν αναφέρεται µόνο σε σας, κύριε Γιοβανόπουλε.

5244

ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: … (Δεν ακούστηκε)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ο κ. Σκορδάς που είναι «λαγός» των
πλειστηριασµών, να είναι πιο προσεκτικός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρία Γιαταγάνα, κύριε
Πετράκο, σας παρακαλώ.
Συνεχίστε, κύριε Γιοβανόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ελπίζω να κρατήσετε
τον χρόνο µου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ήταν δεκαπέντε δευτερόλεπτα. Συνεχίστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ για τη γαλαντοµία σας!
Έρχεται, λοιπόν, αυτό το νοµοσχέδιο. Ποιο είναι το target
group; Τι στοχεύει ένα νοµοσχέδιο σαν κι αυτό; Πού σκοπεύει και
τι προσδοκά να έχει ως αποτέλεσµα; Άραγε πόσα είναι σήµερα τα
«κόκκινα» δάνεια, τα µη εξυπηρετήσιµα; Περίπου 320.000. Τι ποσό
αντιπροσωπεύουν; Περίπου 60 δισεκατοµµύρια.
Σηµειώνω: Περίπου 600 δισεκατοµµύρια «ρούφηξε» η «χοάνη»
του Χρηµατιστηρίου εκείνη την εποχή που οι άλλες «φυλές» του
τότε ΠΑΣΟΚ έκλειναν τα µάτια, εκείνες που «έστριβαν διά του
αρραβώνος» µε τραπεζίτες, µε funds. Δεκαπλάσια χάθηκαν τότε.
Πόσα περίπου ακίνητα θα οδηγηθούν σε πλειστηριασµούς; Περίπου εκατόν ογδόντα χιλιάδες. Πόσα περίπου απ’ αυτά αφορούν την πρώτη κατοικία; Εκατόν πενήντα χιλιάδες πρώτες
κατοικίες κατά τη θετικότερη εκτίµηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκατόν πενήντα χιλιάδες άνθρωποι σήµερα διακινδυνεύουν την πρώτη τους κατοικία. Σήµερα κάποιοι θα χάσουν τα σπίτια τους γιατί έρχεται µία
κυβέρνηση ανάλγητη, αναντίστοιχη κατά το Σύνταγµα και µας µιλάει για προστασία.
Πρέπει να συνεννοηθούµε σ’ αυτήν την Αίθουσα. Ποιος προστατεύει ποιον; Μέχρι τώρα ξέραµε ότι οι πλειστηριασµοί δεν
επιτρέπονταν και έρχεστε και µας λέτε ότι τους προστατεύετε
τώρα; Αντίθετα, τους πετάτε στο «Κολοσσαίο», στην «αρένα», για
να ξέρουµε αν προστατεύετε ή όχι. Ποιον προστατεύετε; Το κεφάλαιο του τραπεζίτη; Τις απαιτήσεις του τραπεζίτη; Πάντως όχι
τον Έλληνα οφειλέτη. Θέλετε να εξυπηρετήσετε το κεφάλαιο για
άλλη µία φορά, θέλετε να εξυπηρετήσετε τον τοκογλύφο για
άλλη µία φορά, θέλετε να είστε εκείνοι που θα εκφράσετε µόνο
τον άνθρωπο που στέκεται κάτω από την «αγελάδα» και «αρµέγει», αλλά η «αγελάδα» βλέπουµε ότι σιγά-σιγά πεθαίνει.
Για να δείτε ποια αντίφαση τελικά υπάρχει σ’ αυτήν την Αίθουσα, οι φύσει αριστεροί σήµερα φωνάζουν στο Κοινοβούλιο
για την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας και οι φύσει νεοφιλελεύθεροι είναι αυτοί που την εξωθούν στο ξεπούληµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Αυτό το πράγµα δεν µπορεί να το συλλάβει ανθρώπινος πολιτικός νους. Όταν ακούµε εδώ τις εισηγήσεις, έρχεται όλη η Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει «µην αφήνετε τον κόσµο να χάσει
την περιουσία του» και εσείς λέτε «όχι, να τη χάσει».
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Άρα δέχεστε
ότι η Αριστερά…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αφήστε µε, κυρία Παπακώστα. Δεν σας διέκοψα. Μόλις ακούτε µία διαφορετική φωνή,
πρέπει να την περιορίσετε; Αφήστε µε, σας παρακαλώ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Άφησέ τα για τον Πολύδωρα αυτά. Δεν ντρέπεσαι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ. Τι εκφράσεις είναι αυτές από σας;
Συνεχίστε, κύριε Γιοβανόπουλε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Σε µένα απευθύνεστε, κύριε Κουίκ; Σας παρακαλώ πολύ. Απευθύνεστε σε
εκλεγµένη συνάδελφο. Ας εκλεγείτε πρώτα και µετά να µιλάτε µ’
αυτόν τον τρόπο. Να ανακαλέσει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεχίστε, κύριε Γιοβανόπουλε. Μη διακόπτετε, κύριοι συνάδελφοι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, είναι αυθάδης η συµπεριφορά του κυρίου συναδέλφου,
παρ’ ότι δεν είναι εκλεγµένος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεχίστε, κύριε Γιοβανόπουλε. Έχετε άλλα δέκα δευτερόλεπτα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είστε σπάταλος, κύριε
Πρόεδρε!
Μπαίνουν, λοιπόν, πέντε προϋποθέσεις:
Τι θέλετε να «προστατεύσετε»; Την κύρια κατοικία αν είναι δηλωθείσα ως τέτοια. Αν κάποιος έχει, δηλαδή, στο χωριό την
πρώτη κατοικία και ήρθε στην πόλη να εργαστεί και νοίκιασε, θα
το χάσει το σπίτι στο χωριό. Την αντικειµενική αξία έως 200.000
ευρώ. Αυτό θα το ορίζετε εσείς κατά το δοκούν, όποια ώρα θέλετε πάνω ή κάτω. Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδηµα µικρότερο ή ίσο µε τις 35.000 ευρώ. Άπασα την περιουσία ίση µε
270.000 ευρώ. Καταθέσεις 15.000 µε 20.000 ευρώ.
Γιατί όλα αυτά; Γιατί δεν βγάζουµε µία γραµµή; Αποφάσιζε η
Κυβέρνηση Καραµανλή και έλεγε «αίρονται οι πλειστηριασµοί,
δεν επιτρέπονται». Και έρχεστε τώρα εσείς και υποδύεστε τον
προστάτη, όταν µε µία φράση θα µπορούσατε να πείτε «τους
προστατεύω όλους για άλλον έναν χρόνο»; Γιατί µπαίνουµε σε
όλη αυτήν την κουβέντα και γιατί αναλωνόµαστε ο ένας µετά τον
άλλο σε αριθµούς, σε δεκαδικά, σε ποσοστά; Γιατί εσείς δεν
έχετε το κουράγιο να βγείτε και να πείτε «σταµατάνε οι πλειστηριασµοί για έναν χρόνο». Έχει ανάγκη η κοινωνία, χειµάζεται,
είναι οι άνεργοι, είναι οι µακροχρόνια άνεργοι, είναι οι άνθρωποι
απελπισµένοι, είναι τα παιδιά µας, η νεολαία, τα παιδιά µας που
φεύγουν για να δουλέψουν στο εξωτερικό, είναι παιδιά που τα
σπουδάσαµε µε αίµα. Και δεν νοιάζεστε καθόλου, δεν νοιάζεστε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Ακούστε τώρα για να δείτε τι συµβαίνει, για να καταλάβει και
ο ελληνικός λαός. Σάββατο σήµερα και µέσα σε είκοσι ώρες
εµείς θα αποφασίσουµε, λέει, για ένα επενδυτικό ταµείο.
Ξεσηκώθηκε ο κ. Ανδρουλάκης. Επενδυτικό ταµείο δεν γίνεται
έτσι. Δεν ακούσατε ποτέ τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Θα τους
ακούσετε. Θα ακούσετε τον κ. Μαριά τώρα. Επενδυτικό ταµείο
µε έδρα το Λουξεµβούργο δεν γίνεται, κύριε Χατζηδάκη. Επενδυτικό ταµείο µε 350 εκατοµµύρια από την Ελλάδα δεν γίνεται,
κύριε Χατζηδάκη. Και, κύριε Χατζηδάκη, επενδυτικό ταµείο χωρίς
το Ελληνικό Δίκαιο, δεν είναι ελληνικό επενδυτικό ταµείο να το
ξέρετε. Να το ξέρει και ο κόσµος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Είναι γερµανόφιλοι, γι’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, κραυγές
δεν επιτρέπω!
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Δεν κρατιέµαι, κύριε Πρόεδρε. Δεν
µπορώ να κρατηθώ άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Με οµιλητή στο Βήµα
δεν επιτρέπω.
Συνεχίστε, κύριε Γιοβανόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Έχετε µετατρέψει την
αριστεία σε µεταπρατισµό. Έχετε µετατρέψει την αξιοκρατία σε
αναπηρία και φυσικά την ιδεολογία σε πιθηκισµό. Έχετε µπερδέψει σύµπαντα τα πράγµατα και…
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να αφήσουν
τους αναπήρους ήσυχους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Επιτρέψτε µου. Μάλλον
δεν έχετε καταλάβει. Υπάρχει και µια ποιοτική αντίληψη σε αυτήν
τη δυνατότητα.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Χορτάσαµε από µαθήµατα πατριωτισµού.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Επιτέλους, επιτέλους!
Αγανακτήστε κι εσείς, γιατί κι εµείς αγανακτούµε και η κοινωνία
είναι αγανακτισµένη.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Φτάνουν πια τα µαθήµατα πατριωτισµού. Ξεπεράσατε και τη Χρυσή Αυγή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ!
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σας πω κάτι, τώρα
που µου δίνετε την άδεια. Κατά τον κ. Μπουραντά, τον εξαιρετικό
καθηγητή, «αλλάζω» σηµαίνει µαθαίνω.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τώρα το µάθατε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς έπρεπε να έχετε
µάθει τόσα χρόνια πώς φθάνει ένα κράτος µέχρι εδώ…
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τόσα χρόνια πού ήσασταν;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Επιτρέψτε µου…
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Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μην απαντάτε, κύριε
συνάδελφε. Αφού απαντάτε!
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Μην απαντάς. Έχουν υποταχθεί. Τελείωσε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ας κατεβάσουµε τους
τόνους. Δεν έχει νόηµα µεταξύ µας, κύριε Βλαχογιάννη.
Το πρόβληµα είναι ότι δεν µάθατε. Κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Κλείνετε τα µάτια εκεί που θα έπρεπε να δείτε το ολοφάνερο. Και εν τούτοις ακόµα και σήµερα δεν αλλάζετε.
Προχωράτε στο ίδιο καθεστώς.
Ωστόσο, ναι, να συµφωνήσω κι εγώ ότι χρειάζεται ένα consensus εθνικό. Χρειάζεται µία συνεννόηση.
Για ακούστε λίγο, για να σας πω την αλήθεια: Στέκοµαι σε ένα
τριεθνές.
Ακούστε τι λέει στο βιβλίο του και θα σας πω. Ακούστε µία
φράση σάς παρακαλώ, αξίζει τον κόπο να δείτε για τι µιλάµε:
«Ό,τι είχε δηµιουργήσει η εργασία του ελληνικού λαού, όλα τα
υλικά µας αγαθά εξαφανίστηκαν, όλα τα τρόφιµα, όλα τα µεταφορικά µέσα, τα προϊόντα γης, µας αφαίρεσαν τα µέσα της δουλειάς µας, λιµοκτονούµε. Μας κατηγορούν ότι είµαστε
τεµπέληδες, ότι είµαστε καφενόβιοι και αεριτζήδες και θα µας
βάλουν να δουλεύουµε, όπως ξέρουν αυτοί. Και δίπλα σε αυτήν
την καταλήστευση βαδίζει από κοντά η επιστηµονική, οργανωµένη ληστεία».
Είχε πει ο κ. Στουρνάρας να γίνουµε πρώτα Γερµανοί και µετά
να ζητάµε αυξήσεις.
Αυτά µας αφορούν. Τα διαβάζω από το βιβλίο του Μανώλη
Γλέζου «Και ένα µάρκο να ήταν…», αλλά είναι λόγια του µαρξιστή
Γληνού το 1942. Το 1942 οι Γερµανοί µας πήραν πάλι τις περιουσίες, λιµοκτόνησε ο λαός, αφαιρέθηκε όλο το µεταφορικό, το
βιοµηχανικό δυναµικό και στο τέλος µάς είπαν αεριτζήδες, µας
είπαν καφενόβιους και µας είπαν τεµπέληδες.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Το επαναλαµβάνουν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Στέκοµαι, λοιπόν, µπροστά στον κ. Γλέζο, τον οποίο, µε συγχωρείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν τον θεωρώ Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον θεωρώ Βουλευτή
όλων µας και τον ευχαριστώ για τα µαθήµατα που µου δίνει.
Στέκοµαι στη φράση που είπε ο Μίµης Ανδρουλάκης στην τελευταία οµιλία του στη Βουλή: Να αλλάξουµε το µοντέλο. Να φύγουµε από το µοντέλο που µας τραβάει και µας σέρνει όλους
µαζί στον βούρκο και να πάµε στο µοντέλο το αστικό, εκεί που
υπάρχει η δύναµη, η παραγωγική δυνατότητα.
Και στέκοµαι και στην οµιλία του Βύρωνα Πολύδωρα χθες, ο
οποίος ήταν συγκλονιστικός και σας έδειξε ότι υπάρχει τρόπος
να συνεννοηθούµε. Ο λαός δεν αντέχει. Δείξτε κατανόηση, για
να µπορέσουν και οι Βουλευτές να ακολουθήσουν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος για δώδεκα λεπτά.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα µιλήσετε από τη
θέση σας;
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, από τη θέση µου θα µιλήσω.
Κύριε Πρόεδρε, τη στιγµή που ο ελληνικός λαός αγωνιά για το
µέλλον του και για το µέλλον της περιουσίας του, κάποιοι εδώ
πέρα µαλώνουν για τη χαµένη αξιοπρέπεια των κοµµάτων τους.
Κατά τα άλλα η Χρυσή Αυγή είναι αυτή η οποία απαξιώνει την
κοινοβουλευτική διαδικασία.
Αντιπαρέρχοµαι το επεισόδιο που προηγήθηκε και θα ήθελα
να κάνω µία επισήµανση επί της διαδικασίας, ιδιαίτερα γιατί τις
τελευταίες ώρες έχει διεξαχθεί µία έντονη συζήτηση γύρω από
τις εισαγωγές τροπολογιών, οι οποίες είναι άσχετες µε το θέµα.
Μερικές εξ αυτών έχουν απορριφθεί, άλλες έχουν γίνει δεκτές.
Πάγια θέση της Χρυσής Αυγής είναι ότι είναι απαράδεκτο να
εισάγονται στο νοµοθετικό έργο τροπολογίες άσχετες µε το
κύριο θέµα που είναι προς συζήτηση. Ως εκ τούτου αυτή που
αφορά το Υπουργείο Υγείας σχετικά µε την πρωτοβάθµια Υγεία
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θεωρούµε ότι θα πρέπει να αποσυρθεί και να εισαχθεί ως κανονικό νοµοσχέδιο, ώστε να συζητηθεί στην ολοµέλεια της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως προβλέπεται από τη
διαδικασία, πόσω µάλλον δε, όταν έχουµε µία διαδικασία, η
οποία έχει χαρακτηριστεί κατεπείγουσα, στην οποία εισάγονται
προς συζήτηση άσχετα θέµατα. Προφανώς γιατί κάποιοι βιάζονται να περάσουν τροπολογίες εξυπηρετώντας συγκεκριµένα
συµφέροντα.
Ας περάσουµε, όµως, στο σηµερινό θέµα, το οποίο είναι πολύ
σηµαντικό και αφορά χιλιάδες Έλληνες, οι οποίοι αγωνιούν για
το µέλλον των περιουσιών τους.
Χθες κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον ενιαίο φόρο ακινήτων, το λεγόµενο «χαράτσι», η Χρυσή Αυγή εξέφρασε µία λογική θέση και άποψη η οποία δυστυχώς πέρασε απαρατήρητη.
Εγώ προσωπικά έκανα µία έκκληση στον Υπουργό να εξετάσει
την ηθική διάσταση του ζητήµατος και να εξετάσει κατά πόσο το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και για τους πλειστηριασµούς, αλλά
και το χθεσινό που αφορά το φόρο ακινήτων, είναι σύµφωνο
προς το Σύνταγµα των Ελλήνων αλλά και ηθικό σε ό,τι αφορά τη
συγκεκριµένη χρονική και οικονοµική συγκυρία.
Αλλά επειδή δεν έλαβα καµµία απάντηση, προχωράω στο αµέσως επόµενο βήµα και θα επικαλεστώ το κύριο επιχείρηµα που
επικαλείται ο Υπουργός και το Υπουργείο Οικονοµικών, βάσει του
οποίου υποτίθεται ότι εµείς θα πρέπει να ψηφίσουµε το σηµερινό
νοµοσχέδιο, το οποίο είναι η ενίσχυση της συναλλακτικής πίστης.
Θα κάνω µία πολύ σύντοµη εισαγωγή, για να καταλάβουν όσοι
µας ακούν τι εννοούµε µε αυτό.
Λέει, λοιπόν, το Υπουργείο, ότι µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
ρυθµίζεται µία αδικία από τον ιδιώτη προς το δηµόσιο. Όσοι, λοιπόν, ιδιώτες έχουν κάποιες οφειλές απέναντι σε κάποιο τραπεζικό ίδρυµα και µπορούν να το αποπληρώσουν και δεν το κάνουν,
αυτό συνιστά µία αδικία. Εποµένως πρέπει αυτό να ρυθµιστεί µε
τον παρόν σχέδιο νόµου. Αυτό ενδεχοµένως να είναι δίκαιο και
να έχει µία λογική βάση, µε την προϋπόθεση ότι αυτός ο νόµος
θα ίσχυε για όλους. Όσοι, δηλαδή, χρωστούσαν στο δηµόσιο και
έχουν τη δυνατότητα καταβολής, αλλά δεν το κάνουν, τότε, ναι,
να πίεζε το κράτος να πληρώσουν. Αναφέροµαι σε συγκεκριµένους µεγαλοεργολάβους, σε πολιτικά πρόσωπα, σε συγγενικά
πρόσωπα πολιτικών, οι οποίοι αποδεδειγµένα χρωστούν εκατοµµύρια ευρώ στο δηµόσιο, δεν έχουν καταβάλει µισό ευρώ και δεν
τους κουνάει κανείς. Δεν έχει ασχοληθεί η δικαιοσύνη µαζί τους.
Άρα, λοιπόν, η διάκριση του ανώνυµου Έλληνα πολίτη από τον
επώνυµο πολιτικό διαπλεκόµενο, ο οποίος αποδεδειγµένα φοροδιαφεύγει, θεωρούµε ότι είναι µία διάκριση, η οποία δεν µπορεί
να ενταχθεί στο πλαίσιο της ισότητας όλων των Ελλήνων απέναντι στον νόµο.
Τι εννοείτε, όµως, κύριε Υπουργέ µε τη συναλλακτική πίστη και
τι εννοείτε µε την ενίσχυση της πίστης αυτής, όταν εσείς ως πολιτεία βάζετε βόµβα στα θεµέλια της τραπεζικής πίστης, όταν για
παράδειγµα ο κάθε καταναλωτής, ο κάθε καταθέτης µε τον δυνητικό φόβο της κατάσχεσης της περιουσίας του ή των καταθέσεών του από την τράπεζα, δεν πάει να καταβάλει τα χρήµατα
σε κάποιον τραπεζικό φορέα, όταν εσείς οι ίδιοι κάνετε κούρεµα
των καταθέσεων και πάγωµα των λογαριασµών, περιπτώσεις που
έχουν γίνει στην Ελλάδα; Δεν αναφέροµαι µόνο στην Κύπρο.
Έχουν αποδεδειγµένα συµβεί στην Ελλάδα.
Όταν, λοιπόν, βάζετε βόµβα στα θεµέλια της τραπεζικής πίστης, πώς έρχεστε σήµερα να µιλάτε για ενίσχυση της συναλλακτικής πίστης; Άρα, λοιπόν, θεωρούµε ότι και το επιχείρηµα που
επικαλείστε δεν έχει καµµία λογική βάση.
Όµως, θα ήθελα να σταθώ στο τραπεζικό θέµα. Βλέπετε ότι
σκόπιµα επιµένω σε αυτό, γιατί πολλές φορές έχω ρωτήσει συγκεκριµένα πράγµατα και δεν έχω λάβει καµµία απάντηση. Επανέρχοµαι, λοιπόν, αναφέροντας συγκεκριµένα περιστατικά που
θέλω επιτέλους να απαντηθούν γιατί είναι σηµαντικά.
Θα αναφέρω µια µελέτη που έγινε από κάποιες ανεξάρτητες
οικονοµικές αρχές, από ιδιώτες που έχουν εργαστεί στο τραπεζικό σύστηµα και γνωρίζουν τα πράγµατα εκ των έσω. Σύµφωνα,
λοιπόν, µε τέτοιες µελέτες τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια από
τοκογλυφικές παράνοµες δραστηριότητες των τραπεζών έχουν
χαθεί κεφάλαια ύψους 35 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Θα αναλύσω
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στη συνέχεια από πού υπολογίζεται αυτό το ποσό και πώς φτάνουµε σε αυτό το νούµερο.
Τι σηµαίνει τοκογλυφική πρακτική από τις τράπεζες; Όπως
γνωρίζετε ως πρώην διευθυντής τράπεζας –οφείλετε να γνωρίζετε- αναφέροµαι σε µια έννοια που αφορά τους πάντες, το δικαιοπρακτικό ή εξωτραπεζικό επιτόκιο. Αυτό, δηλαδή, αφορά το
ανώτατο όριο δανεισµού που επιβάλλει η Τράπεζα της Ελλάδος,
σύµφωνα µε το οποίο πρέπει να συµµορφωθούν όλες οι υπόλοιπες τράπεζες, είτε είναι εθνικές είτε ιδιωτικές.
Αυτό σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα –αν κάνω λάθος,
διορθώστε µε- ανέρχεται περίπου στο 6% µε 7% και αφορά είτε
κάποιο στεγαστικό δάνειο είτε κάποιο καταναλωτικό είτε πιστωτικές κάρτες ή οτιδήποτε άλλο. Το να χρεώνουν οι τράπεζες
τόκο, επιτόκιο πάνω από 6% µε 7%, σε βαθµό τέτοιον που να ενισχύει τον ανταγωνισµό, θεωρούµε ότι είναι θεµιτό. Θα µπορούσε
κάτι τέτοιο να δικαιολογηθεί στην τάξη του 8% ή 9%.
Όταν όµως σήµερα οι τράπεζες χρεώνουν µε 18%, µε 20% ή
και 25%, τότε δεν µιλάµε για ενίσχυση του ανταγωνισµού, όπως
έγινε τη δεκαετία του ’80 µε την απελευθέρωση των επιτοκίων.
Εδώ µιλάµε για κατάχρηση του δικαιώµατος αυτού, η οποία συνιστά ξεκάθαρα το κακούργηµα της τοκογλυφίας.
Όταν, λοιπόν, οι τράπεζες χρεώνουν πανωτόκια σε καταναλωτές οι οποίοι δεν ξέρουν τι πληρώνουν, τότε για ποιο τραπεζικό
σύστηµα µιλάµε και πώς θέλουµε να το εξυγιάνουµε; Είστε ένας
άνθρωπος που, επαναλαµβάνω, πολλές φορές έχετε επιχειρηµατολογήσει ότι αυτό το σκάρτο τραπεζικό σύστηµα πρέπει να
το ενισχύσουµε κεφαλαιακά.
Επανέρχοµαι σε ένα άλλο θέµα που, σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, πρέπει να το εξετάσουµε συνολικά. Γιατί πλέον µιλάµε για
ένα τραπεζικό σύστηµα πρόχειρο, σκάρτο, καταδικασµένο να
αποτύχει και, αν µη τι άλλο, καθόλου ελληνικό. Δεν ανήκει ούτε
στο ελληνικό κράτος ούτε υπόκειται σε έλεγχο από τα όργανα
του ελληνικού κράτους.
Πόσοι είναι οι µέτοχοι της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος,
πόσοι είναι οι µέτοχοι άλλων ιδιωτικών τραπεζικών ιδρυµάτων
που ανήκουν αποδεδειγµένα σε Έλληνες και όχι σε ξένους επενδυτές; Αν µου απαντήσετε σε αυτά, εγώ τότε πράγµατι θα συνηγορήσω στην άποψη ότι επιτέλους κάποτε πρέπει οι τράπεζες να
σωθούν. Μάλιστα αυτή η περίφηµη κεφαλαιακή ενίσχυση, που
κόστισε δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ, σε µια οικονοµική συγκυρία,
µνηµονιακή σαν τη σηµερινή, υποτίθεται ότι θα έφερνε τη ρευστότητα στην αγορά.
Ποιο ήταν το αποτέλεσµα που είδαµε όλοι; Καµµία ρευστότητα, καµµία τόνωση της αγοράς. Το µόνο πράγµα που βλέπουµε
είναι ότι σήµερα οι τράπεζες έρχονται ως µεσάζοντες για να πάρουν τα σπίτια των Ελλήνων που τόσα χρόνια τους χορηγούσαν
σωρηδόν στεγαστικά δάνεια.
Εποµένως, θεωρούµε, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, ότι
το σχέδιο νόµου που εισάγει το Υπουργείο Οικονοµικών είναι
λάθος σε όλη την κατεύθυνσή του. Θα επανέλθω σε κάτι που
είπα χθες, ότι η Κυβέρνηση αυτή νοµοθετεί µε τελείως λάθος
τρόπο, γιατί από τη µια πλευρά πρέπει να προστατεύει πρώτα
και πάνω απ’ όλα τους Έλληνες και µετά να δει τι θα κάνει η ιδιωτική αγορά. Μόνο για αυτήν ενδιαφέρεστε, γιατί η εθνική οικονοµία έχει κυριολεκτικά διαλυθεί.
Μάλιστα, είπα χθες ότι η Κυβέρνηση αυτή πρώτα φροντίζει να
προστατεύει συγκεκριµένα συµφέροντα και να επιτείνει την εξαθλίωση των Ελλήνων. Θα µιλήσω ξανά συγκεκριµένα. Απέδειξα
προηγουµένως ότι νοµοθετείτε εις όφελος των τραπεζών. Πρώην
τραπεζίτης είστε, ενδεχοµένως να έχετε και κάποιο κίνητρο να
το κάνετε.
Δεύτερον, οι τράπεζες αυτές έχουν χρηµατοδοτήσει κανάλια,
µέσα µαζικής ενηµέρωσης, από τα οποία νυχθηµερόν λοιδορούν
και βρίζουν το νόµιµο πολιτικό αγώνα της Χρυσής Αυγής. Τα κανάλια αυτά ανήκουν σε συγκεκριµένες οικογένειες, σε µεγαλοεργολάβους που συνδιαλέγονται µε το πολιτικό κατεστηµένο και
µέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, έρχεστε να κλέψετε την πρώτη κατοικία των Ελλήνων και µάλιστα σε µια τέτοια συγκυρία.
Θα κάνω µια σύντοµη ανασκόπηση της συγκυρίας αυτής για
να καταλάβετε το αίσχος που εισάγετε σήµερα και το προκλητικό
της διάθεσής σας, γιατί µιλάµε για µια χώρα που σήµερα έχει
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επίσηµο ποσοστό ανεργίας περίπου 28%. Και µιλάω για το επίσηµο, γιατί το ανεπίσηµο ποσοστό είναι πολύ µεγαλύτερο γιατί
δεν συνυπολογίζουµε τους µη εγγεγραµµένους στον ΟΑΕΔ, την
ηµιαπασχόληση.
Αν µιλήσουµε για τους λίγους και τυχερούς που έχουν εργασία, αναφερόµαστε σε άτοµα που λαµβάνουν µισθούς κυριολεκτικά πείνας, όπως πολύ εύστοχα έχει χαρακτηριστεί από τη
Χρυσή Αυγή, µιλάµε για βαλκανικούς µισθούς, τύπου Βουλγαρίας, Κίνας κ.ο.κ.. Επίσης, έχουµε συντάξεις που είναι οι χαµηλότερες στην Ευρώπη και αυτό γιατί τα δηµόσια ταµεία έχουν
κυριολεκτικά διαλυθεί.
Εποµένως, αν θέλουµε να είµαστε συνεπείς, πρέπει πάνω απ’
όλα να κοιτάξουµε πώς θα λύσουµε αυτά τα τρία βασικά ζητήµατα, πρώτον, να καταπολεµήσουµε την ανεργία, δεύτερον, να
επιδοτήσουµε την απασχόληση και όχι να επιδοτούµε τους ανέργους και τρίτον, να εξασφαλίσουµε στους ανθρώπους που δούλευαν µια ζωή τίµια αυτό που οφείλει να τους δίνει το κάθε
ταµείο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Εποµένως, αν αυτά βρίσκονται στις προτεραιότητές σας, τότε,
ναι, θα συνηγορήσουµε. Εφόσον εσείς κλείνετε τα µάτια σε αυτά
τα τρία πολύ βασικά ζητήµατα, δεν µπορούµε σε καµµία περίπτωση να συµφωνήσουµε µε το Υπουργείο και µε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου.
Κλείνω λέγοντας ότι οι πλειστηριασµοί της πρώτης κατοικίας
είναι ένα θέµα που απασχολεί χιλιάδες Έλληνες. Αν κάποιος
χάσει αύριο την περιουσία του, αυτό γίνεται ακριβώς επειδή το
κράτος δεν φρόντισε να διορθώσει κακώς κείµενα της οικονοµίας που απασχολούν την Ελλάδα εδώ και τέσσερις δεκαετίες.
Είναι θέµατα που θα έπρεπε να έχετε λύσει εδώ και πολύ καιρό,
ώστε να πάµε στο πολυπόθητο για το οποίο µιλάτε, την ανάπτυξη, την τροχιά της οικονοµίας που θα µας φέρει στην αγορά
το 2014 κ.ο.κ..
Το γεγονός όµως ότι έχετε αφήσει την ιδιωτική οικονοµία σε
τέτοιον ανεξέλεγκτο βαθµό, ώστε να πλήττει την εθνική οικονοµία και να καθορίζει την πολιτική πρακτική της εκάστοτε Κυβέρνησης, θεωρούµε ότι είναι σκόπιµο και ανήθικο και ότι µετά τη
δυνητική ψήφιση του σχεδίου νόµου σήµερα θα ανοίξει ο ασκός
του Αιόλου, γιατί η ελληνική κοινωνία κυριολεκτικά δεν αντέχει
άλλο νέα µέτρα, πόσω µάλλον όταν αυτά –και το λέω µετά λόγου
γνώσεως- θα εισαχθούν από 1-1-2014.
Εποµένως, δεν συνηγορούµε σε αυτό το αίσχος, σε αυτό το
µεγάλο έγκληµα απέναντι στην κατάργηση της ιδιοκτησίας που
αφορά τους πλειστηριασµούς της πρώτης κατοικίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η ειδική
αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, κ. Ξηροτύρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Για ακόµη µια φορά η Κυβέρνηση «κρύβεται» -εντός εισαγωγικών- πίσω από το κατεπείγον, στην προκειµένη περίπτωση την
αναστολή των πλειστηριασµών για να φέρει, εκβιαστικά και
χωρίς προηγούµενη συζήτηση, µαζί ως κατεπείγουσες και άλλες
µη σχετικές διατάξεις, πολλές από τις οποίες χαρακτηρίζονται
επαχθείς για τους πολίτες, όπως είναι οι τροποποιήσεις στον
ΚΕΔΕ για την πληρωµή, οι προσαυξήσεις των προστίµων, ακόµα
και οι άµεσες κατασχέσεις. Είναι ρυθµίσεις που έπρεπε να συζητηθούν κανονικά και µε τους φορείς, οι οποίες ρυθµίσεις έχουν
σοβαρά προβλήµατα, έως και αντισυνταγµατικά, αφού ακυρώνουν κατοχυρωµένα συνταγµατικά δικαιώµατα των πολιτών.
Για πολλές από τις ρυθµίσεις υπήρχε η άνεση χρόνου να έρθουν στη Βουλή νωρίτερα, όπως το επενδυτικό ταµείο, οι ρυθµίσεις για το ΤΑΙΠΕΔ, για τις ΠΑΕ και πολλά άλλα θέµατα που
έχετε φέρει για συζήτηση, να συζητηθούν κανονικά και όχι η Κυβέρνηση να προκαλεί και τους δικούς της Βουλευτές, επιλέγοντας τον δρόµο της τελευταίας στιγµής και της κατεπείγουσας
διαδικασίας. Για τον λόγο αυτόν θα καταψηφίσουµε επί της
αρχής το νοµοσχέδιο.
Ας δούµε πρώτα το θέµα της αναστολής των πλειστηριασµών.
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Η Δηµοκρατική Αριστερά από τον Ιούνιο κατέθετε την τροπολογία για τη συνέχιση της ισχύος τού παρόντος θεσµικού πλαισίου
αναστολής αυτών έως το τέλος του 2015, καλώντας την Κυβέρνηση να κλείσει έγκαιρα το ζήτηµα, να αποτρέψει τις πιέσεις της
τρόικας και τη λογική του προαπαιτούµενου και να µην αφήνει
χιλιάδες Έλληνες πολίτες να βρίσκονται όµηροι µιας καθηµερινής ανασφάλειας. Τόσο οι πολίτες που έχουν υπερχρεωθεί, όσο
και αυτοί που συνεχίζουν κάτω από δύσκολες συνθήκες να εξυπηρετούν το δάνειό τους.
Οι ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου για την αναστολή των πλειστηριασµών αποτελούν µεν ένα πρώτο βήµα, αλλά χρειάζονται
βασικές αλλαγές, ώστε να ενισχυθεί το αίσθηµα δικαίου του πολίτη προς το κράτος για την προστασία της κατοικίας του και να
φτάσουµε σε µια ολοκληρωµένη νοµοθετική ρύθµιση, που θα αντιµετωπίζει το ζήτηµα της προστασίας των δανειοληπτών συνολικά και ρεαλιστικά.
Είµαστε η µόνη χώρα, στην οποία –πολύ περισσότερο σε συνθήκες οικονοµικής και κοινωνικής κατάρρευσης- δεν έχει ρυθµιστεί το θέµα των στεγαστικών δανείων στο σύνολό του. Επί της
ουσίας, δηλαδή, θα έλεγε κανείς ότι είναι σαν να αντιµετωπίζεις
την πνευµονία µε ασπιρίνη, ενώ χρειάζεται ισχυρή αντιβίωση.
Βέβαια, ένας από τους βασικούς στόχους του σχεδίου νόµου
είναι να αποκατασταθεί η ροή χρήµατος από τους δανειολήπτες
προς τις τράπεζες. Αυτό φαίνεται να επιτυγχάνεται. Το ζητούµενο, όµως, για όλους µας είναι να εξασφαλίσουµε ότι θα εξυπηρετηθούν πρωτίστως οι δανειολήπτες, αυτοί που έχουν
πραγµατικά ανάγκη και αυτοί που το δικαιούνται. Κατά τα άλλα,
ουσιαστικά ανοίγει ο δρόµος για την πλήρη απελευθέρωση των
πλειστηριασµών, µε δεδοµένο ότι προστατεύεται µ’ αυτήν τη
ρύθµιση µόνο η κύρια κατοικία, ενώ η παλιά ρύθµιση Παπαθανασίου προστάτευε περίπου δεκατέσσερις χιλιάδες δανειολήπτες.
Πρέπει σύντοµα µε ολοκληρωµένες διαδικασίες να δούµε το
θέµα της ρύθµισης των δανείων.
Όσον αφορά τη ρύθµιση του άρθρου 2, είπαµε ότι η προστασία αφορά στην κύρια κατοικία. Η προστασία γίνεται µόνο για τις
απαιτήσεις που προέρχονται αποκλειστικά από τον ιδιωτικό
τοµέα, τις τράπεζες, και όχι από το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά
ταµεία. Το έχουµε επισηµάνει πολλές φορές ως Δηµοκρατική
Αριστερά. Έχουµε προβάλει την αναγκαιότητα παράτασης της
αναστολής των πλειστηριασµών µέχρι και το 2015, όπως και της
επέκτασης της προστασίας και στις περιπτώσεις, όπου υπάρχουν οφειλές προς το δηµόσιο, προς τους ΟΤΑ, προς τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης, δεδοµένου ότι η οικονοµική
αδυναµία δεν περιορίζεται σήµερα σε µία κατηγορία οφειλής,
αλλά σε όλες.
Αυτό το έχουµε καταθέσει –µεταξύ των άλλων- και στην τροπολογία που καταθέσαµε χθες. Δεν διευκρινίζεται στη ρύθµιση
αν ο δανειολήπτης, του οποίου το σπίτι εν τέλει εκπλειστηριάζεται, απαλλάσσεται από το σύνολο του χρέους του, σε περίπτωση
που το ακίνητό του λάβει µικρότερη τιµή του οφειλόµενου
ποσού.
Η ρύθµιση µεταχειρίζεται διαφορετικά τα νοικοκυριά, ανάλογα
µε την επαγγελµατική ιδιότητα. Η ελάχιστη µηνιαία δόση προβλέπει 10% του καθαρού εισοδήµατος έως τις 15.000 ευρώ και
20% για το υπερβάλλον εισόδηµα. Γι’ αυτό και στην τροπολογία
µας έχουµε καταθέσει µία νέα κλίµακα, την πρώτη από µηδέν
έως 10.000 ευρώ εισόδηµα που αφορά τα φτωχά νοικοκυριά,
αυτά που ζουν στο όριο της φτώχειας, ώστε να µπορούν –όπως
και οι άνεργοι, για τους οποίους εδώ λαµβάνεται πρόνοια- να µην
καταβάλλουν τη δόση.
Θα πρέπει, επίσης, να δείτε τη διαγραφή της πρόβλεψης διακοπής αναστολής των πλειστηριασµών, στην περίπτωση µη καταβολής των προβλεπόµενων δόσεων εντός τριών µηνών. Το
περιθώριο είναι πολύ µικρό. Εκτός από την ανεργία και την οικονοµική δυσπραγία, υπάρχουν και θέµατα υγείας και άλλοι έκτακτοι λόγοι, που µπορεί να υπαγορεύουν την ανάγκη
διαφορετικής µεταχείρισης της κάθε περίπτωσης.
Όσον αφορά στις καταθέσεις έως 15.000 ευρώ, υπάρχει ένα
θέµα το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί, για τις καταθέσεις που
έχει κάποιος –και είναι πολλές αυτές οι περιπτώσεις- ως συνδικαιούχος. Επίσης, είναι σοβαρό το θέµα που θέτει η Έκθεση της
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Επιστηµονικής Επιτροπής, ότι η υποχρέωση του οφειλέτη να
γνωστοποιεί τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασµών του, δηµιουργεί συνθήκες προσβολής των προσωπικών του δεδοµένων.
Όσον αφορά στα επιτόκια, θα έλεγα ότι δεν γίνεται καµµία
αναφορά –αν και θα έπρεπε κανονικά- να µειωθούν τα επιτόκια,
γιατί διαφορετικά αυτός που σήµερα χρωστά 100 ευρώ, για παράδειγµα, σε έναν χρόνο θα χρωστά 105 ευρώ, 110 ευρώ, κ.ο.κ..
Υπάρχουν οι ρυθµίσεις της µετακύλισης, αλλά αυτό το χρέος και
τα επιτόκια παραµένουν.
Η πώληση των δανείων σε ξένα funds είναι προ των πυλών. Θα
πρέπει να µας πείτε αν έχουν πουληθεί µέχρι σήµερα στεγαστικά
δάνεια σε ξένα funds, σε τι ποσοστό και, αν ναι, τι γίνεται σ’
αυτήν την περίπτωση, αφού δεν εµπίπτουν στο Ελληνικό Δίκαιο.
Ας δούµε τώρα τις βασικές τροποποιήσεις που θέλουµε εµείς,
εκτός των άλλων διευκρινίσεων που σας είπα, για το άρθρο 2.
Θέλουµε, κατ’ αρχάς, αυτή η προστασία να επεκταθεί και στις
περιπτώσεις όπου υπάρχουν οφειλές προς το δηµόσιο, τους
ΟΤΑ, κ.λπ.. Αναφορικά µε τις σωρευτικές προϋποθέσεις για την
ένταξη στην αναστολή των πλειστηριασµών, επειδή τα όρια που
τίθενται για τη συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας
κρίνονται χαµηλά µε δεδοµένο τις αντικειµενικές τιµές σε σχέση
µε τις πραγµατικές, αλλά, κατά κύριο λόγο, επειδή χρειάζεται να
αποτυπώσουµε την κουλτούρα της ελληνικής κοινωνίας, να δοθεί
η δυνατότητα µε συνυπολογισµό για όσους, για παράδειγµα, διαθέτουν και κατοικία στον τόπο παραγωγής τους και άλλα µικρά
περιουσιακά στοιχεία που τους συνδέουν µε την ύπαιθρο, να
υπάρχει ένα πιο αυξηµένο όριο συνολικής περιουσίας, για να µην
τους αποτρέπει από την εισαγωγή σ’ αυτήν τη ρύθµιση.
Με βάση, λοιπόν, αυτό, προτείνουµε στην τροπολογία µας
αναπροσαρµογή του ύψους της συνολικής αξίας της ακίνητης
περιουσίας από 270.000 ευρώ σε 340.000 ευρώ.
Επίσης, όσον αφορά τα θέµατα των πολυτέκνων και των αναπήρων, προτείνουµε η προσαύξηση που γίνεται για τις διάφορες
προϋποθέσεις, αντί για 10%, να πάει στο 20%. Μάλιστα, όπως
σας είπα προηγουµένως, προτείνουµε να µην υπάρχει καταβολή
δόσης, αλλά να προτείνεται µηνιαία δόση για εισοδήµατα έως
και 10.000 ευρώ και από εκεί και πάνω να αρχίζει η κλίµακα που
προτείνετε.
Με το άρθρο 1 έχετε προτείνει τη σύσταση Κυβερνητικού Συµβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Αυτή είναι µία θετική διάταξη, γιατί πράγµατι η συνολική αντιµετώπιση του θέµατος
χρειάζεται µελέτη από έναν ενιαίο φορέα, για αποφυγή θέσπισης
χαοτικής και συγκεχυµένης νοµοθεσίας. Θετική, επίσης, είναι και
η πρόβλεψη για τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή σ’ αυτό.
Το µοντέλο το οποίο ενδέχεται να χρησιµοποιήσετε είναι το ιρλανδικό µοντέλο. Θα πρέπει να προσέξετε, γιατί δεν έχει πάντοτε
θετικά στοιχεία. Όµως, υπάρχουν καλά σηµεία σ’ αυτό το µοντέλο, παραδείγµατος χάριν εξετάζονται όλα τα στοιχεία του δανειολήπτη για όλες τις περιπτώσεις και εξασφαλίζεται έτσι ένα
minimum συνθηκών διαβίωσης και το υπόλοιπο ποσό πάει στα
δάνεια.
Οι ρυθµίσεις, βέβαια, δεν αφορούν µόνο τα στεγαστικά δάνεια, αλλά και πολλαπλά δάνεια. Προβλέπεται αναθεώρηση στις
δόσεις, όταν –όπως είπαµε- τα εισοδήµατα του δανειολήπτη βελτιωθούν. Προβλέπεται, επίσης και µείωση των επιτοκίων. Ας πάρουµε, λοιπόν, για την επόµενη περίοδο –και σύντοµα- τα θετικά
στοιχεία αυτού του ιρλανδικού µοντέλου.
Θα αναφερθώ τώρα στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο. Εξ
αρχής, ήµασταν γενικά θετικοί ως προς τη σύσταση ενός επενδυτικού ταµείου. Βέβαια, εµείς προτείναµε ένα είδος αναπτυξιακής τράπεζας για τη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων,
δηλαδή ένα διαφοροποιηµένο ΕΤΕΑΝ. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινήσατε την προσπάθεια από το 2012 και τώρα µε τις διαδικασίες του κατεπείγοντος φέρνετε να συζητήσουµε αυτό το θέµα,
το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα δύο, τρία λεπτά ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΕΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σήµερα δεν γίνεται,
κυρία συνάδελφε. Σήµερα πρέπει να είµαστε ακριβείς. Ξέρετε
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ότι σας εκτιµώ και ξέρω ότι διαχειρίζεστε και σωστά τον χρόνο
σας. Σήµερα, όµως, θα είµαστε ακριβείς.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ζήτησαν και οι άλλοι
λίγο παραπάνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΕΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κανένας δεν µίλησε
παραπάνω.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Εντάξει. Τουλάχιστον, να ολοκληρώσω την αναφορά µου στο άρθρο, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχουν πολλές γκρίζες ζώνες στις εν λόγω ρυθµίσεις, που
δηµιουργούν σοβαρές επιφυλάξεις και, αν µη τι άλλο, θα έπρεπε
να συζητηθούν σε µία κανονική διαδικασία. Μου κάνει εντύπωση
πώς και η Επιστηµονική Επιτροπή δεν συµπεριλαµβάνει αναλυτικά τις παρατηρήσεις για το Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο. Τελικά, αυτό το ταµείο είναι µία εταιρεία επενδύσεων µεταβλητού
κεφαλαίου. Αυτές οι εταιρείες έχουν και τα ρίσκα τους, έχουν και
ευθύνη για τις µετοχές που έχουν, που σύµφωνα µε το καταστατικό τους ως αποκλειστικό σκοπό έχουν τη συλλογική επένδυση
σε κινητές αξίες, τραπεζικές καταθέσεις και άλλα στοιχεία.
Το δηµόσιο δεν έχει την πλειοψηφία. Είναι µέχρι 50%. Η έδρα
του είναι στο Λουξεµβούργο.
Εγώ το συνδέω αυτό µε το ότι η Επιστηµονική Επιτροπή δεν
κάνει εισήγηση αυτήν τη στιγµή. Δεν ξέρω αν µπορούµε να νοµοθετήσουµε για ένα τέτοιου τύπου επενδυτικό ταµείο. Το συνδέουµε αυτό.
Από την άλλη πλευρά, είναι θετικό ότι δίνει το ταµείο οικονοµική στήριξη µε τη µορφή δανείων για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Το ελληνικό δηµόσιο επένδυσε εδώ 350 εκατοµµύρια
ευρώ. Είναι αρνητικό το ότι αυτήν τη στιγµή δεν έχουµε στοιχεία
και ότι παραπέµπουµε σε ΚΥΑ τα θέµατα της συγκρότησης του
διοικητικού συµβουλίου του ταµείου και τα θέµατα του τρόπου
διαχείρισης των οικονοµικών του ταµείου.
Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι είναι µία πρόχειρη διάταξη και
παρά -όπως σας είπα- την επί της αρχής συµφωνία µας σε αυτό,
διαφωνούµε µε τον τρόπο µε τον οποίο κατατίθεται.
Όσον αφορά τα θέµατα του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων
Εσόδων, σας το είπα και στην αρχή, είναι πραγµατικά µεγάλη παρέκκλιση από τη νοµοθετική µας διαδικασία. Δεν είναι δυνατόν!
Πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, µας προσβάλλετε όλους µε το να
συζητάµε µε αυτόν τον τρόπο τέτοιες ρυθµίσεις για τη φορολογία και την επιβολή προστίµων στους πολίτες, παραµονή των Χριστουγέννων και µε χθεσινή συζήτηση τον φόρο της ακίνητης
περιουσίας, µε µια υπερφορολόγηση. Πραγµατικά, η νοµοθετική
µας και η κοινοβουλευτική µας διαδικασία πλήττεται βαρύτατα!
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η ειδική
αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντω
Μανωλάκου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο για µια µικρή παρέµβαση µετά την κ. Μανωλάκου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Βεβαίως, κύριε
Υπουργέ, µετά την κ. Μανωλάκου θα πάρετε τον λόγο.
Ορίστε, κυρία Μανωλάκου, έχετε τον λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Το κύριο θέµα στο νοµοσχέδιο εµφανίζεται να είναι οι πλειστηριασµοί. Όµως, ταυτόχρονα περνούν
κι άλλα, αγριότατα µέτρα.
Ωστόσο, θέλω να θέσω το ερώτηµα: Είναι πολυτέλεια ή δικαίωµα η κάθε λαϊκή οικογένεια να έχει ένα σπίτι να µένει, να
υπάρχει σταθερή και µόνιµη δουλειά µε µισθό που να µπορεί να
ζήσει και όχι να αποταµιεύσει, να έχει δωρεάν δηµόσια υγεία,
παιδεία, πρόνοια, αθλητισµό;
Μπορεί το καπιταλιστικό σύστηµα να εξασφαλίσει αυτά τα
στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώµατα; Όχι. Το βιώνουµε. Αντίθετα,
τα πετσοκόβει και εξαθλιώνει τις λαϊκές µάζες.
Μπορεί να προστατεύσει τη µικροϊδιοκτησία; Όχι. Γιατί είναι
υπέρ της µεγάλης ιδιοκτησίας, που θέλει να γίνει ακόµα µεγαλύτερη. Είναι υπέρ του καπιταλιστικού κέρδους, γι’ αυτό εµπορευµατοποιεί βασικές λαϊκές ανάγκες και φτιάχνει τέτοιους νόµους.
Εξάλλου, γι’ αυτό υπάρχουν χιλιάδες άδεια σπίτια, άλλα είναι
απούλητα, γι’ αυτό υπάρχουν άστεγοι και άλλοι που απειλούνται
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µε έξωση ή µε δηµεύσεις και κατασχέσεις.
Υπάρχει, όµως, και η διαπίστωση της τρόικας και τα στοιχεία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λένε ότι το ποσοστό της ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά υψηλό. Αυτό αποτελεί
διαρθρωτικό πρόβληµα, το οποίο θα πρέπει να λυθεί. Τα εργαλεία υπάρχουν, τα χαράτσια και οι φόροι, µέχρι και η απελευθέρωση πλειστηριασµών που κάνετε σήµερα.
Ε, λοιπόν, αυτό εξυπηρετεί το διαρθρωτικό πρόβληµα -το λέω
ειρωνικά- και πάει να λύσει αυτό το νοµοσχέδιο, µε αγριότατα
µέτρα που θα ξεκινήσουν τη νέα χρονιά, σε µιάµιση εβδοµάδα.
Ποια είναι αυτά τα µέτρα:
Πρώτον, η απελευθέρωση από 1η Γενάρη σε όσους πλειστηριασµούς δεν έχουν αθροιστικά αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις που βάζετε στο άρθρο 2, ενώ µέχρι σήµερα υπήρχε η
προστασία τους. Μάλιστα, όταν κάποιος έχει 1 ευρώ ή 2 ευρώ
πάνω από τα όρια που βάζετε, τότε αίρεται η απαγόρευση του
πλειστηριασµού και βγαίνει στο σφυρί.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι εµπαίζετε και κοροϊδεύετε, αφού οι
όροι και οι προϋποθέσεις προστασίας είναι οι ίδιοι ή και χειρότεροι από τους διακανονισµούς που κάνουν σήµερα οι τράπεζες.
Συνεπώς περαιτέρω προστασία παρέχετε στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο. Αυτό έχετε στόχο να προφυλάξετε και κανέναν
άλλον. Μαζεύετε εκβιαστικά µε τη δαµόκλεια σπάθη του πλειστηριασµού ό,τι µπορείτε σε χρήµα για τους τραπεζίτες και αν δεν
τα καταφέρετε, τότε συγκεντρώνετε και δηµεύετε τις µικροϊδιοκτησίες.
Γι’ αυτό να αλλάξετε και τον τίτλο του άρθρου 2 και αντί για
«αναστολή» να βάλετε απελευθέρωση ή έναρξη πλειστηριασµών,
αφού αυτό κάνετε, µε άλλοθι ακριβώς τους όρους και τις προϋποθέσεις.
Δεύτερον, ακόµα και στην περίπτωση που κάποιος ενταχθεί
στη ρύθµιση, αν συµβεί µετά από ένα χρονικό διάστηµα να βρεθεί στην ανεργία -που σήµερα αυτό είναι πολύ πιθανό- και δεν
πληρώσει για τρεις µήνες, αίρεται η απαγόρευση του πλειστηριασµού και µένει στον αέρα.
Τρίτον, όταν πάψει να υπάρχει προστασία πλειστηριασµών και
δεν καλύπτεται το ύψος του χρέους, συνεχίζετε µε τους εγγυητές. Τους βάζετε στο στόχαστρο, γιατί έβαλαν την υπογραφή
τους σε µια περίοδο που µπορεί να ήταν πριν από πέντε - έξι χρόνια, όταν υπήρχε δουλειά και µισθός και δεν φανταζόντουσαν ότι
µπορούσαν να απολυθούν, να χάσουν τη δουλειά τους ή το µαγαζί τους. Και τώρα µπαίνει σε κίνδυνο και το σπίτι τους. Είσαστε
ανελέητοι! Κυνηγάτε δανειολήπτες και εγγυητές.
Τέταρτον, όταν υπάρχουν καθυστερήσεις στις εξοφλήσεις
οφειλών στο δηµόσιο και για δύο µήνες πάει στο 10%. Σήµερα
είναι 1%. Δηλαδή η αύξηση είναι 1000%. Αρχίζουν να µπαίνουν
νέα και ακόµα πιο επαχθή πρόστιµα από την 1η Γενάρη του 2014.
Ακόµα και οι τοκογλύφοι σάς ζηλεύουν. Μάλιστα, αν υπάρχει δωδεκάµηνη καθυστέρηση, τότε το πρόστιµο διπλασιάζεται στο
20%, ο τόκος φτάνει στο 8,5% και η προσαύξηση αγγίζει το
28,5%. Σε τέσσερα χρόνια θα χρωστούν δύο χρέη, ένα το αρχικό
και δεύτερο το πρόστιµο. Αυτό είναι εξωφρενικό και πέρα από
κάθε όριο. Ο Σάιλοκ ωχριά µπροστά σας.
Πέµπον, εξοντώνετε και τους αυτοαπασχολούµενους µικροεπαγγελµατίες µε βίαιο και άµεσο τρόπο, καθώς τους βάζετε 30%
της τελευταίας ενηµερότητας ως δόση, όταν οι περισσότεροι απ’
αυτούς δεν έχουν ούτε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, γιατί δεν
έχουν να πληρώσουν ούτε την εισφορά τους στον ασφαλιστικό
φορέα.
Έκτον, κάνετε κατάσχεση, χωρίς ούτε καν ατοµική ,ειδοποίηση
ακόµα και σε λογαριασµούς µισθοδοσίας, σύνταξης ή επιδοτήσεων του αγρότη. Αν δεν το πιστεύετε, διαβάστε το άρθρο 7 παράγραφος 7 σηµείο 2.
Εξάλλου, ακόµα και η νοµοτεχνική επιτροπή της Βουλής σάς
κατηγορεί σε αρκετά σηµεία του άρθρου 7 ότι θίγεται το δικαίωµα της δικαστικής προστασίας και ότι είναι αντισυνταγµατικό. Το είπε και χθες ο συνάδελφος κ. Μπόλαρης, ο πρώην
Υπουργός. Δηλαδή, τη δικαστική εξουσία τη γράφετε στα παλιά
σας τα παπούτσια. Το ίδιο υπονοεί και στο άρθρο για τους πλειστηριασµούς, αφού προϋπόθεση είναι και η λεπτοµερής αναγραφή κινήσεων λογαριασµού πάνω από 1000 ευρώ.
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Έβδοµον, δηµιουργείτε το Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους, που το κυριότερο καθήκον και η φροντίδα του είναι να
µαζέψει τα χρέη των λαϊκών νοικοκυριών για λογαριασµό των
τραπεζών, του ιδιώτη. Δηλαδή, το δηµόσιο αναλαµβάνει τον
ρόλο άµεσα να προστατεύει το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών και
την κερδοφορία τους µέσα από την εξαθλίωση της λαϊκής οικογένειας.
Μάλιστα, βάζετε και τις αρχές του συνεργάσιµου δανειολήπτη
και των εύλογων δαπανών διαβίωσης, χωρίς, βεβαίως, να δίνετε
τον ορισµό τους. Ωστόσο, χρησιµοποιείτε τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών για τη διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων ιδιωτικών οφειλών. Δηλαδή, την αρπαγή της λαϊκής περιουσίας την
ονοµάζετε κώδικα δεοντολογίας. Αίσχος! Είσαστε ανελέητοι!
Όγδοον, για να αποφύγετε δικαστήρια στα οποία καταφεύγουν και καταχρεωµένα νοικοκυριά -και στην πλειοψηφία τους οι
δικαστικές αποφάσεις είναι υπέρ αυτών των νοικοκυρών και κατά
των τραπεζών- εισάγετε τον Συνήγορο του Καταναλωτή και µάλιστα το τι θα κάνει, δηλαδή τη διαδικασία µεσολάβησης του καταναλωτή µεταξύ πιστωτών και οφειλετών, και κάθε λεπτοµέρεια
θα την ορίσετε µε υπουργική απόφαση.
Εποµένως κοιτάτε από κάθε φραγµό να απαλλαγείτε, ό,τι εµπόδιο υπάρχει, δηλαδή αποφάσεις δικαστηρίων.
Ένατον, δηµιουργείτε το Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο και τις
επενδύσεις ρίσκου τις αναλαµβάνει το δηµόσιο, για να εξασφαλίσετε φθηνό χρήµα στους επιχειρηµατίες. Μετά ρωτάτε και απορείτε πώς δηµιουργείται το δηµόσιο χρέος! Μα, µε τους
επιχειρηµατίες και τους τραπεζίτες και τους εφοπλιστές να τους
ταΐζετε, τσακίζοντας τη ζωή του λαού. Τα ψέµατα και οι κοροϊδίες
σας δεν έχουν τέλος.
Επικαλείστε ότι το κάνετε για ρευστότητα στις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις. Μα, αυτές τις εξοντώνετε. Χθες καταδικάστηκαν
τριάντα αγρότες στην Καρδίτσα για χρέη που δεν µπορούσαν να
πληρώσουν. Τους «αρµέγετε» µε φόρους, µε χαράτσια και τους
καταδικάζετε.
Δέκατον, είναι προκλητικό, απαράδεκτο και ύποπτο ότι απαλλάσσετε από κάθε ευθύνη -ποινική, αστική, διοικητική ή άλληκατά την άσκηση των καθηκόντων του το Διοικητικό Συµβούλιο
της «ΛΑΡΚΟ». Σας ρωτήσαµε τρεις φορές χθες στην επιτροπή,
αλλά απάντηση δεν πήραµε. Γιατί το κάνετε αυτό; Δηλαδή, αν
γίνει ένα ξεπούληµα -στην κυριολεξία- σε εξευτελιστικές τιµές
ενός κοµµατιού της «ΛΑΡΚΟ», δεν θα υπάρχει ευθύνη; Αν ξεπουλήσουν ένα κεντρικό κοµµάτι και µετά αχρηστεύεται όλο το υπόλοιπο, δεν θα υπάρχει ευθύνη; Προφανώς, αυτό πάτε να
προστατεύσετε και είναι εξοργιστικά προκλητικό.
Ωστόσο, εµφανίζεσθε φιλεύσπλαχνοι και δεν θα ζητήσετε επιστροφή φόρων από τους ΟΤΑ, όταν τους έχετε µειώσει κατά
60% τους πόρους το τελευταίο τρίχρονο και έχετε καταρρεύσει
δοµές, σε βάρος των δηµοτών, που φτιάχτηκαν τα τελευταία
τριάντα χρόνια. Μιλώ για υπηρεσίες σε πρόνοια, σε αθλητισµό,
σε πολιτισµό. Τώρα απολύετε και προσωπικό.
Σε τελευταία ανάλυση, ως προς αυτήν την ευελιξία για το
ΣΑΤΑ, που µας είπε χθες ο Υπουργός Εσωτερικών, που θα προωθήσει τη διαδικασία για να τελειώσει ο «Θησέας» -κοροϊδεύετε,
αλλά ο «Θησέας» έχει βρικολακιάσει και όλοι το λένε- εµείς σας
λέµε καθαρά ότι η κυβερνητική πολιτική πρόταση αλλά και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για έναν χρόνο παράταση -παράταση αβεβαιότητας- αφήνουν ανοικτό το δρόµο για πλειστηριασµούς λαϊκών
νοικοκυριών, συντηρούν τα αδιέξοδα και την αγωνία όσων εξαιτίας της φτώχειας και της ανεργίας δεν µπόρεσαν να αποπληρώσουν στεγαστικά δάνεια και έχουν αδυναµία.
Εµείς θα καταψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο. Ωστόσο, δεν θα
µείνουµε µε σταυρωµένα τα χέρια. Θα καλέσουµε τους εργαζόµενους, τα συνδικάτα και τις λαϊκές επιτροπές να µην επιτρέψουν
να γίνει κανένας πλειστηριασµός λαϊκής κατοικίας. Η µόνη ρεαλιστική λύση είναι αυτό που προτείνουµε και καταθέσαµε σαν
πρόταση νόµου. Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Διαµάντω Μανωλάκου καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα πρόταση νόµου, η
οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Προτείνονται: Η απαγόρευση των πλειστηριασµών για τη λαϊκή
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κατοικία, η διαγραφή των χρεών από τους τόκους, η δραστική
περικοπή των δανείων που αναγκάστηκαν να πάρουν τα προηγούµενα χρόνια τα λαϊκά στρώµατα για τις ανάγκες τους. Κανένα σπίτι να µη µείνει απροστάτευτο στα νύχια των τραπεζών
και της εφορίας, γιατί τελικά η λαϊκή στέγη είναι δικαίωµα, δεν
είναι πολυτέλεια ούτε εµπόρευµα, όπως συµβαίνει στο πλαίσιο
του σηµερινού, καπιταλιστικού δρόµου ανάπτυξης.
Εµείς σας λέµε ότι εξοµοιώνετε και χρησιµοποιείτε τους µπαταχτσήδες µε τα λαϊκά στρώµατα για να τους αρπάξετε τη µικροϊδιοκτησία. Ως Κυβέρνηση, θα µείνετε σαν Κυβέρνηση των
µαζικών πλειστηριασµών. Καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο και σχεδόν όλα του τα άρθρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
Ο κύριος Υπουργός ζήτησε τον λόγο για να κάνει µία παρέµβαση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ζήτησα να κάνω µια παρέµβαση σχετικά µε το άρθρο 6 του ΚΕΔΕ, που έχει δηµιουργήσει πολύ µεγάλη σύγχυση. Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε εδώ τι ακριβώς
συµβαίνει.
Οι συζητήσεις που γίνονται εντός αυτής της Αίθουσας είναι
πάντοτε εξαιρετικά χρήσιµες και προσφέρονται για να ακούγονται τα επιχειρήµατα όλων των πλευρών, αλλά και για να γίνεται
ο απαραίτητος και απαιτούµενος για τη δηµοκρατία µας διάλογος, προκειµένου όλοι µας και κυρίως ο ελληνικός λαός να έχει
πλήρη ενηµέρωση για όσα νοµοθετούµε και αποφασίζουµε. Στον
ελληνικό λαό χρειάζεται να εξηγούµε κάθε φορά αυτά που κάνουµε, να δίνουµε λόγο, διότι αυτή είναι η υποχρέωσή µας, όρος
για τη δηµοκρατία και τη λειτουργία των θεσµών, διότι έτσι και
κατανόηση υπάρχει και εµπεδώνεται ένα κλίµα εµπιστοσύνης.
Στο πλαίσιο αυτό, δίνω διευκρινίσεις για ένα θέµα που προέκυψε χθες και έχει δηµιουργήσει µεγάλη σύγχυση και κυρίως
αντιστροφή της πραγµατικότητας. Παρακολουθώ από χθες το
βράδυ σε ορισµένα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης αδικαιολόγητες
αντιδράσεις, οι οποίες ισοδυναµούν µε πλήρη παραπληροφόρηση του ελληνικού λαού. Έχει οδηγήσει και πολλούς Βουλευτές
να παίρνουν σήµερα λανθασµένη θέση.
Οι διατάξεις του άρθρου 6 για το ΚΕΔΕ, για το οποίο τόσος
θόρυβος έγινε, δεν είναι παρά επανάληψη ισχύουσας ρύθµισης
και συγκεκριµένα των άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, που ψηφίστηκε τον περασµένο Ιούλιο. Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, όπως γνωρίζετε, αφορά την
είσπραξη του συνόλου των φόρων που προβλέπονται από τις κείµενες φορολογικές διατάξεις και αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων, περίπου 80% µε 85%.
Συνεπώς η παρούσα διάταξη εναρµονίζει το καθεστώς της είσπραξης µε τις ψηφισµένες διατάξεις για το υπόλοιπο µικρό ποσοστό των εσόδων, που είναι περίπου 15% µε 20%. Άρα τίποτα
το καινοφανές δεν εισάγουµε. Ποια είναι, όµως, η ουσία της ρύθµισης, δηλαδή, ψηφίσαµε καλά τον Ιούλιο ή δεν ψηφίσαµε καλά;
Ψηφίσαµε πάρα πολύ καλά για τους εξής λόγους.
Πρώτον, µέχρι σήµερα τι ισχύει; Σύµφωνα µε το Ποινολόγιο,
ν. 2523/1997, υπολογίζονταν πρόσθετοι φόροι ανάλογα µε την
παράβαση σε ποσοστό 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3% και 3,5% για κάθε
µήνα καθυστέρησης, µε µέγιστο ποσοστό 60% για κάθε εκπρόθεσµη δήλωση και 120% για ανακριβή δήλωση. Τόσο µπορεί να
φτάσει το πρόστιµο. Παράλληλα, υπήρχαν και διατάξεις του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ, οι οποίες όριζαν ότι επιβάλλεται προσαύξηση
εκπρόθεσµης καταβολής, µε προσαύξηση 1% για κάθε µήνα καθυστέρησης και οροφή το 100%.
Οι παραπάνω ρυθµίσεις είχαν κριθεί από το σύνολο των οικονοµικών και κοινωνικών φορέων ως αναχρονιστικές. Στο γραφείο
µου συσσωρεύονται ήδη αιτήµατα πολιτών που θέλουν να πάνε
από το παλιό καθεστώς στο καινούργιο. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Τι ισχύει τώρα και τι θα ισχύσει από 1-1-2014 µε αυτό που θα
ψηφίσουµε; Με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που ψηφίστηκαν το καλοκαίρι και αυτές του ΚΕΔΕ που προτείνουµε τώρα, αντί των παραπάνω ποσοστών, δηλαδή 60%,
100% και 120% maximum, ας το πω έτσι, προσαύξηση, τώρα
προβλέπεται το εξής.
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Πρώτον, αφού ένα χρέος καταστεί ληξιπρόθεσµο και δεν καταβληθεί µέσα σε δύο µήνες, τότε υπολογίζεται πρόστιµο 10%
και µπορεί να φτάσει 30% µετά την πάροδο δύο ετών. Δηλαδή,
το 120% το κάναµε 30% και µας λοιδορούν;
Δεύτερον, θέλω να προσθέσω ότι κανένα πρόστιµο δεν θα επιβληθεί σε βάρος εκείνου ο οποίος έχει υπαχθεί σε καθεστώς
ρύθµισης.
Τρίτον, σε ό,τι αφορά στο επιτόκιο που θα επιβάλλεται, θέλω
να ενηµερώσω το Σώµα ότι θα είναι εξαιρετικά χαµηλό -όσο µπορούµε χαµηλότερο- και θα ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών. Στόχος µας είναι να εναρµονίσουµε κατά το δυνατόν το επιτόκιο µε το οποίο το δηµόσιο εξοφλεί τις απαιτήσεις
του φορολογουµένου, να είναι το ίδιο µε εκείνο το οποίο το δηµόσιο επιβάλλει στον φορολογούµενο.
Συµπληρωµατικά υπενθυµίζω ότι για πρώτη φορά θεσµοθετήσαµε τον Ιούλιο και θα ισχύσει από 1-1-2014 την υποχρέωση της
φορολογικής διοίκησης να διενεργεί εντόκως και µέσα σε ενενήντα ηµέρες στον φορολογούµενο την επιστροφή φόρου από
την πρώτη ηµέρα. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα, δηλαδή,
µεταξύ κράτους και πολίτη πρέπει να λειτουργούν αµφίδροµα.
Αντίστοιχη διάταξη δεν υπήρχε ποτέ στη φορολογική µας νοµοθεσία.
Τέλος, σηµειώνω ότι, και πάλι για πρώτη φορά, δεν θα προβλέπονται πρόσθετες κυρώσεις στις περιπτώσεις επιβολής αυτοτελών προστίµων.
Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η αλήθεια και δεν µπορεί να τη
στρεβλώσει καµµία παραπληροφόρηση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής…
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να κάνω
µία ερώτηση στον κύριο Υπουργό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, κυρία Σακοράφα,
δεν µπορείτε. Είστε παλιά Βουλευτής και ξέρετε ότι δεν µπορείτε.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ιδιαίτερα εσείς, κυρία
Σακοράφα, δεν επιτρέπεται να το κάνετε αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει, λοιπόν, ο ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων
Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Μάρκος Μπόλαρης.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ξεκινήσω αναφερόµενος στο
δεύτερο σηµείο του νοµοθετήµατος, στο Ελληνικό Επενδυτικό
Ταµείο, δηλαδή, για το οποίο δεν έγινε καµµία απολύτως συζήτηση στην επιτροπή.
Θέλω να υπογραµµίσω ότι πρόκειται για την υποβάθµιση και
τον ευτελισµό µιας προοπτικής για την ελληνική οικονοµία, για
την πραγµατική οικονοµία, για την ανάπτυξη. Πρόκειται για µία
πρωτοφανή διαδικασία επιλογής νοµοθέτησης, για την οποία
σάς παρακαλώ πολύ να προσέξετε για λίγο.
Χωρίς, λοιπόν, να ακουστούν οι ενδιαφερόµενοι, καλείται η
Βουλή να ψηφίσει ότι µπορεί να συστήσει –όχι ότι συστήνει- Αναπτυξιακό Επενδυτικό Ταµείο. Καλείται η Βουλή να ψηφίσει ότι θα
ιδρυθεί τέτοιο ταµείο στο Λουξεµβούργο ή σε άλλο κράτος. Είναι
τόσο προχωρηµένο το Υπουργείο Ανάπτυξης, που ζητά από τη
Βουλή να ψηφίσει αίρεση στο Λουξεµβούργο ή σε άλλο κράτος.
Όµως, µας λέει επίσης ότι σε αυτό το ταµείο θα διοχετεύσει πόρους σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Και συνεχίζει στο άρθρο 3 «Το Ταµείο, λοιπόν, θα µπορεί…».
Όµως, όταν φτάνουµε στα κρίσιµα -ακούστε, κύριοι συνάδελφοι,
γιατί ο κ. Χατζηδάκης ζητάει για τον εαυτό του να του δώσουµε
απόλυτη ευχέρεια αυθαιρεσίας- λέει ότι το ελληνικό δηµόσιο θα
έχει συµµετοχή 50% και βέβαια οι µετοχές αυξηµένου κινδύνου
θα καλύπτονται από το ελληνικό δηµόσιο.
Καλείται, δηλαδή, η Βουλή εδώ να αναλάβει, στο όνοµα του
ελληνικού δηµοσίου, στο όνοµα του ταλαιπωρηµένου πολίτη, την
ευθύνη για τις µετοχές αυξηµένου κινδύνου. Άλλοι θα αποφασίζουν στο εξωτερικό και ο Έλληνας πολίτης θα πρέπει να αναλάβει το κόστος και το ρίσκο του αυξηµένου κινδύνου. Πρόκειται
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για πραγµατική πρωτοτυπία για τον κύριο Υπουργό Ανάπτυξης.
Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι αυτή η διάταξη, η οποία θα
έπρεπε να είναι ένα σοβαρό και στιβαρό νοµοσχέδιο που θα δικαίωνε τον τίτλο του Υπουργείου, δηλαδή να ασχολείται µε την
ανάπτυξη και την πραγµατική οικονοµία, προβλέπει ότι θα µπουν
350.000.000 ευρώ σε τρία χρόνια. Άραγε, έκανε το Υπουργείο
καµµία µελέτη για να µας πει ποιο θα είναι το κόστος για να στήσει στο Λουξεµβούργο γραφεία, υπαλλήλους, συµβούλους,
έξοδα, µελέτες και να µας πει τι ποσό είναι αυτά τα 350 εκατοµµύρια σε τρία χρόνια και ποιοι θα είναι οι µικροµεσαίοι για τους
οποίους θα περισσέψουν χρήµατα για να χρηµατοδοτηθούν;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει και ένα κρίσιµο δεύτερο θέµα. Είναι ο λόγος για τον οποίο ανέβηκε προηγουµένως
στο Βήµα ο κύριος Υπουργός των Οικονοµικών, ο οποίος, ενώ
είχε την πολυτέλεια και την άνεση να θεσπίσει διατάξεις στο νοµοσχέδιο το οποίο συζητήθηκε χθες και για το οποίο σε λίγο θα
διεξαχθεί η ψηφοφορία, επέλεξε να τις περάσει από τη Βουλή
µε διαδικασίες κατεπείγοντος.
Ο κύριος Υπουργός των Οικονοµικών κάνει τροποποιήσεις
στον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων, όπως και στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας µε διαδικασίες κατεπείγοντος.
Στην ουσία προσβάλλει τα ατοµικά δικαιώµατα των πολιτών, προσβάλλει τη συνταγµατική τάξη µε διαδικασίες κατεπείγοντος. Τα
λέει αυτά η Βουλή, αλλά σε ώτα µη ακουόντων.
Πέρα από αυτά, όσον αφορά στους οφειλέτες του δηµοσίου,
ενώ καλούνται να πληρώσουν τόκο για το χρέος, ενώ θα πληρώσουν τόκο επάνω στον τόκο, πολλαπλασιάζει το πρόστιµο και
από 1% το κάνει 10% στον πρώτο µήνα καθυστέρησης, στον δεύτερο µήνα 20% και στη συνέχεια 30%. Δηλαδή, λέει στους πολίτες ότι, αφού δεν έχετε να πληρώσετε, εγώ θα σας τιµωρώ και
εκτός από τα πανωτόκια, θα δεκαπλασιάσω, θα εικοσαπλασιάσω
και θα τριακονταπλασιάσω το πρόστιµο.
Την ίδια στιγµή, το νοµοσχέδιο, το οποίο θα έπρεπε να είναι
τρεις γραµµές ή µία τροπολογία για την αναστολή των πλειστηριασµών, έχει διατάξεις ενός άρθρου, το οποίο αναλύθηκε. Εγώ
δεν θα σας κουράσω µ’ αυτό. Θα αναφερθώ µόνο σε δύο κρίσιµα
σηµεία στα οποία το νοµοσχέδιο πάσχει καταφανώς. Πρόκειται
για δύο σηµεία, τα οποία αίρουν και αναιρούν την επιχειρηµατολογία του Υπουργείου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο άρθρο 2, το οποίο είναι το
άρθρο που ανοίγει παράθυρα για να γίνονται οι πλειστηριασµοί,
µας λέει ότι εισάγει δύο εξαιρέσεις. Η πρώτη εξαίρεση αφορά
αυτούς που έχουν πλουτίσει από αδικοπραξία και είναι σωστή.
Η δεύτερη εξαίρεση έγκειται πάλι στο άρθρο 2 στο σηµείο που
λέει «το παρόν άρθρο δεν καταλαµβάνει τις οφειλές που προέκυψαν από χορήγηση δανείων από φορείς κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3586/2007…». Ποιοι είναι
αυτοί, λοιπόν, οι οποίοι πήραν τα δάνεια από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε το νόµο του 2007; Διαβάζω το
άρθρο 15 «Χορήγηση Δανείων»: «Είναι οι ασφαλισµένοι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, εργάτες, εργαζόµενοι, είναι οι συνταξιούχοι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και οι υπάλληλοι
των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.».
Άρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η επιχειρηµατολογία
του Υπουργείου, που έγκειται στο ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο δεν
πλήττεται κανείς από τους εργαζόµενους και τους συνταξιούχους, έχει αρθεί. Όσοι πήραν δάνεια από τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης δεν καλύπτονται από αυτό το νοµοσχέδιο. Τα ταµεία
και αυτοί στους οποίους οφείλουν µπορούν να ξεκινήσουν διαδικασίες από τις 2 Ιανουαρίου.
Θα αναφερθώ, επίσης, σε ένα άλλο κρίσιµο σηµείο, που
αφορά στους µικροµεσαίους, αφορά αυτούς που δεν τους καλύπτει ο ν. 4161/2013, δηλαδή τους άνεργους και τους µισθωτούς, αφορά τον κόσµο της παραγωγής, της παραγωγικής
διαδικασίας.
Λέει, λοιπόν, ο νόµος ότι έχουµε σωρευτικές προϋποθέσεις και
στο τέλος το άρθρο 2 λέει «για τους οφειλέτες που δεν υπάγονται στις περιπτώσεις του ν. 4161/2013…», δηλαδή στους µικροµεσαίους, «…το ποσό της δόσης δεν µπορεί να είναι µικρότερο
από το 30% της τελευταίας δόσης που πλήρωσαν». Για να σας
εξηγήσω τον προβληµατισµό µου, λοιπόν, θα σας πω ένα παρά-
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δειγµα, προκειµένου να γινόµαστε σαφείς και κατανοητοί.
Έχουµε έναν βιοτέχνη, έναν µικροµεσαίο, έναν έµπορο, ο
οποίος πήρε δάνειο το 2008, το 2009. Δεν είχε κρίση, δεν φαινόταν η κρίση. Το πήρε για τη βιοτεχνία του, για το εµπόριό του,
για να αυξήσει τον κύκλο εργασιών, για να πάρει άλλους εργαζόµενους. Γι’ αυτά τα δάνεια ξέρουµε πολύ καλά ότι οι τράπεζες
ζητούσαν πάντοτε την εγγύηση του σπιτιού.
Σήµερα, λοιπόν, έχουµε κατάρρευση του κύκλου εργασιών.
Έχουµε πρόβληµα στην επιχείρηση. Αυτός, λοιπόν, ο πολίτης καλείται σήµερα να πληρώσει δόση που δεν ξέρουµε, δεν µπαίνουν
προϋποθέσεις µέσα, ποια είναι η τελευταία δόση, πότε µπόρεσε
να την πληρώσει αυτήν τη δόση, την πλήρωσε το 2011, την πλήρωσε το 2012, την πλήρωσε το 2013; Πόσο είναι το ύψος του δανείου της επιχείρησης, η οποία έχει κατάρρευση του κύκλου
εργασιών; Αυτός, λοιπόν, ο άνθρωπος µπορεί να είχε ένα σπίτι
που είχε 200.000 ή 250.000 ευρώ αντικειµενική αξία και αυτό το
σπίτι σήµερα κάνει 100.000 ευρώ και θα κινδυνεύσει αύριο µε
πλειστηριασµό.
Αυτή, λοιπόν, η διαδικασία του fast track, της ισοπέδωσης, της
ταχύτητας, της µη ακρόασης φορέων, ώστε να έρθουν εδώ οι
επαγγελµατίες, τα επιµελητήρια, οι εφορίες να καταθέσουν απόψεις για όλες αυτές τις κρυµµένες παγίδες στο νοµοσχέδιο, είναι
αυτή η οποία µάς δίνει το δικαίωµα να πούµε ότι, εάν το Υπουργείο ήθελε πράγµατι να προστατεύσει, θα µπορούσε να φέρει
µια τροπολογία. Το Υπουργείο επέλεξε να φέρει ένα νοµοσχέδιο
µε ένα άρθρο, µε πάρα πολλές ατέλειες, για να επιτρέψει ουσιαστικά την εκκίνηση των πλειστηριασµών και να βάλει µέσα σε
αυτά τις διατάξεις που προσβάλλουν τα ατοµικά δικαιώµατα των
πολιτών του Υπουργείου Οικονοµικών και την απίστευτη υποβάθµιση, υποτίµηση και ευτελισµό της αναπτυξιακής δυνατότητας
που σηµαίνει για την Ελλάδα η ίδρυση ενός επενδυτικού ταµείου
που πρέπει να στηρίξει τη µικροµεσαία ελληνική επιχείρηση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα επτά µέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων
του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξιος Τσίπρας.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε
λίγο πριν από την ονοµαστική ψηφοφορία σε δύο πολύ κρίσιµα
νοµοσχέδια. Κατά την άποψή µας σωστά γίνεται αλλεπάλληλα
αυτή η διαδικασία, διότι είναι δύο νοµοσχέδια που το ένα συµπληρώνει το άλλο: ο ενιαίος φόρος ακινήτων και η συζήτηση για
τους πλειστηριασµούς. Διότι και τα δύο αποτελούν τη χαριστική
βολή στη διαλυµένη ελληνική οικονοµία τα τρία χρόνια του µνηµονίου. Διότι αυτό το σχέδιο το οποίο κανείς δεν έχει αρνηθεί,
το οποίο βρισκόταν στον πυρήνα του µνηµονίου, ήταν και είναι
το σχέδιο της εσωτερικής υποτίµησης. Αυτό το σχέδιο, που είχε
τρεις στόχους, υποτίµηση µισθών και εισοδηµάτων, µισθών και
συντάξεων, εκποίηση δηµόσιας περιουσίας και δήµευση της
ιδιωτικής περιουσίας, υποτίµηση των αξιών της ιδιωτικής περιουσίας, σήµερα ολοκληρώνεται.
Η Ελλάδα έχει µία ιδιαιτερότητα ως οικονοµία, για λόγους οι
οποίοι έχουν να κάνουν µε τη διάρθρωση της οικονοµίας. Μέχρι
να µπούµε στο Ευρώ, είχαµε πολύ υψηλά επιτόκια δανεισµού,
χαµηλά επιτόκια καταθέσεων. Υπήρχε και αυτή η ιδιαιτερότητα
–µοναδική ίσως στον κόσµο- της αντιπαροχής. Ένα µεγάλο
µέρος των αποθεµάτων από το βιος, από τον κόπο µιας ολόκλη-
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ρης ζωής των πολιτών πήγαινε στη γη. Έτσι η Ελλάδα έχει την
ιδιαιτερότητα, σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, να έχει πολύ υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, ιδιωτικής
κατοικίας και ίσως είναι ένα από τα στοιχεία που µέχρι σήµερα
αποτελεί και ένα προστατευτικό φράγµα προς την παράνοια, την
απόγνωση, την απελπισία για εκατοµµύρια συµπολίτες µας µε
όλα τα µέτρα που έχετε επιφέρει τα τρία χρόνια του µνηµονίου.
Τώρα σπάτε αυτό το φράγµα και ολοκληρώνεται έτσι αυτός ο
κύκλος της εσωτερικής υποτίµησης, µε µία πρωτοφανή διαδικασία δήµευσης -λέµε εµείς- της ιδιωτικής περιουσίας των πολιτών
αυτής της χώρας.
Πράγµατι αυτή η συνεδρίαση είναι παράξενη, οξύµωρη. Κάποτε η συντηρητική παράταξη σε αυτόν τον τόπο απειλούσε τους
πολίτες να µη στρέφονται προς την Αριστερά, διότι κάποιοι έλεγαν ότι «θα έρθουν οι κοµµουνιστές να σας πάρουν τα σπίτια και
τις καταθέσεις». Σήµερα τα σπίτια και τις καταθέσεις τα παίρνετε
εσείς. Με τη διαφορά, βέβαια, ότι τα παίρνετε µε έναν Υπουργό
Οικονοµικών, ο οποίος στα µικρά του χρόνια είχε διαβάσει Λένιν.
Ο Λένιν, όµως, µίλαγε για αναδιανοµή από τους πλούσιους στους
φτωχούς. Δεν είναι εδώ ο κ. Στουρνάρας, που αξιοποιεί τις γνώσεις του στον Λένιν, για να κάνει την αναδιανοµή από τους φτωχούς στους πλούσιους, να φύγουν η µικρή και µεσαία ιδιοκτησία,
τα αµπελοχώραφα και να πάνε στα µεγάλα τραπεζικά funds, στα
distress funds, στα «κοράκια», που θα έχουν να εκµεταλλευτούν
τον πόνο του Έλληνα πολίτη, του ρηµαγµένου αυτά τα τρία χρόνια από τις µνηµονιακές πολιτικές.
Αλλά εδώ βρισκόµαστε και στην εξής παράνοια: Παρουσιάζετε
την επιλογή σας να ανοίξετε κερκόπορτα στους πλειστηριασµούς ως µία ηρωική απόφαση µονοµερών ενεργειών µέσα στην
Ελληνική Βουλή απέναντι στην τρόικα, την οποία πια δεν υπολογίζετε και πολύ. Είδαµε και διθυράµβους στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, όπου έβγαιναν οι γνωστοί-τηλεεισαγγελείς και έλεγαν:
«Ορίστε, τα λέγαµε. Εάν κάποιος έχει σθεναρές θέσεις, η τρόικα
ακολουθεί». Ποιους κοροϊδεύετε;
Φτάσατε, µάλιστα, στο εξής σηµείο: Χθες, µπροστά στη δύσκολη θέση που βρεθήκατε από το νόµο που παρουσιάσατε για
τους πλειστηριασµούς -και ιδιαίτερα την παράγραφο 6 από το
άρθρο 7 και το 8, το οποίο προβλέπει εξωφρενικές ποινές, τοκογλυφικά πρόστιµα για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το δηµόσιο και εσείς, µέσα
από τόκους που µπορεί να φτάνουν από 10% έως 30%, τους οδηγείτε στην απόγνωση, στην αυτοκτονία- ο Πρωθυπουργός
έφτασε στο σηµείο να ψάξει τρόπο να βρει να κρυφτεί επικοινωνιακά στη δικαιολογία ότι δεν ήξερε, δηλαδή ότι ο κ. Στουρνάρας, ο Υπουργός των Οικονοµικών, ενεργούσε εν αγνοία του
Πρωθυπουργού. Προτίµησε δηλαδή να δηµιουργήσει την εικόναµπάχαλο για την Κυβέρνησή του, την εικόνα ότι ο ίδιος σέρνεται,
ότι άλλοι νοµοθετούν σε αυτόν τον τόπο και αυτός σέρνεται,
παρά να πάρει την ευθύνη. Και όλοι περιµέναµε σήµερα ότι θα
έρθει σε αυτήν την Αίθουσα ο κ. Στουρνάρας, έστω στο παρά
πέντε, και θα πει: «Αποσύρουµε τα άρθρα 7 και 8 ή έστω την παράγραφο 6 από το άρθρο 7, που αναφέρεται σε αυτά τα υπέρογκα πρόστιµα που διαλύουν την κοινωνία.».
Σήµερα είδαµε τον φιλικό προς την Κυβέρνηση Τύπο για
πρώτη φορά µε πρωτοσέλιδα να αναφέρεται σε αυτήν την κλοπή
και αντ’ αυτού βλέπουµε εδώ τον κ. Στουρνάρα να υπόσχεται ότι
απλά ο Υπουργός θα έχει τη δυνατότητα να κρατάει κάπως χαµηλότερο τον ετήσιο φόρο, όχι τα πρόστιµα.
Έτσι, µε αυτήν του την τοποθέτηση, οδηγεί σε ένα πρωτοφανές επικοινωνιακό Βατερλώ τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κ.
Σαµαρά, ο οποίος δεν µπορεί πια να κρυφθεί από τις ευθύνες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτές τις δύο µέρες µε αυτά τα
δύο νοµοσχέδια ανοίγει ο ασκός του Αιόλου. Ανοίγει ο ασκός του
Αιόλου –το έχουµε πει και άλλη φορά- όχι για αλλάξουν µόνο
χέρια οι περιουσίες, αλλά για να αλλάξει χέρια η οικονοµία. Διότι,
ανοίγοντας την κερκόπορτα για τους πλειστηριασµούς, στην
πραγµατικότητα οδηγείτε όχι µόνο στις τραγικές συνέπειες της
απώλειας κατοικίας για χιλιάδες πολίτες, αλλά και στη ραγδαία
υποτίµηση της αξίας των ακινήτων, η οποία σας προειδοποιήσαµε ότι θα έχει τραγικές συνέπειες για τις ίδιες τις τράπεζες,
που προστατεύετε εδώ και τρία χρόνια, διαλύοντας την κοινωνία,
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δίδοντας δεκάδες δισεκατοµµύρια.
Έχουµε µπροστά µας µία πρωτοφανή επιχείρηση αναδιανοµής πλούτου και σας προειδοποιήσαµε: Είναι ζήτηµα εθνικής σηµασίας. Θα κινδυνεύσουν οι καταθέσεις, θα αλλάξουν χέρια οι
τράπεζες. Και σας προειδοποιήσαµε σε συζήτηση για τον προϋπολογισµό: Μην προχωρήσετε στην αποδοχή των απαιτήσεων
της τρόικας. Βάλτε, επιτέλους, κόκκινες γραµµές.
Καταθέσαµε µία πολύ συγκεκριµένη τροπολογία µε δύο άρθρα.
Γιατί δεν την αποδεχθήκατε; Γιατί δεν τη φέρατε προς ψήφιση;
Το ένα έλεγε να παραταθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας
και να παραταθεί η προστασία των ακινήτων για χρέη µέχρι
200.000 ευρώ. Και το δεύτερο να απαγορευθεί η µεταβίβαση των
κόκκινων δανείων στα funds, που θα έρθουν να αγοράσουν
φθηνά, για να λεηλατήσουν την ελληνική κοινωνία. Γιατί δεν τα
αποδέχεστε; Έστω και τώρα, στο παρά πέντε, απαντήστε µας.
Πετάξατε στο καλάθι των αχρήστων την πρότασή µας και έρχεστε να νοµοθετήσετε. Τι νοµοθετείτε; Νοµοθετείτε την άρση
προστασίας για χρέη σε τράπεζες και την άρση προστασίας και
της πρώτης κατοικίας για χιλιάδες δανειολήπτες. Όλοι και όλες
πια που κατοικούν σε αυτόν τον τόπο µετατρέπονται σε υποψήφιους αστέγους. Και έρχεστε και µε τον φόρο ακινήτων και, στην
πραγµατικότητα, βάζετε ταφόπλακα στην όποια παραγωγική
δραστηριότητα και στην όποια αναπτυξιακή προοπτική µπορεί
να υπάρξει σε αυτόν τον τόπο, στην όποια προοπτική παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης. Έτσι δίνετε την πραγµατική
εικόνα της ανάπτυξης την οποία εσείς οραµατίζεστε: Μια κοινωνία διαλυµένη, µία δηµόσια και ιδιωτική περιουσία ανύπαρκτη,
µισθοί και συντάξεις πείνας. Αυτό είναι το όραµά σας για την Ελλάδα, µόνο υπηρεσίες. Και οι µισθοί -πραγµατικοί µισθοί 300-400
ευρώ- µπροστά στη λαιµητόµο της ανεργίας, που είναι 30% η
επίσηµη και 60% για τους νέους ανθρώπους.
Εµείς λέµε ότι αυτό που ετοιµάζεται είναι ένα ριφιφί, τα προεόρτια µιας τεράστιας επιχείρησης υποτίµησης των αξιών. Ένα
ριφιφί στην ιδιωτική περιουσία, στα µέσα παραγωγής του φτωχού και µικροµεσαίου αγρότη. Ο φτωχός και ο µικροµεσαίος
αγρότης, οι οποίοι πια δεν έχουν εισοδήµατα, διότι έχει αυξηθεί
το κόστος παραγωγής. Το ενεργειακό κόστος είναι υψηλό, τα
αγροτικά εφόδια έχουν πολύ υψηλό κόστος, δεν έχουν ρευστότητα, γιατί δεν έχει η τράπεζα να τους στηρίζει, και έρχεστε εσείς
και βάζετε επιπλέον φόρο στο µέσο µε το οποίο µπορεί να παράξει για να ζήσει και ύστερα κατηγορείτε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει
µία πολιτική υψηλών φόρων.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, θέλει να φορολογήσει τα κέρδη. Τα κέρδη,
όµως. Εσείς, βάζοντας φόρο στην παραγωγή, απαγορεύετε τη
δυνατότητα να υπάρχουν κέρδη για τους φτωχούς και τους µικροµεσαίους, παρά µόνο για τους έχοντες και κατέχοντες. Θέλετε τα κέρδη να περιοριστούν σε µεγάλα τραστ, σε µεγάλους
οµίλους, να είναι υψηλά και αφορολόγητα, αλλά βάζετε και φόρο
στην παραγωγή, στην πρωτογενή και τη δευτερογενή. Φορολογείτε κάθε σπίτι, κάθε αγροτεµάχιο, κάθε αυλή από το πρώτο τετραγωνικό και µετά έρχεστε εδώ και µας µιλάτε για ανάπτυξη και
ότι δήθεν η Αντιπολίτευση είναι αυτή που υπονοµεύει τις επενδύσεις.
Μας ρωτάτε διαρκώς: «Πού θα βρείτε τα λεφτά;». Δεν θα τα
βρούµε στις στάνες και στα αµπελοχώραφα τα λεφτά. Στους
έχοντες και κατέχοντες θα τα βρούµε τα λεφτά. Γι’ αυτό θέλουµε
να γίνει Περιουσιολόγιο, το οποίο εσείς ποτέ, ενώ εξαγγείλατε,
δεν υλοποιήσατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Θέλουµε κίνητρα για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την
ανάπτυξη. Εποµένως η φορολόγηση των αγροτεµαχίων, σε µία
συγκυρία εξαιρετικά δύσκολη για τα αγροτικά νοικοκυριά, πλήττει την αγροτική παραγωγή. Καταδικάζει τον κόσµο της υπαίθρου και της αγροτικής παραγωγής σε ακόµα µεγαλύτερη
απόγνωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όµως, γιατί τα κάνετε όλα αυτά;
Τα κάνετε, λέτε, για να µας σώσετε. Σας το έχω πει και άλλη
φορά. Ο στόχος σας ήταν, υποτίθεται, να σώσετε το ευρώ, αλλά
το καταδιώκετε το ευρώ από τη χώρα, από τις τσέπες, από τις
καταθέσεις. Θέλετε να κρατήσετε την Ελλάδα στο Ευρώ, αλλά
διώχνετε το ευρώ από την Ελλάδα και όλα αυτά τα κάνετε για να
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µας σώσετε, αλλά τα κάνετε δύο µέρες µετά, αφότου δηµοσιοποιήθηκε το προσχέδιο της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το έργο της τρόικας.
Μια βδοµάδα πριν ήµουν στο Στρασβούργο, για να συναντήσω
τους δύο συνεισηγητές, τον έναν από το Σοσιαλιστικό Ευρωπαϊκό Κόµµα και τον άλλον από το Λαϊκό Κόµµα της Δεξιάς, και
πρέπει να σας πω ότι εντυπωσιάστηκα από τις τοποθετήσεις
τους. Καµµία σχέση µε τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν αυτοί. Και δύο
µέρες πριν βγήκε στη δηµοσιότητα το προσχέδιο, το οποίο είναι
καταπέλτης. Το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο επισηµαίνει ότι το πρόγραµµα, που εσείς εφαρµόζετε σαν να είναι το ευαγγέλιο, απέτυχε. Ότι η τρόικα δεν έχει νοµιµοποίηση, λένε. Ότι είναι εκτός
του ευρωπαϊκού θεσµικού κατεκτηµένου, λένε. Ότι πρέπει να
επαναξιολογηθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεως στο Eurogroup, λένε. Ότι ήθελε να σώσει από τη χρεοκοπία, αλλά
ακόµα δεν έχει σώσει από τον κίνδυνο διάλυσης το ευρώ, λένε.
Δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εσείς εδώ, αντί αυτά να τα κάνετε σηµαία και να πάτε απέναντι στην τρόικα και να πείτε «ως εδώ», συνεχίζετε την υλοποίηση του εγκληµατικού σχεδίου εσωτερικής
υποτίµησης και µάλιστα µε την πιο σκληρή µορφή, που αφορά
την ιδιωτική περιουσία. Αντί να κάνετε σηµαία αυτήν την έκθεση
και να πείτε «δεν προχωράµε άλλο», συνωµοτείτε µε τον κ. Τόµσεν µε τη βοήθεια των Μέσων Ενηµέρωσης, για να κοροϊδέψετε
τον λαό και να περάσετε το δικό τους, καµουφλαρισµένο βέβαια.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εµείς σήµερα κάνουµε έκκληση.
Έκκληση στον καθέναν και στην καθεµιά από εσάς, να µην ανοίξει η κερκόπορτα των πλειστηριασµών. Να σταµατήσει αυτό το
εκρηκτικό κοκτέιλ της φτωχοποίησης, της κλοπής της ιδιωτικής
και της δηµόσιας περιουσίας, αλλά να σταµατήσει και αυτό το
κρυφτούλι που παίζετε: «Διαφωνώ, αλλά ψηφίζω. Είναι αντισυνταγµατικό, αλλά ψηφίζω. Ψηφίζω µε βαριά καρδιά.».
Σήµερα ολοκληρώνεται αυτός ο φαύλος κύκλος και έχουµε
όλοι ευθύνη. Μια βδοµάδα πριν συνάντησα στο Στρασβούργο
τον κ. Όλι Ρεν. Του εξήγησα ότι αν επιµείνουν να ανοίξουν την
κερκόπορτα στην καταστροφή, στην τρέλα σε αυτήν τη χώρα,
τότε το «καλό κουράγιο» που ο ίδιος ευχήθηκε στους εκπροσώπους του ελληνικού λαού στην Αίθουσα της Γερουσίας πριν από
τρία χρόνια, πολύ σύντοµα θα έρθει η ώρα που θα το αντιστρέψει
στον ίδιο και στην τρόικα ο ελληνικός λαός.
Σήµερα θέλω να απευθυνθώ µε ειλικρίνεια στον καθέναν και
στην καθεµιά από εσάς. Σε λίγες µέρες οι Βουλευτές της περιφέρειας θα βρεθείτε στις ιδιαίτερες πατρίδες σας, θα βρεθείτε
δίπλα στον αγροτικό κόσµο, που ξεκληρίζεται. Οι Βουλευτές των
αστικών κέντρων θα βρεθείτε δίπλα στους ανθρώπους οι οποίοι
µε τρόµο και ανησυχία περιµένουν να δουν τι τους ξηµερώνει µε
τα σπίτια και το βιος τους. Θα σας παρακαλούσα, λοιπόν, να το
σκεφθείτε και µια δεύτερη φορά, να µην γίνετε συνένοχοι και
εσείς στο έγκληµα. Αλλιώς, το «καλό κουράγιο» θα σας χρειαστεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βορίδης έχει τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι απευθείας µπορεί να
διερωτηθεί κανείς εάν υπάρχει ένα όριο πέρα από το οποίο µια
πολιτική δύναµη, ένα κόµµα, ένας πολιτικός αρχηγός µπορεί πια
να χαρακτηριστεί αναξιόπιστος. Αναξιόπιστος γιατί; Γιατί, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, έχουµε πια µια ιστορία σ’
αυτήν την Αίθουσα, µια ιστορία δικών σας προβλέψεων, µια ιστορία κασσανδρική, µια ιστορία προβλέψεως καταστροφών.
Δεν θα παίρναµε τη δόση. Το θυµάστε; Ήταν πέρυσι τέτοιο
καιρό που θα καταστρεφόµασταν. Δεν θα καταφέρναµε να κρατήσουµε τη χώρα στο Ευρώ, η χώρα θα κατέρρεε ή θα ερχόταν
η ώρα το καλοκαίρι της εξ εφόδου καταλήψεως της εξουσίας
από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έγινε. Ερχόταν µετά, τον Σεπτέµβριο, µε
την επένδυση στην αναταραχή στην παιδεία. Και τώρα η παρούσα συζήτηση σε ποιο πλαίσιο διεξάγεται, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι; Σε τι επένδυσαν; Σε τι επένδυσε ο κύριος Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης; Στο ότι δεν θα επιτυγχανόταν
συµφωνία για τα αµυντικά συστήµατα. Επετεύχθη η συµφωνία
για τα αµυντικά συστήµατα και ανασυγκροτούνται παραγωγικά,
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µε τους όρους της Κυβέρνησης. Δεν θα µπορούσαµε να συµφωνήσουµε τον προϋπολογισµό και δεν θα µπορούσαµε να περάσουµε τον προϋπολογισµό, γιατί είχε δηµοσιονοµικά κενά. Τον
περάσαµε, διαψεύστηκαν. Θα απελευθερώνονταν οι πλειστηριασµοί. Δεν απελευθερώνονται, διατηρείται η προστασία.
Τελικώς, µετά από όλα αυτά, σήµερα τι έρχονται για ακόµη µια
φορά να πουν; Ότι εµείς που πήραµε τη χώρα στο σηµείο µηδέν,
τη διατηρήσαµε µέσα στο Ευρώ, προχωρούµε στην ανασυγκρότηση, πετύχαµε τους στόχους του προϋπολογισµού, έχουµε το
πρωτογενές πλεόνασµα, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
τη βελτίωση του εµπορικού ισοζυγίου, έχουµε όλα αυτά τα επιτεύγµατα που αναγνωρίζει ο κόσµος, αλλά τι να κάνουµε, δεν
είναι αλήθεια, δεν ικανοποιούν τον κύριο Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στις στοχεύσεις του.
Θα κάνουµε, λοιπόν, το εξής και νοµίζω ότι θα συµφωνήσουµε
σ’ αυτό. Θα σας αφήσουµε στις λενινιστικές σας αναζητήσεις…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικό
Κοινωνικό Μέτωπο): Τον κ. Στουρνάρα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: …θα σας αφήσουµε στη συζήτηση
µεταξύ ευρώ και δραχµής και θα συνεχίσουµε την πορεία για την
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας χωρίς εσάς. Δεν σας
χρειαζόµαστε, µπορούµε χωρίς εσάς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εσείς, από την άλλη µεριά, έχετε να εξηγήσετε στον ελληνικό
λαό. Γιατί έχετε να εξηγήσετε στον ελληνικό λαό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ; Γιατί το ακούω αυτό ως επιχείρηµα.
Ποιο είναι το επιχείρηµα που ακούω; Μα, η Κυβέρνηση φέρει την
ευθύνη, εµείς φταίµε;
Μια ευθεία ερώτηση προς τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης: Έχετε ευθύνη για τη σταθεροποίηση του τραπεζικού
συστήµατος, όταν λέτε ότι κινδυνεύουν οι καταθέσεις; Ναι ή όχι;
Έχετε ευθύνη για το ότι µε τον δικό σας λόγο, µε τη δική σας
κινδυνολογία, ο καταθέτης εκείνο που καταλαβαίνει είναι ότι δεν
µπορεί να εµπιστεύεται το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα; Έχετε
ευθύνη ή όχι;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ)
Θα απαντήσω στο «όχι» σας.
Έχετε ευθύνη, όταν λέτε ότι «όποια επένδυση και να γίνει εµείς
θα την ακυρώσουµε»; Έχετε ευθύνη για την επενδυτική πορεία
αυτής της χώρας, ναι ή όχι;
Δυο λύσεις υπάρχουν εδώ. Όχι, δεν έχετε ευθύνη, γιατί είστε
ανεύθυνοι, αναξιόπιστοι και κανείς δεν πρέπει να σας λαµβάνει
υπ’ όψιν του και άρα, όχι, δεν έχετε ευθύνη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ή έχετε ευθύνη, οπότε µπορεί να σας παίρνει κανείς στα σοβαρά και σ’ αυτήν την περίπτωση λειτουργείτε υπονοµευτικά, καταστροφικά για τη χώρα. Δυο δυνατότητες υπάρχουν για αυτήν
την πολιτική σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Άρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχοµαι στα συγκεκριµένα.
Τι άκουσα; Ας επισηµάνω έναν διαφορετικό τόνο ανάµεσα στον
εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ και στον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Γιατί, βέβαια, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ µας έθεσε διάφορα ζητήµατα σε σχέση µε το θέµα των πλειστηριασµών
διαδικαστικού χαρακτήρα, όπως τι θα κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος, τι θα κάνει η διυπουργική επιτροπή, ζητήµατα που σε µια
τεχνική συζήτηση έχουν την αξία τους.
Δεν µας είπε, όµως, αυτό ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Τι µας είπε; Όλοι και
όλες που κατοικούν στην Ελλάδα µετατρέπονται σε υποψήφιοι
άστεγοι. Αυτό κατάλαβε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης από τη ρύθµιση που φέρνουµε, η οποία, πρώτον, παρατείνει την αναστολή των πλειστηριασµών µέχρι το τέλος του 2014
-αυτό είναι το βασικό- και, δεύτερον, βεβαίως θέτει κριτήρια,
ώστε πίσω από την προστατευτική οµπρέλα των πλειστηριασµών
να µην πάνε να κρυφτούν αυτοί που έχουν χρήµατα και δεν πληρώνουν καταχρηστικά, εκµεταλλευόµενοι ένα προστατευτικό
πλαίσιο.
Είδα, όµως, και την αγωνία σας για τις καταθέσεις. Οι καταθέσεις πού βρίσκονται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ;
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Στις τράπεζες. Η βιωσιµότητα των τραπεζών από τι εξαρτάται;
Εξαρτάται από το πόσο αποτελεσµατικά εξυπηρετούνται τα δάνεια. Η κάθε µη αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των δανείων πράγµατι κοκκινίζει τα δάνεια και τα κάνει κάτι χειρότερο από κόκκινα,
τα µετατρέπει σε επισφάλειες, τα µεταφέρει στο παθητικό και
δηµιουργούν ζήτηµα ανακεφαλαιοποίησης. Εσείς πώς πιστεύετε
ότι θα γίνει περαιτέρω ανακεφαλαιοποίηση;
Όταν, λοιπόν, ερχόµαστε εµείς και λέµε ότι βεβαίως και πρέπει
αυτοί που µπορούν να πληρώσουν τα δάνειά τους και να µην
κρύβονται καταχρηστικά πίσω από προστατευτικές ρυθµίσεις,
που αφορούν τα φτωχά και µεσαία στρώµατα, γιατί το κάνουµε
αυτό; Γιατί διασφαλίζουµε τις καταθέσεις. Και τι έρχεστε εσείς
και λέτε; Όχι στη ρύθµιση, να µην εξυπηρετούνται τα δάνεια
αυτών που µπορούν να πληρώσουν, αλλά αγωνιούµε για τις καταθέσεις. Από όλες τις πλευρές, όλα µαζί, ως συνήθως από τον
ΣΥΡΙΖΑ. Όλα µαζί!
Άρα, λοιπόν, για µια ακόµη φορά η κριτική είναι βαθιά υποκριτική. Και είναι βαθιά υποκριτική και µας λένε: Γιατί δεν δεχθήκατε
την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ; Δεν δέχεστε την τροπολογία του
ΣΥΡΙΖΑ, της απόλυτης εξωδικαστικής προστασίας ακόµη και
αυτών που µπορούν; Ναι, δεν την δεχόµαστε. Γιατί; Γιατί θα κινδυνέψουν οι καταθέσεις; Όχι, αν την δεχόµασταν, θα κινδύνευαν
οι καταθέσεις. Τώρα, εµείς θωρακίζουµε τις καταθέσεις και το
τραπεζικό σύστηµα, προστατεύοντας και τους φτωχούς και τους
µεσαίους, που δεν µπορούν να πληρώσουν. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ακούω: Γίνεται, λέει, ριφιφί, µε υποτίµηση αξιών των ιδιωτικών
περιουσιών. Ποιος τα λέει αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Ποιοι κόπτονται για τις ιδιωτικές περιουσίες; Ακούστε. Αυτοί οι
οποίοι λένε ότι θα επιβάλουν φόρο περιουσίας στο πρόγραµµά
τους µε την κατοχή κτηρίων, οικοπέδων, γαιών -όλων των γαιών
λέτε στο πρόγραµµά σας ή δεν υπέπεσε στην αντίληψή σας;έργων τέχνης, καταθέσεων τραπεζών, επενδυτικών προϊόντων,
συµµετοχών.
Η αγωνία για την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας προσωποποιηµένη. Εδώ µπροστά σας την έχετε, κύριοι συνάδελφοι!
Αυτοί που θα φορολογήσουν όλα αυτά και µας κάνουν εµάς κριτική, γιατί µε τον φόρο ακινήτων µειώνουµε φέτος στο 75% των
φορολογουµένων το φόρο. Αυτή είναι η κριτική.
Φαντάζοµαι, επίσης, ότι σε όλα τα µεγάλα δηµοσιονοµικά θέµατα έχετε τη γνωστή «υπεύθυνη» θέση: Η «υπεύθυνη» θέση του
«λεφτά υπάρχουν» και η «υπεύθυνη» θέση του «και αν δεν υπάρξουν, θα βρέξει λεφτά». Αυτήν την «υπεύθυνη» θέση!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Διότι αλλιώς, βεβαίως, απάντηση για την αντιµετώπιση των δηµοσιονοµικών ζητηµάτων µέχρι σήµερα δεν έχουµε ακούσει στο
παραµικρό.
Ακούσαµε γενικές κριτικές για τη φοροδιαφυγή. Βέβαια, κανείς δεν µας λέει ποια είναι τα προσδοκώµενα οφέλη, εκτός και
αν είναι σαν και αυτά τα γνωστά, ότι «θα πάρουµε λεφτά από
εδώ». Δύο δισεκατοµµύρια –δεν υπάρχουν- τρία δισεκατοµµύρια
–δεν υπάρχουν- αλλά γενικώς κάτι δισεκατοµµύρια κυκλοφορούν δεξιά-αριστερά και καλύπτουν κενά, αλλά στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει απολύτως τίποτα.
Πρέπει, επίσης, να απαντήσετε, γιατί σας ακούω τελευταία να
µιλάτε και εν όψει και της υποψηφιότητάς σας για την προεδρία
της Κοµισιόν, η οποία υποστηρίζεται από µεγάλες, ισχυρές και
αξιόπιστες πολιτικές δυνάµεις της Ευρώπης. Είναι µεταξύ τροτσκιστών, µαοϊκών, σταλινικών, λενινικών και των λοιπών συναφών. Απ’ αυτή, λοιπόν, τη στήριξη των υποψηφιοτήτων έχετε,
επίσης, σαφείς, µεγάλες και σοβαρές αναφορές στο ευρωπαϊκό
οικοδόµηµα.
Μία απλή ερώτηση για εσάς, που θα διαπραγµατευτείτε αποτελεσµατικά και σκληρά: Η συζήτησή σας µε τον κ. Ρεν στο µέλλον θα πάει όπως η τελευταία; Ένα τεταρτάκι; Δηλαδή, πείτε µας
αν δέχεστε τους ευρωενωσιακούς θεσµούς και άντε, γιατί
έχουµε δουλειά; Διότι, αν είναι να διαπραγµατευτείτε έτσι και την
επόµενη φορά, να µην περιµένει πολλά πράγµατα ο ελληνικός
λαός. Θα τελειώσουν όλα πάρα πολύ γρήγορα σε αυτήν τη διαπραγµάτευση.
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Και σε ποιους τα λέτε αυτά; Τα λέτε στην παράταξη, τα λέτε
στην Κυβέρνηση, τα λέτε στις παρατάξεις που στηρίζουν αυτήν
την Κυβέρνηση, η οποία πέτυχε όλους τους δηµοσιονοµικούς
στόχους και από εκεί που µέχρι χθες στην Ευρώπη ήµασταν οι
απολύτως αναξιόπιστοι συνοµιλητές, σήµερα είµαστε το παράδειγµα προς µίµηση!
(Γέλωτες στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Δεν σας αρέσει! Θα προτιµούσατε να έχει καταρρεύσει η
χώρα. Θα προτιµούσατε να µην υπάρχει τραπεζικό σύστηµα. Θα
προτιµούσατε να έχουµε περάσει αυτά που πέρασε η Κύπρος.
Γιατί στη δική σας στρατηγική προτεραιότητα δεν έχουν τα
εθνικά και λαϊκά συµφέροντα, προτεραιότητα έχει το να υφαρπάξετε την εξουσία, έστω και µε συνθήκες καταστροφής. Δεν θα
σας το επιτρέψουµε! Δεν θα συµβεί! Δεν θα σας το επιτρέψει ο
ελληνικός λαός! Θα σας αφήσουµε στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση: Ευρώ ή δραχµή; Εµείς αυτό το έχουµε απαντήσει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Στο σηµείο αυτό θα
διακόψουµε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, τη βουλευτική τροπολογία µε αριθµό 1041 τη ζήτησαν
οι εργαζόµενοι του Εθνικού Τυπογραφείου, προκειµένου να
υπάρχει εύρυθµη λειτουργία του κατά τη διάρκεια των εορτών.
Βλέπω, όµως, ότι υπάρχουν αρκετά ερωτηµατικά και αντιδράσεις. Την αποσύρω, λοιπόν, για να µην υπάρχουν προβλήµατα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, έχει τελειώσει
το θέµα, αφού έχει ήδη ψηφιστεί η τροπολογία. Δεν µπορείτε να
την αποσύρετε τώρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Απόσυρση κάνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως προείπα, στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας
Έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών
του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου επί των άρθρων 1, 2,
3, 4, 5, 7, 31, 38, πρώην 54 και νυν 53 και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1041 και ειδικό αριθµό 202 του νοµοσχεδίου του
Υπουργείου Οικονοµικών: «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων
και άλλες διατάξεις», της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα αναγνώσω και τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Βούτσης Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος. Παρών.
Ο κ. Γελαλής Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Ζερδελής Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Ζαχαριάς Κωνσταντίνος. Παρών.
Η κ. Ιγγλέζη Αικατερίνη. Παρούσα.
Η κ. Δριτσέλη Παναγιώτα. Παρούσα.
Ο κ. Καρά Γιουσούφ Αϊχάν. Παρών.
Ο κ. Γάκης Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Γερµανίδης Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Δρίτσας Θεόδωρος. Παρών.
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Ο κ. Σαµοΐλης Στεφάνος. Παρών.
Η κ. Κατριβάνου Βασιλική. Παρούσα.
Ο κ. Μπάρκας Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Καραγιαννίδης Χρήστος. Παρών.
Η κ. Βαµβακά Ευγενία. Παρούσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου.
Έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 7, 25, 27,
31, 32, 33, 38, πρώην 48 και νυν 47, πρώην 49 και νυν 48, πρώην
54 και νυν 53 του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών
«Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», της
οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα αναγνώσω και τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Μαριάς Επαµεινώνδας (Νότης). Παρών.
Ο κ. Κουΐκ Τέρενς-Σπένσερ-Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Γιοβανόπουλος Κωνσταντίνος. Παρών.
Η κ. Γιαταγάνα Χρυσούλα-Μαρία. Παρούσα.
Ο κ. Καπερνάρος Βασίλειος. Παρών.
Ο κ. Μελάς Παναγιώτης. Παρών.
Η κ. Κόλλια-Τσαρουχά Μαρία. Παρούσα.
Ο κ. Ουζουνίδης Μαρίνος. Παρών.
Ο κ. Αβραµίδης Γαβριήλ. Παρών.
Ο κ. Νταβρής Γεώργιος. Παρών.
Η κ. Ξουλίδου Σταυρούλα. Παρούσα.
Ο κ. Χαϊκάλης Παύλος. Παρών.
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Ο κ. Δηµαράς Ιωάννης. Παρών.
Η κ. Ιατρίδη Τσαµπίκα (Μίκα). Παρούσα.
Η κ. Χρυσοβελώνη Μαρίνα. Παρούσα.
Η κ. Κουντουρά Έλενα. Παρούσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
(Στο σηµείο αυτό εισέρχεται στην Αίθουσα ο Πρωθυπουργός
κ. Αντώνης Σαµαράς. Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
Έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από δεκατέσσερις Βουλευτές της Δηµοκρατικής Αριστεράς και δύο Βουλευτές των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών επί του
άρθρου 7 του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», της
οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα αναγνώσω και τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος
από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Κουβέλης Φώτιος. Παρών.
Ο κ. Λοβέρδος Ανδρέας. Παρών.
Ο κ. Αηδόνης Χρήστος. Παρών.
Ο κ. Αναγνωστάκης Δηµήτριος. Παρών.
Η κ. Γιαννακάκη Μαρία. Παρούσα.
Ο κ. Κυρίτσης Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Λυκούδης Σπυρίδων. Παρών.
Η κ. Μάρκου Αικατερίνη. Παρούσα.
Η κ. Ξηροτύρη – Αικατερινάρη Ασηµίνα. Παρούσα.
Ο κ. Οικονόµου Βασίλειος. Παρών.
Ο κ. Πανούσης Ιωάννης. Παρών.
Η κ. Ρεπούση Μαρία. Παρούσα.
Ο κ. Τσούκαλης Νίκος. Παρών.
Η κ. Φούντα Νίκη. Παρούσα.
Ο κ. Ψύρρας Θωµάς. Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Αριστεράς και δύο
των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίασή µας για δέκα (10) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα συµπτύξουµε τις προβλεπόµενες από τον Κανονισµό ονοµαστικές ψηφοφορίες σε µία. Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το Σώµα συνεφώνησε
οµόφωνα.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 2, 3,
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4, 5, 7, 25, 27, 31, 32, 33, 38, πρώην 48 νυν 47, πρώην 49 νυν 48,
πρώην 54 νυν 53.
Οι αποδεχόµενοι τα άρθρα του νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι τα άρθρα του νοµοσχεδίου λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής από τη
Νέα Δηµοκρατία και ο κ. Αλεξόπουλος Απόστολος από τον ΣΥΡΙΖΑ- Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες-φαξ συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους οι συνάδελφοι επί των άρθρων του νοµοσχεδίου.
Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν
στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
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 των Ελλήνων, πενήντα ένα µέλη της «Εταιρείας
Κυθηραικών Μελετών» καθώς κι έξι µεµονωµένοι επισκέπτες.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι ο συνάδελφος Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος δεν θα παρευρεθεί στη
σηµερινή ονοµαστική ψηφοφορία και µας γνωρίζει µε επιστολή
του την ψήφο του.
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Η επιστολή αυτή, η οποία εκφράζει πρόθεση ψήφου, καταχωρίζεται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά δεν συνυπολογίζεται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Η προαναφερθείσα επιστολή καταχωρίζεται στα πρακτικά
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση
των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Με την άδεια του Σώµατος προτείνω να συνεχίσουµε τη διαδικασία, µέχρι να ολοκληρωθεί η καταµέτρηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας διαβάζω επιστολή προς τον
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Πρόεδρο της Βουλής κ. Μεϊµαράκη από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σαµαρά.
«Κύριε Πρόεδρε, σας ενηµερώνω ότι ο Βουλευτής Β’ Αθηνών
κ. Βύρων Πολύδωρας τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας».
Η προαναφερθείσα επιστολή καταχωρίζεται στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθεται για τα Πρακτικά η προαναφερθείσα επιστολή, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεχίζουµε µε τον
κατάλογο των αγορητών.
Τον λόγο έχει ο κ. Λαζαρίδης για έξι λεπτά.
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μιλάµε για το νοµοσχέδιο το οποίο ουσιαστικά επεκτείνει την
προστασία των κόκκινων δανείων, ειδικά των ανήµπορων, αλλά
και των µεσαίων, από πλειστηριασµούς. Θέλω να κάνω τις εξής
παρατηρήσεις, αναφερόµενος όχι στην Αντιπολίτευση ούτε και
στη Συµπολίτευση, αλλά στην κοινή λογική.
Δεν µπορεί. Ψήγµατα κοινής λογικής υπάρχουν σε όλους,
ακόµα και σε ανθρώπους που έχουν υποκύψει στις «σειρήνες»
του λαϊκισµού.
Επί µήνες τώρα κατηγορείται η Κυβέρνηση ότι πρόκειται να
απελευθερώσει τους πλειστηριασµούς. Ασφαλώς αυτό δεν έγινε.
Γι’ αυτό και τώρα δεν µιλάνε για απελευθέρωση, αλλά λένε ότι
ανοίγουµε κερκόπορτα, όχι ότι απελευθερώνουµε τους πλειστηριασµούς. Ούτε κερκόπορτα ανοίγει.
Για να µιλάµε για απελευθέρωση των πλειστηριασµών, η οποία
δεν έγινε, πρέπει να υπάρχει η αναστολή. Δεν µπορείς να απελευθερώσεις κάτι που είναι ελεύθερο. Αυτή η αναστολή πλειστηριασµών, δηλαδή η προστασία των ανθρώπων που έχουν
ανάγκη, λόγω της κρίσης, υπήρχε και υπάρχει και επεκτείνεται.
Πώς υπάρχει; Επειδή κάποιοι την ψήφισαν. Ποιοι την ψήφισαν;
Όχι αυτοί που φωνάζουν σήµερα. Την ψήφισαν αυτοί οι οποίοι
τη συνεχίζουν από εδώ και εµπρός.
Έχουµε το παρανοϊκό φαινόµενο να καταγγελλόµαστε ότι αίρουµε την αναστολή των πλειστηριασµών, που δεν την αίρουµε,
κάτι που οµολογείται πλέον, γιατί έχουµε και µια αµηχανία πάνω
σε αυτό. Μας κατηγορούν αυτοί που, όταν ήρθε αυτό το νοµοσχέδιο και το 2010 µε το ν. 3869/2010 και µε την επέκταση που
πέρασε και µετά ψηφίστηκε και πάλι στις 13 Φεβρουαρίου, την
καταψήφισαν. Αυτοί µάς ελέγχουν και µας κατηγορούν ότι
«επρόκειτο να, αλλά δεν ακριβώς», µε την αναστολή των πλειστηριασµών. Αυτοί, που ήταν αντίθετοι, µας κατηγορούν ότι θέλουµε να καταστρέψουµε αυτό που κάναµε και το οποίο
συνεχίζουµε και που εκείνοι το καταψήφισαν τότε και το καταψηφίζουν και τώρα.
Δεύτερον, µιλάνε για δήµευση. Ποια δήµευση; Όλα µαζί τα
έσοδα από την ακίνητη περιουσία είναι το 1,5% του ΑΕΠ. Συγκρίνετε τον φόρο αυτόν µε οποιονδήποτε άλλον φόρο θέλετε.
Μιλάµε για έναν µικρό φόρο, µικρό για τα ελληνικά δεδοµένα,
µικρό για τα δεδοµένα της ύφεσης, αφού ό,τι µετριέται µε βάση
το ΑΕΠ λαµβάνει υπ’ όψιν και την ύφεση. Διότι αν λαµβάναµε υπ’
όψιν το ΑΕΠ πριν από τρία ή πέντε χρόνια, θα ήταν κάτω από 1%
ενδεχοµένως ή κοντά στο 1%. Ο φόρος αυτός ήταν και παραµένει χαµηλότερος απ’ όσο υπήρξε ποτέ ένας φόρος ακινήτων σε
οποιαδήποτε χώρα έχει φόρο ακινήτων, δηλαδή στις ανεπτυγµένες χώρες.
Ακούσαµε και την περίεργη θεωρία ότι ο φόρος επί της κατοχής, ο φόρος περιουσίας, είναι πρωτοφανής στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ήταν η µόνη χώρα που δεν τον είχε. Όταν ακούγονται
τέτοια πράγµατα, δεν έχεις τι να απαντήσεις. Διότι οι άνθρωποι
δεν ξέρουν. Και µου κάνει εντύπωση πώς γίνεται κοινοβουλευτικοί άνθρωποι τόσων χρόνων να µην ξέρουν τι υπάρχει παντού
στον κόσµο.
Μιλάµε για έναν φόρο που είναι το 5‰ επί της περιουσίας.
Ακόµα κι αν αλλάξουµε τις αντικειµενικές αξίες, πάλι θα είναι το
7‰ επί της περιουσίας. Το 7‰ είναι ο χαµηλός µέσος όρος που
υπάρχει διεθνώς. Πού είναι η δήµευση; Πώς εδώ µιλάµε για δήµευση, µε µέσους όρους που είναι χαµηλότεροι από τους διεθνείς;
Τρίτον, µιλάνε για distress funds. Είµαστε καλά; Ποιοι θα επωφεληθούν; Ποια distress funds θέλουν να αγοράσουν µεµονωµένα διαµερίσµατα σε διάφορες συνοικίες των Αθηνών; Για να
τα κάνουν τι; Και πώς;
Ακούσαµε ότι υστερούµε σε κανονιστικό πλαίσιο. Τι εννοείτε
ότι υστερούµε; Έχουµε καλύτερο από αυτό το οποίο επικαλείστε. Το αποκτήσαµε λόγω κρίσης, πράγµατι, αλλά παρέχει µεγαλύτερη προστασία. Αυτό που υπήρχε παρέχει µεγαλύτερη
προστασία. Αυτό που έχουµε τώρα παρέχει µεγαλύτερη προστασία. Το φτιάξαµε σε στιγµή κρίσης, για να δίνουµε προστασία,
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και προφανώς είµαστε σε µια µεταβατική περίοδο, κατά την
οποία µέχρι να εξοµαλυνθούν τα πράγµατα, πρέπει να φτιάξουµε κάτι πιο µόνιµο. Αυτό, όµως, που έχουµε δίνει µεγαλύτερη
προστασία από αυτό το οποίο εσείς προτείνετε.
Η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα στην ιστορία η οποία, σε περίοδο
κρίσης, προστάτευσε απολύτως τους δανειολήπτες στη στεγαστική πίστη. Η µόνη χώρα διεθνώς! Αν µου βρείτε άλλο παράδειγµα, να το συζητήσουµε.
Επίσης, είναι η χώρα η οποία είχε την ισχυρότερη προστασία
της στεγαστικής πίστης διεθνώς σήµερα. Είναι η χώρα που έχει
την ισχυρότερη προστασία της στεγαστικής πίστης τώρα, µε
αυτό το νοµοσχέδιο.
Κάποιοι µιλάνε για την εσωτερική υποτίµηση, η οποία σε ό,τι
αφορά στα ακίνητα θα έκανε τρία πράγµατα: Πρώτον, θα εκποιούσε τη δηµόσια περιουσία. Πότε έγινε αυτό; Οι ίδιοι που τα λένε
αυτά µάς κατηγορούν ότι δεν κάναµε καµµία αποκρατικοποίηση.
Τι άλλο θα έκανε; Δεύτερον, θα δήµευε -λέει- τις ιδιωτικές γαίες.
Με το 1,5% του ΑΕΠ και µε το 5‰ της περιουσίας. Τι άλλο θα
έκανε; Τρίτον, θα οδηγούσε σε υποτίµηση των αξιών γης.
Αυτά µάς τα λένε σαν κατηγορία αυτοί που λίγο παρακάτω ή
λίγο πιο πριν µας κατηγορούν ότι δεν ρίξαµε τις αντικειµενικές
αξίες. Αν τις ρίχναµε, θα ήταν επιβεβαίωση ότι υποτιµούµε την
αξία της ιδιωτικής περιουσίας του κόσµου. Όταν δεν το κάνουµε,
µας κατηγορούν ότι δεν το κάνουµε και τους υπερφορολογούµε.
Το γεγονός ότι κατεβάσαµε τους συντελεστές πολύ χαµηλότερα
από πριν και από πιο πριν, που ισοδυναµεί µε µείωση της αντικειµενικής αξίας, χωρίς να µειώσουµε τις αξίες όµως, δεν το λαµβάνουν υπ’ όψιν.
Τι κάνει αυτός ο νόµος; Ασφαλώς είναι µεταβατικός και θα
είναι µεταβατικός µέχρι να γίνει εξοµάλυνση. Είναι τέτοιες οι
στρεβλώσεις στην Ελλάδα και ειδικά στον χώρο της ακίνητης περιουσίας -αυτές οι στρεβλώσεις που υπερασπίζεστε-, ώστε θα
χρειαστεί ένα µεταβατικό διάστηµα και εµείς το κάνουµε όσο γίνεται πιο ανώδυνο.
Τι ακριβώς κάνουµε; Προστατεύουµε όλους εκείνους που
έχουν ανάγκη, γιατί διατηρείται ο ν. 3869 και ταυτόχρονα δίνουµε
κίνητρα, παρωθούµε, αυτούς που µπορούν και εκµεταλλευόµενοι
τη γενικότερη οµπρέλα δεν εξυπηρετούσαν τα δάνειά τους, να
πάνε να κάνουν ρύθµιση.
Ξέρετε ποια είναι η µεγαλύτερη αδικία του νοµοσχεδίου το
οποίο ψηφίζουµε σήµερα; Υπάρχει αδικία. Το ότι αδικούµε αυτούς που δεν πήραν δάνεια, που ζουν στο νοίκι και πληρώνουν
για το ίδιο σπίτι 500 ευρώ και άνω εκεί που ο δανειολήπτης που
δεν µπορεί να εξυπηρετήσει το δάνειό του, διατηρεί την κυριότητά του ακινήτου µε 84 ευρώ ή µε 160 ευρώ, ή και αν του βάλεις
τον ΕΝΦΙΑ, µε τα 220 ευρώ.
Αυτή είναι η αδικία του. Αδικούµε κόσµο µε αυτό. Όχι αυτούς
που πήραν δάνειο και δεν µπορούν να το πληρώσουν, όχι αυτούς
που πήραν δάνειο και λόγω των εισοδηµατικών κριτηρίων θα
πάνε σε χαριστική ρύθµιση, αλλά αυτούς που δεν πήραν ποτέ
δάνειο και πληρώνουν στο νοίκι πολύ παραπάνω.
Θα ήθελα να πω κάτι τελευταίο. Μας κατηγορούν ότι νοµοθετούµε καθ’ υπόδειξη ή µε συµφωνία της τρόικας. Αυτός ο νόµος
νοµοθετείται χωρίς συµφωνία της τρόικας. Γιατί γίνεται αυτό;
Διότι υπάρχει πλεόνασµα. Επειδή υπάρχει πλεόνασµα, µπορούµε, αφού πιάνουµε τους στόχους, να κάνουµε και κάτι για το
οποίο έχουµε ενδεχοµένως άλλη γνώµη.
Όσο πιάνουµε τους στόχους, αυτό το πλεόνασµα, το οποίο
αµφισβητήθηκε –τώρα δεν αµφισβητείται πλέον- λοιδορήθηκε
και λοιδορείται ακόµα, αν και σε λίγο δεν θα λοιδορείται βέβαια,
σου δίνει όγκο να βγαίνεις και να αρχίζεις να διαπραγµατεύεσαι
ισότιµα. Η διαπραγµάτευση, όταν για τον επόµενο µήνα πρέπει
να βγεις να ζητήσεις δανεικά για να πληρώσεις µισθούς και συντάξεις, δεν λέγεται διαπραγµάτευση, αιχµαλωσία λέγεται. Αν ο
αιχµάλωτος πάθει υστερία και αρχίζει και τσιρίζει, δεν είναι καλός
διαπραγµατευτής, υστερικός είναι. Πρέπει να βγεις από το καθεστώς αιχµαλωσίας -και δεν µπορείς να βγεις από τη µία στιγµή
στην άλλη- για να µπορείς να διαπραγµατεύεσαι. Το πρώτο µεγάλο βήµα είναι το πλεόνασµα. Το δεύτερο µεγάλο βήµα είναι η
ανάκαµψη που έρχεται.
Βρισκόµαστε, λοιπόν, σήµερα στη θέση να κατηγορούµαστε
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και να απολογούµαστε -που δεν απολογούµαστε- σε ανθρώπους
οι οποίοι δεν την ψήφισαν ποτέ την προστασία των δανειοληπτών. Εµείς την ψηφίσαµε και µάλιστα την πρώτη φορά ως Αντιπολίτευση, κάτι που εσείς δεν αξιωθήκατε ποτέ να κάνετε, µόνο
κουβέντες λέτε για τα µνηµόνια και πώς ήρθαµε ως εδώ. Στο πώς
θα βγούµε από εδώ και εµπρός δεν σας είδα να βοηθάτε. Εµείς
«βάλαµε πλάτη» τότε, καλύφθηκαν οι δανειολήπτες. «Βάζουµε
πλάτη» τώρα, καλύπτονται πάλι οι δανειολήπτες.
Αυτό το νοµοσχέδιο δεν αφήνει κανέναν πλειστηριασµό, παρωθεί ένα κοµµάτι που µπορεί να πάει να κάνει ρύθµιση για να
προστατευτούν και οι καταθέτες.
Αυτό κάνει και αυτό δεν το βλέπετε ή δεν τον θέλετε. Τι από
τα δύο; Εγώ λέω και τα δύο.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κύριος Υπουργός
έχει να κάνει κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, απλώς θα σηµειώσω ότι
θα καταθέσουµε τώρα στο Σώµα τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, τις
οποίες προανήγγειλα και εξήγησα λεπτοµερώς το πρωί. Είναι οι
ίδιες. Δεν είναι άλλες.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης καταθέτει για τα Πρακτικά
τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν
ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα διανεµηθούν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πείτε τις. Εξηγήστε µας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Τις εξήγησα, κυρία Κωνσταντοπούλου.
Δεν ήσασταν εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η κ. Φωτίου έχει τον
λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, το νοµοσχέδιο για τους
πλειστηριασµούς είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε τον νόµο που η
πλειοψηφία της Βουλής µόλις ψήφισε, δηλαδή µε τον νόµο περί
φορολογίας ακινήτων. Εξάλλου, είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Λαζαρίδης αναγκάστηκε να αναφερθεί και αυτός και στα δύο.
Αν διαβάσετε τους δύο νόµους µαζί, θα καταλάβετε ότι µε τον
έναν υπερφορολογούνται τα ακίνητα και µε τον άλλον ανοίγεται
ο δρόµος για τη δήµευσή τους, γιατί εφέτος, εκτός των οικοπέδων και αγροτεµαχίων που προσθέσατε και φορολογείτε, φορολογείτε και το υπόλοιπο δόµησης στο οικόπεδο κάθε κτισµένου
σπιτιού. Τι σηµαίνει αυτό; Όλα τα σπίτια στην επαρχία, τα διατηρητέα, όλα τα σπίτια σε παραδοσιακούς οικισµούς, κάθε µικρή
πολυκατοικία, που δεν εξάντλησε το συντελεστή δόµησης, φορολογούνται. Δηλαδή, το κάθε ακίνητο φορολογείται δύο φορές.
Αυτό είναι το νέο success story της φορολογίας, το οποίο, βέβαια, έχει «κοντά ποδάρια» και θα αποδειχθεί πολύ γρήγορα και
το οποίο κρύβετε επιµελώς όταν λέτε το καταπληκτικό: «θα πληρώσει το 75% του ελληνικού λαού λιγότερη φορολογία», κάτι,
δηλαδή, σαν πρωτογενές πλεόνασµα.
Προϋπολογίζονται 3,8 δισεκατοµµύρια έσοδα από τη φορολογία ακινήτων και λέτε ότι θα εισπράξετε 2,6 δισεκατοµµύρια. Η
διαφορά είναι 1,2 δισεκατοµµύρια. Σε πόσα ακίνητα, λοιπόν,
εσείς που ξέρετε τις καλές αριθµητικές, αντιστοιχούν αυτά τα
1,2 δισεκατοµµύρια, που θα µείνουν ακάλυπτα και, άρα, θα αξιωθούν µέσω της κατοικίας;
Τρία χρόνια τώρα προστατεύεται η πρώτη κατοικία από τους
πλειστηριασµούς λόγω κρίσης. Δεν είναι έτσι; Τι άλλαξε; Το 2013
ήταν το χειρότερο έτος. Οι αποταµιεύσεις του λαού στις τράπεζες τελείωσαν και το ξέρετε καλά. Η µόνη αποταµίευση που του
έµεινε είναι το σπίτι του, το σπίτι των γονιών του, των παιδιών
του, το σπίτι του. Εξάλλου, σ’ αυτά πάντα αποταµίευε ο ελληνικός λαός. Στο σπίτι του αποταµίευε και όχι στις τράπεζες. Το είπε
και ο Αλέξης Τσίπρας.
Αυτό το νοµοσχέδιο αφορά αποκλειστικά κόκκινα δάνεια και
εξαιρεί χρέη προς εφορία και κράτος, για τα οποία δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Η δική µας τροπολογία, που αρνείσθε,
τα προστάτευε και αυτά.
Το προηγούµενο καθεστώς, το οποίο αίρεται, προστάτευε
οχτώ στις δέκα κατοικίες. Πόσες προστατεύετε µε αυτό εδώ;
Απαντήστε µας αφού ξέρετε όλα τα νούµερα. Είναι ψευδές ότι
το κάνετε για να πληρώσουν οι «µπαταχτσήδες». Η καµπύλη των
κόκκινων δανείων είναι οµόλογη της καµπύλης της ανεργίας, αν
τις δείτε µαζί.
Για πείτε µας τι ποσοστό κόκκινων δανείων υπήρχε προ κρίσης, τι ποσοστό σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό χώρο. Ήταν οι Έλληνες, πράγµατι, που δεν πλήρωναν; Είναι ψευδές. Αλίµονο! Δεν
µπορούν να ανακαλύψουν οι τράπεζες ποιος έχει χρήµατα και
δεν πληρώνει; Δηλαδή, ποιος µπορεί να το ακούσει αυτό και να
το πιστέψει;
Είναι ψευδές, επίσης, ότι το κάνετε για να υπάρξει ρευστότητα
στην αγορά στους µικροεπιχειρηµατίες. Εσείς εξοντώσατε τους
µικροεπιχειρηµατίες, εµπόρους, βιοτέχνες και σήµερα τους απειλείτε µε κατασχέσεις. Διακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσιοι επιχειρηµατίες, δηλαδή δύο στους τρεις µικροµεσαίους,
οφείλουν πάνω από 5.000 ευρώ στον ΟΑΕΕ, δεν µπορούν να τα
πληρώσουν και απειλούνται µε κατασχέσεις πρώτης κατοικίας
και τους λέτε να πληρώσουν το 30% της τελευταίας δόσης δανείου, όταν χρωστούν 6 δισεκατοµµύρια στον ΟΑΕΕ και 1,2 εκατοµµύρια µικροµεσαίοι και οι οικογένειές τους δεν έχουν
φαρµακευτική και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
Οι τράπεζες, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Υπουργέ, πήραν 240
δισεκατοµµύρια, τα οποία συµποσούνται στο αβίωτο χρέος που
πληρώνει ο ελληνικός λαός, ο οποίος χρηµατοδότησε την ανακεφαλαιοποίησή τους και τις επισφάλειές του και το 80% του κε-
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φαλαίου τους είναι πλέον κρατικό.
Μετά, µας λέτε ότι εξαιτίας των κόκκινων δανείων δεν χρηµατοδοτείται η αγορά. Δεν πρόκειται, λοιπόν, για τα κόκκινα δάνεια.
Αυτό που θεσπίζεται σήµερα δεν αφορά µόνο αυτούς που πήραν
δάνεια. Αφορά το σύνολο του ελληνικού λαού που έχει χρέη, όχι
δάνεια. Επαναλαµβάνω ότι έχει χρέη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας θα ήθελα.
Αυτοί κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους, τη µόνη αποταµίευση που τους έµεινε και το ξέρουν οι Βουλευτές της συγκυβέρνησης. Το ξέρουµε καλά αυτό, γιατί οι Έλληνες σε αντίθεση µε
τους Ευρωπαίους, µε τους οποίους σας αρέσει να µας συγκρίνετε, έχουν µία µεγάλη ιδιαιτερότητα -την είπε και ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουµε 80% ιδιοκατοίκηση. Είναι ένα νούµερο
συγκλονιστικό, το οποίο έχει προκύψει από το ότι όλη η οικογένεια δούλευε µαζί και αποταµίευε καθώς και από το θεσµό της
αντιπαροχής.
Δεν έπαιρναν οι Έλληνες δάνεια µέχρι το 2000. Άρα, η συντριπτική αυτή πλειοψηφία των ακινήτων δεν είναι από δάνεια, είναι
από τις αποταµιεύσεις του ελληνικού λαού. Αυτό δεν υπάρχει σ’
όλη την Ευρώπη. Ο Ευρωπαίος πάντα δανείζεται. Και δανείζεται
έτσι, ώστε ν’ αντιστοιχεί το δάνειό του µ’ ένα υποτιθέµενο νοίκι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τα χρήµατά τους, λοιπόν, τα επένδυαν στην οικοδοµή και,
όπως ξέρετε πολύ καλά, µε την κρίση, η οικοδοµή, που εξαιτίας
αυτού του γεγονότος ήταν η ατµοµηχανή της οικονοµίας, κατέρρευσε.
Σε αυτήν τη µεγάλη ιδιωτική ακίνητη περιουσία, που δεν ξέρουµε πόσο αποτιµάται σήµερα –ακούµε ότι αποτιµάται από 200
δισεκατοµµύρια και άνω, 1 τρις λέει ο κ. Βενιζέλος αν είναι αξιόπιστος- θέλουµε να µας πείτε εσείς πόσο την εκτιµάτε την ακίνητη περιουσία του ελληνικού λαού. Σε αυτήν λοιπόν θέλει να
βάλει χέρι το ξένο µεγάλο κεφάλαιο µέσω της τρόικας. Σε αυτό
συνεργείτε, στο ξεπούληµα προνοµιούχων ακινήτων ολόκληρης
της Ευρώπης. Αυτά είναι τα πιο προνοµιούχα ακίνητα, τα σπίτια
στα χωριά, στα νησιά, στις πόλεις, στους παραδοσιακούς οικισµούς, αυτά που φορολογείτε, όπως είπα πριν, δύο φορές.
Κάθε πλειστηριασµός κατοικίας που θα γίνεται σηµαίνει συγχρόνως και µείωση της αξίας των υπολοίπων ακινήτων. Δηλαδή,
εσείς µε αυτό που ξεκινάτε σήµερα, µειώνετε de facto την πραγµατική αξία των ακινήτων του ελληνικού λαού.
Το µεγάλο ξένο κεφάλαιο δεν µπορεί να µπει στην ελληνική
κτηµαταγορά για δύο λόγους, όπως ξέρετε, και γι’ αυτό γίνεται
όλη αυτή η µεγάλη φάµπρικα που ξεκινάτε σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώνετε, παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ο κ. Λαζαρίδης
µίλαγε εννέα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αλίµονο αν µιλάτε κι
εσείς όσο ο κ. Λαζαρίδης.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Σωστά.
Επί της ουσίας, λοιπόν, όλη η ιστορία είναι το ξένο κεφάλαιο
να µπει στην ελληνική κτηµαταγορά, που δεν µπορεί να µπει για
δύο λόγους, όπως είπα. Ο ένας είναι γιατί είναι διεσπαρµένη και
δεν είναι στα χέρια λίγων land owners κ.λπ., όπως σ’ όλον τον
κόσµο. Ο δεύτερος είναι γιατί θέλουν να την πάρουν σε εξευτελιστικές τιµές. Γι’ αυτό οδηγείτε τα πράγµατα στα distress funds.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι είναι φαινόµενο παγκόσµιο η τεχνητή ανάπτυξη της κτηµαταγοράς µέσω του δανεισµού. Αυτή εξασφάλισε τα τελευταία είκοσι χρόνια µία νέα
αναδιανοµή υπέρ του κεφαλαίου µέσω του εκτεταµένου δανεισµού ως εργαλείου αναθέρµανσης της αγοράς, εγκλωβίζοντας
τα εισοδήµατα και τις ζωές εκατοµµυρίων ανθρώπων. Το 40%
του ΑΕΠ έχει επενδυθεί τα τελευταία χρόνια στην κτηµαταγορά.
Τι σηµαίνει αυτό; Η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα που δεν µπορεί
να µπει το ξένο κεφάλαιο στην κτηµαταγορά. Αυτό εγκαινιάζετε
σήµερα.
Όµως, πρέπει να ξέρετε ότι, πρώτον, θα ενηµερωθεί ο ελληνικός λαός. Ήδη έχει ενηµερωθεί και οργανώνεται.
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Δεν πρόκειται να σας αφήσουµε να βγάλετε σε πλειστηριασµό
ούτε µία κατοικία. Σας το υποσχόµαστε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Παπαδηµούλης
έχει τον λόγο.
Κύριε Παπαδηµούλη, επειδή έχει προηγηθεί η οµιλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας, έχετε έξι λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, πριν λίγη ώρα
ανακοινώθηκε η διαγραφή του κ. Πολύδωρα, ενός ακόµη Βουλευτή της κυβερνητικής Πλειοψηφίας.
Κύριε Σαµαρά και κύριε Βενιζέλο, µπορείτε να διαγράφετε
Βουλευτές των κοµµάτων σας που ανήκαν, έως τη διαγραφή
τους στην κυβερνητική Πλειοψηφία, αυτό που δεν µπορείτε να
διαγράψετε είναι την πραγµατικότητα την κοινωνία. Την πραγµατικότητα που βοά ότι η πολιτική σας έχει αποτύχει, ότι είστε µία
Κυβέρνηση µε καταστροφικές συνέπειες για τη χώρα, που βρίσκεται σε σύγχυση, σε υποχώρηση και σε αποδροµή. Και την κοινωνία που υποφέρει στη µεγάλη της πλειοψηφία από τις
συνέπειες αυτής της καταστροφικής πολιτικής.
Πριν από λίγο ο κ. Βορίδης µάς εµφάνισε ως Κασσάνδρες. Δυστυχώς, επιβεβαιωθήκαµε στις προβλέψεις µας και διαψευστήκατε όλοι εσείς που έχετε µετατρέψει το µνηµόνιο σε ευαγγέλιο.
Γιατί η ύφεση είναι 25%, ενώ το µνηµόνιο προέβλεπε ότι θα
βγούµε µε συνολική ύφεση 14%, γιατί η ανεργία είναι στο 30%,
ενώ το µνηµόνιο προέβλεπε ότι το pick της ανεργίας θα είναι στο
14%, γιατί το χρέος –όχι κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κατά τον ΟΟΣΑτο 2014 θα φθάσει το 181%. Κασσάνδρα και ο ΟΟΣΑ, κύριε Βορίδη;
Για να µη µιλήσουµε για τη φτώχεια, τις ανισότητες, την ανέχεια. Δυστυχώς, επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις µας και γι’ αυτό
και αυξάνονται αυτοί- και µέσα στη χώρα και έξω από αυτή- που
καταγράφουν τη διορατικότητα των προβλέψεων του ΣΥΡΙΖΑ
αλλά και την ορθότητα του πλαισίου των προτάσεων που έχουµε
καταθέσει για την αντιµετώπιση του προβλήµατος.
Πριν λίγη ώρα ψηφίσαµε το νοµοσχέδιο για τη φορολογία των
ακινήτων. Είναι εργαλείο για να υλοποιήσετε τον προϋπολογισµό
του 2014, µε τον οποίο προβλέπετε έσοδα από τα ακίνητα 3,9 δισεκατοµµυρίων για το 2014. Είναι 2,2% του ΑΕΠ, πολύ πάνω από
το µέσο ευρωπαϊκό όρο. Είναι οκτώ φορές πάνω από το πόσα
µάζευε το κράτος από τα ακίνητα το 2009. Είναι µε τις αντικειµενικές του 2007, που συνιστά αδικία και φοροκλοπή.
Την ίδια ώρα παίρνετε ψίχουλα από τα χιλιάδες πανάκριβα ακίνητα που βρίσκονται στην ιδιοκτησία offshore εταιρειών, γιατί
πολύ απλά δεν θέλετε να τις ελέγξετε και γι’ αυτό έχετε ελέγξει
από τις περίπου δέκα χιλιάδες µερικές δεκάδες και έχετε εισπράξει ψίχουλα.
Και σαν να µην έφθανε αυτό, µε το νοµοσχέδιο που µόλις ψηφίσατε για τη µεγάλη ακίνητη περιουσία, συνολικής αξίας πάνω
από 5 εκατοµµύρια ευρώ, ο µέχρι τώρα συντελεστής που ήταν
2% µειώθηκε από εσάς στο µισό, στο 1%. Δηλαδή, τους πολύ
πλούσιους τους φορολογείτε στο µισό, την ώρα που υπερφορολογείτε άγρια τη µικρή και µεσαία περιουσία.
Έρχοµαι γρήγορα στους πλειστηριασµούς, γιατί τα ανέπτυξε
εξαιρετικά ο εισηγητής µας, ο κ. Σταθάκης. Τι κάνετε σήµερα;
Σπάτε τις απαιτήσεις της τρόικας στα δύο. Ανοίγετε τώρα την
κερκόπορτα και απελευθερώνετε τη δυνατότητα πλειστηριασµών για µία κατηγορία και έχετε δεσµευθεί ότι σε ένα χρόνο θα
ανοίξετε ορθάνοιχτα τις λεωφόρους. Γι’ αυτό και εδώ παριστάνετε τα λιοντάρια και τα κοκόρια, αλλά τα «παπαγαλάκια» σας
στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ισχυρίζονται ότι είναι µια κίνηση
µονοµερής, ενώ την ίδια ώρα διαρρέετε προς την Εσπερία και
εις τας Βρυξέλλας ότι αυτό το νοµοσχέδιο έχει κατατεθεί µε τη
συµφωνία ή, αν όχι τη συµφωνία, µε την ανοχή της τρόικας.
Είµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µόνη χώρα που δεν
έχει κανονιστικό ρυθµιστικό πλαίσιο για την αντιµετώπιση των
κόκκινων στεγαστικών δανείων, που µπορεί να σηµαίνει επιµήκυνση χρονική, µικρότερο επιτόκιο, κούρεµα και είµαστε η µόνη
χώρα που µε δική σας πολιτική ευθύνη δεν είχε την πρόνοια να
διεκδικήσει και να εξασφαλίσει τη σύνδεση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών µε τη ρύθµιση των δανείων. Δίνει λεφτά ο
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φορολογούµενος για να ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες,
χωρίς αυτό να συναρτάται και να «κουµπώνει» µε τη ρύθµιση των
δανείων, όπως έγινε στην Ιρλανδία, όχι από κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από κεντροδεξιά κυβέρνηση.
Έρχοµαι, κύριε Χατζηδάκη, στα άρθρα 7 και 8 του νοµοσχεδίου, διότι δεν είναι εδώ ο κ. Στουρνάρας.
Είδα χθες στις ειδήσεις ότι είναι έξαλλος, λέει, ο Σαµαράς και
παρενέβη γιατί δεν ήξερε. Ωραίος Πρωθυπουργός είναι, όλα γίνονται µε εντολή του, αλλά δεν ξέρει τι έχουν τα νοµοσχέδια που
έρχονται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος! Ας δεχθώ εγώ ότι
είναι έτσι. Πάρτε τα πίσω. Έχουν υπερβολικά πρόστιµα, τοκογλυφικού χαρακτήρα και πολύ υψηλά επιτόκια. Έχουν 8,5% ετήσιο επιτόκιο και πρόστιµο 10% στους δύο µήνες, που γίνεται 20%
στο χρόνο. Δεν τα λέει αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ, τα λένε άκρως φιλοκυβερνητικές εφηµερίδες.
Γράφει το «ΕΘΝΟΣ»: «Τοκογλυφία από το δηµόσιο». Έπαθε
ΣΥΡΙΖΑ το «ΕΘΝΟΣ»;
Γράφουν «ΤΑ ΝΕΑ»: «Στα σαγόνια της εφορίας», κριτικάροντας τα δύο νοµοσχέδια για τα ακίνητα και τους πλειστηριασµούς.
Σας καλούµε έστω και τώρα να αποσύρετε τα άρθρα 7 και 8, γιατί
είναι τρελοκοµείο η εικόνα. Ο Σαµαράς έξαλλος να ζητά από τον
Στουρνάρα αλλαγές και διορθώσεις ή και απόσυρση και ο Στουρνάρας να έρχεται εδώ και να περηφανεύεται ότι είναι πάρα πολύ
καλύτερο από το προηγούµενο και δεν αλλάζει τίποτα. Επειδή
όµως δεν έχουµε εµπιστοσύνη ότι ακούτε τις εκκλήσεις µας,
εµείς καταθέτουµε αµέσως αίτηµα για ονοµαστική ψηφοφορία
επί των άρθρων 7 και 8.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για ελάχιστο χρόνο ζητώ την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε µία τροπολογία απαράδεκτη και στη µεθόδευση και
στο περιεχόµενο. Την ονοµάζω «ντροπολογία Γεωργιάδη». Είναι
τροπολογία του Υπουργείου Υγείας. Τι κάνει; Προσπαθεί να διακόψει de facto το διάλογο, που πάλι µε εντολή και πρωτοβουλία
Σαµαρά ξεκίνησε µε τους γιατρούς και για να υλοποιήσει η µνηµονιακή Κυβέρνηση –το λέω όσο πιο απλά και σύντοµα µπορώκινητικότητα, δηλαδή απολύσεις, λέει ότι όσοι από την πρωτοβάθµια φροντίδα, από τον ΕΟΠΥΥ, πάνε στο σύστηµα υγείας στις
περιφέρειες δεν θα ενταχθούν στο µισθολόγιο που προβλέπεται
ήδη για τους γιατρούς αλλά θα φτιαχτεί κάτι άλλο, δεύτερης,
τρίτης εθνικής γι’ αυτούς, σαν να τους λέει «αµέτε, στο καλό».
Είναι απαράδεκτο και διαψεύδει και τους ισχυρισµούς ότι τάχα
τους νοιάζεστε κ.λπ. Μάλλον επειδή σε ορισµένες τελευταίες
εκλογές υπερψήφισαν την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ και όχι την παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας που δεκαετίες υπερψήφιζαν, θέλετε να τους εκδικηθείτε.
Τροπολογία 1041 που απεσύρθη την τελευταία στιγµή από την
ονοµαστική ψηφοφορία, κατά παράβαση ουσιαστικά του Κανονισµού, από τον κ. Στουρνάρα, διότι το νοµοσχέδιο των ακινήτων
είχε ολοκληρωθεί. Να το εξηγήσουµε σε αυτούς που µας ακούν
και βλέπουν. Τι έλεγε; Ότι µπορούν να εξασφαλίζονται µε προδηµοσίευση στο ΦΕΚ ενέργειες της διοίκησης, οι οποίες δεν
έχουν ακόµη εγκριθεί. Και µας λέτε ότι αυτό το ζήτησαν απλώς
οι εργαζόµενοι του Εθνικού Τυπογραφείου; Δεν σας έχω τόσο
ενδοτικούς στα αιτήµατα των εργαζοµένων. Μάλλον το αντίθετο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Παπαδηµούλη,
αν έχετε την καλοσύνη, ολοκληρώστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ολοκληρώνω σε δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Καταλήγοντας, καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής.
Καταψηφίζουµε τις βασικές διατάξεις. Στη δευτερολογία του ο
εισηγητής µας και στην τριτολογία µου και εγώ, που θα είναι το
µισό, δηλαδή τρία λεπτά, θα αναφερθούµε και σε διατάξεις που
ο χρόνος δεν µας επέτρεψε να αναφερθούµε αυτήν τη στιγµή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Παπαδηµούλη.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Χρήστος Γκόκας για έξι λεπτά.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε ένα νοµοσχέδιο που
αφορά κυρίως την πρώτη κατοικία και το θεσµικό πλαίσιο που
πρέπει να υπάρξει µετά την 31η Δεκεµβρίου 2013, ηµεροµηνία
µέχρι την οποία θα είναι σε ισχύ το υφιστάµενο πλαίσιο άρσης
της αναστολής των πλειστηριασµών.
Βασικά αυτό αποτελεί το πιο ουσιαστικό µέρος του σχεδίου
νόµου.
Ήθελα να πιστεύω ότι η συζήτηση για την άρση της αναστολής των πλειστηριασµών δεν θα µετατραπεί για µία ακόµα φορά
σε πλειοδοσία ευαισθησίας από την πλευρά της Αντιπολίτευσης.
Κάποιοι νοµίζουν ότι έχουν το µονοπώλιο της γνώσης και της κοινωνικής ευαισθησίας µέσα από διαπιστώσεις γνωστές στον πολίτη και σ’ όλους µας, αλλά αυτό που τελικά έχουν, είναι το
µονοπώλιο του λαϊκισµού και της δηµαγωγίας. Κάποιοι θέλουν
να είναι µόνο ευχάριστοι. Η υπευθυνότητα, όµως, επιβάλλει
πρώτα απ’ όλα να είναι κανείς χρήσιµος και αυτό για όσους το
αντέχουν.
Πρώτοι θέσαµε έγκαιρα την κόκκινη γραµµή, όταν άνοιξε για
πρώτη φορά στο δηµόσιο διάλογο το θέµα της άρσης της αναστολής των πλειστηριασµών και έγιναν πολλές παρεµβάσεις από
τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελο Βενιζέλο. Στη συνέχεια,
για τη διαµόρφωση του σχεδίου συµµετείχαµε µε συγκεκριµένες
προτάσεις µέχρι και την ώρα που συζητάµε- για να νοµοθετήσουµε µία διάταξη που να είναι σύµφωνη µε τη βασική αρχή που
θέσαµε για προστασία της πρώτης κύριας κατοικίας του φτωχού
και µεσαίου νοικοκυριού. Μπορεί να απογοητεύονται όσοι σκόπιµα αµφιβάλλουν και σπέρνουν πανικό στους πολίτες ή επενδύουν στην καταστροφολογία και τα αδιέξοδα, αφού η
πραγµατικότητα και οι εξελίξεις τούς διαψεύδουν και δεν φέρνουν την ανατροπή που συνεχώς βλέπουν µπροστά τους, αλλά
που πάντα αναβάλλεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπήκαν κόκκινες γραµµές και
προχωράµε πάνω σ’ αυτές τις επιλογές. Είπαµε όχι σε νέα µέτρα,
όχι στην άρση αναστολής των πλειστηριασµών, µιλήσαµε για ένα
δικαιότερο ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων, είπαµε όχι σε οµαδικές απολύσεις. Αυτά δεν ήταν λόγια. Αποτελούν πράξεις που
αποτυπώνονται στον προϋπολογισµό που ψηφίστηκε, στον
ΕΝΦΙΑ, στο νοµοσχέδιο που συζητάµε. Αυτό δεν προκύπτει τυχαία. Είναι οι διαφορετικές δυνατότητες που προκύπτουν µετά
από την περίοδο επώδυνων αποφάσεων και θυσιών του ελληνικού λαού και είναι µπροστά µας η τελική συζήτηση την άνοιξη
για τα οικονοµικά δεδοµένα µε τους εταίρους. Αυτή η συζήτηση
θα θέσει ένα τέλος στην αµφισβήτηση για την παραµονή µας στο
ευρώ και την αποφυγή της χρεοκοπίας και θα είναι η αφετηρία
για την ουσιαστική στήριξη και επανεκκίνηση της πραγµατικής
οικονοµίας, της δυνατότητας απασχόλησης µέσα από παραγωγή
και ανάπτυξη, παράλληλα µε την υλοποίηση µιας πολιτικής στήριξης των ευπαθών κοινωνικών οµάδων.
Ο κ. Τσίπρας έκανε σηµαία την έκθεση της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συγκρότηση και το ρόλο της τρόικας, αλλά έρχεται δεύτερος. Όλα αυτά τα έχουµε πει εµείς
πρώτοι σε σχέση µε τις συνθήκες και τις εξελίξεις, όπως δροµολογήθηκαν για τη χώρα µας. Ο κ. Τσίπρας, διαστρεβλώνοντας
την πραγµατικότητα, µίλησε παραπλανητικά λέγοντας ότι αυτό
που ψηφίζουµε είναι η άρση της αναστολής των πλειστηριασµών.
Μίλησε µε υποκρισία για τη δική του τροπολογία, όταν το περιεχόµενό της, δηλαδή την αναστολή των πλειστηριασµών, το είχε
καταψηφίσει στο ν. 3869/2010.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει σε κάθε περίπτωση να
έχουµε σφαιρική επίγνωση του προβλήµατος για την κατάσταση
στην κοινωνία, για τη µείωση ή τη µη ύπαρξη εισοδηµάτων, όπως
και για το περιβάλλον και τις συνθήκες στις οποίες λειτουργεί η
οικονοµία και το τραπεζικό σύστηµα, γιατί εκτός από διαπιστώσεις πρέπει να δώσουµε και λύσεις. Έπρεπε να αναζητηθεί ένα
πλαίσιο που να επανασυνδέει τους δανειολήπτες µε τις τράπεζες
στο ελάχιστο επίπεδο που µπορεί κάποιος να ανταποκριθεί και
υπάρχει και πρόβλεψη για όσους δεν µπορούν να ανταποκριθούν, όπως οι άνεργοι. Πρέπει να αντιµετωπίσουµε τη λογική τού
«δεν πληρώνω» για όσους µπορούν να πληρώσουν και να κινηθεί
το τραπεζικό σύστηµα προς όφελος της οικονοµίας και όσων πε-
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ριµένουν το οξυγόνο της ρευστότητας µέσα από τη δανειοδότηση.
Ποιος είναι ο στόχος; Η προστασία του φτωχού και µεσαίου
νοικοκυριού που βρίσκεται σε αδυναµία να πληρώσει, η προστασία των δανειοληπτών που τα δάνειά τους σήµερα δεν εξυπηρετούνται. Συγχρόνως πρέπει να σταµατήσει η εκµετάλλευση της
προηγούµενης διάταξης απ’ όσους µπορούν, αλλά δεν πληρώνουν. Όλο αυτό χρειαζόταν µία «παραµετροποίηση», δηλαδή
ποια είναι και πώς ορίζονται τα φτωχά και µεσαία νοικοκυριά και
πώς προσδιορίζεται η αδυναµία που έχει κάποιος να καλύψει τη
δόση του δανείου του.
Το πλαίσιο των διατάξεων του νοµοσχεδίου που έβαλε αυτά
τα όρια είναι γνωστό. Δεν θα αναφερθώ λεπτοµερώς. Θα πω
µόνο ότι παραµένουν παράλληλα οι δυνατότητες αξιοποίησης
του ν. 3869/2010 για όσους δεν µπορούν πια να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις τους και είναι σε µόνιµη αδυναµία πληρωµών,
αλλά και η αξιοποίηση του ν. 4161 για τους ενήµερους δανειολήπτες.
Έχει γίνει συζήτηση και είναι γνωστές οι προτάσεις µας για
βελτιώσεις που αφορούσαν τη µείωση του συντελεστή ή την
απαλλαγή ενός ποσού εισοδήµατος για πολύ χαµηλά εισοδήµατα, παραδείγµατος χάριν στα όρια ενός µισθού του ιδιωτικού
τοµέα, γιατί και το 10% γι’ αυτούς µπορεί να είναι υψηλό. Υπήρξε
µία ρύθµιση. Κύριε Υπουργέ, ενδεχοµένως µπορούµε να κάνουµε και κάτι καλύτερο.
Η αύξηση των ορίων της αντικειµενικής αξίας θα µπορούσε να
αντιστοιχηθεί µε τον αριθµό τέκνων, πέραν της πρόβλεψης του
10% που προβλέπεται ήδη ως προσαύξηση. Υπάρχει πρόβλεψη
ενός διαστήµατος τριών µηνών σε περίπτωση αδυναµίας του
υπόχρεου να ανταποκριθεί. Έχει τακτοποιηθεί ήδη αυτό. Υπάρχει
πρόβλεψη για τους αλληλέγγυους δανειολήπτες -έγινε ρύθµιση
και σ’ αυτό- και µείωση του ποσού δόσης για τους ελεύθερους
επαγγελµατίες σε ποσοστό µικρότερο του 30%. Έγινε 20% µε τη
νοµοτεχνική βελτίωση. Αποκαθιστά τουλάχιστον ως ένα βαθµό
τα προβλήµατα των ελεύθερων επαγγελµατιών που πλέον έχουν
πολύ µικρά έως καθόλου εισοδήµατα σε κάποιες περιπτώσεις
και δεν µπορούν να πληρώσουν ούτε το ταµείο τους. Ας µην ξεχνάµε ότι στους ελεύθερους επαγγελµατίες περιλαµβάνονται και
οι αγρότες. Είναι θετικό, αλλά υποθέτω ότι εννοείτε σε κάθε περίπτωση, κύριε Υπουργέ, να διατυπωθεί ότι αυτό αφορά και τους
εµπόρους.
Όσον αφορά τη διάταξη για τις προσαυξήσεις ληξιπρόθεσµων
οφειλών προς το δηµόσιο, πρέπει να ξαναδούµε αυτό το θέµα
γι’ αυτούς που βρίσκονται σε δεδοµένη αδυναµία για το πώς θα
ανταποκριθούν στα επιπλέον ποσά. Γνωρίζετε –και διορθώστε µε
αν κάνω λάθος- ότι αυτά τα χρέη είναι περίπου 60 δισεκατοµµύρια προς το δηµόσιο, εκ των οποίων τα 20 δισεκατοµµύρια είναι
πρόστιµα. Αυτό πρέπει να µας προβληµατίσει, γιατί φαίνεται ότι
δεν είναι αποτελεσµατικό το µέτρο αυτό µε τέτοιους συντελεστές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Κλείνω σε µισό
λεπτό. Εξάλλου και οι προηγούµενοι συνάδελφοι πήραν αντίστοιχο επιπλέον χρόνο.
Οι διατάξεις του νοµοσχεδίου για τους πλειστηριασµούς
ισχύουν για ένα χρόνο. Πρέπει να εξαντλήσουµε ό,τι περιθώριο
έχουµε για να προετοιµαστούµε για την αντιµετώπιση συνολικά
του προβλήµατος στεγαστικών, επαγγελµατικών και επιχειρηµατικών δανείων για λύσεις που θα εξυπηρετήσουν τη λειτουργία
της παραγωγικής οικονοµίας και της ανάπτυξης.
Είναι θετικό το νοµοσχέδιο. Εξυπηρετεί τους στόχους που θέσαµε. Καλύπτει τις θέσεις µας και ήταν αποτέλεσµα των σταθερών απόψεων και της σταθερής στάσης από την πλευρά µας,
αλλά και ενός εποικοδοµητικού διαλόγου και µιας αποτελεσµατικής συνεννόησης και συνεργασίας µε την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουίκ για έξι λεπτά.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Απλώς θα υπενθυµίσω ότι ο οµιλητής κ. Λαζαρίδης από τη Νέα
Δηµοκρατία µίλησε για εννέα λεπτά και νοµίζω ότι για την ισονοµία το δικαιούµαστε όλοι.
Θέλω να απευθυνθώ προς την άδεια πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και την απολύτως άδεια πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ και να τους
πω το εξής: Γιατί χθες στην επιτροπή τρέχατε αλλόφρονες δεξιάαριστερά ως κοτόπουλα και λέγατε «τι είναι αυτά που φέρατε, τι
είναι αυτά τα πρόσθετα νοµοσχέδια σ’ αυτή τη «χωµατερή» του
πολυνοµοσχεδίου, ενώ είχαµε πει να µιλήσουµε µόνο για τους
πλειστηριασµούς»; Οι δικοί σας Υπουργοί το είχαν υπογράψει,
οι δικοί σας το είχαν αποκρύψει. Οι υπογραφές Βενιζέλου, Μιχελάκη, Μητσοτάκη, Βαρβιτσιώτη, Στουρνάρα, Χατζηδάκη, Βρούτση και Κεφαλογιάννη ήταν εδώ στο σχέδιο, το οποίο µας
διανεµήθηκε την προηγούµενη µέρα. Όλοι αυτοί οι κύριοι γνώριζαν τι κάνανε πραξικοπηµατικά πίσω από την πλάτη σας για να
φέρουν ένα πολυνοµοσχέδιο το οποίο είχε µέσα τέτοιους όρους
για τους οποίους ακόµα κι εσείς ξεσηκωθήκατε. Βεβαίως, θα το
ψηφίσετε ενδεχοµένως το απόγευµα. Να δούµε τι θα γίνει στην
ονοµαστική ψηφοφορία.
Αυτό είναι ένα πολυνοµοσχέδιο, το οποίο δεν περιέχει µόνο το
κορυφαίο θέµα που είναι οι πλειστηριασµοί. Κατά σύµπτωση από
τον τίτλο λείπει η λέξη «πλειστηριασµοί». Έχει µέσα, όµως, και
όλα τα άλλα τα οποία θα αναλύσουµε αµέσως τώρα. Το λέω
απλά και µόνο για να ξέρουν οι απόντες συνάδελφοι της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ποιοι κοροϊδεύουν ποιους. Οι δικοί
σας, κυρία Μαρτίνου, -και δεν είναι προσωπικό το θέµα- κοροϊδεύουν εσάς τους ίδιους. Δυστυχώς, οι δικοί σας σάς φτύνουν
στα µούτρα.
Θα ξεκινήσω µε το «you, φάουλ» που έλεγε ο Βαµβακούλας,
γιατί δεν µου απάντησε έτσι ο κύριος Υπουργός όταν χθες απευθύνθηκα µε τη βαµβακούλειο ρήση τού «να µαζευτούµε δυοτρεις να κάνουµε µία πενταµελή επιτροπή». Δηµιουργήσατε,
λοιπόν, µέσα σ’ όλη αυτή τη σαστιµάρα και την ανοργανωσιά,
ένα κυβερνητικό συµβούλιο για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.
Έχω εδώ το σηµείωµα, το οποίο θα διάβαζα εάν ήταν µια κανονική, ελεύθερη και δηµοκρατική συζήτηση µέσα στη Βουλή,
που ετοίµασε η συνάδελφός µου η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη, η
οποία λέει ότι δηµιουργείται αυτό το συµβούλιο το οποίο θα ορίζει έννοιες, όπως αυτή του συνεργάσιµου δανειολήπτη και των
εύλογων δαπανών διαβίωσης, προκειµένου να αξιοποιηθούν και
ενώπιον των δικαστηρίων.
Με άλλα λόγια, όπως λέει η συνάδελφός µου, που είναι και
δικηγόρος, θα αποτελούν οδηγίες της Κυβέρνησης και της Τράπεζας της Ελλάδας προς τους δικαστές, οδηγίες δηλαδή εκτός
νόµου, καθώς δεν θα έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή.
Όπως αντιλαµβάνεστε, κύριε Σκορδά, πρόκειται για µία πραξικοπηµατική ενέργεια, όπως λέει η συνάδελφος, σε συνεργασία
µε την τρόικα, η οποία είχε καταθέσει σε ανύποπτο χρόνο ερώτηση στη Βουλή, αλλά ποτέ δεν πήρε καµµία απάντηση.
Επίσης, καταργείται το προηγούµενο καθεστώς αναστολής
πλειστηριασµών, που αντικαθίσταται από αυτό το νέο που αποτελεί φωτογραφία των τραπεζών. Εγώ βλέπω απέναντί µου τους
τραπεζίτες. Καθ’ υπαγόρευση δική τους, χάνεται πλέον η προστασία του µαγαζιού ενός εµπόρου, καθώς η νέα ρύθµιση αφορά
αποκλειστικά την πρώτη κατοικία –πάει το µαγαζί του εµποράκου, τελειώσαµε και µε αυτόν!- και η πρώτη κατοικία δεν προστατεύεται, ανεξαρτήτως ποσού οφειλής.
Πέρα από αυτό, όµως, αντιλαµβάνεστε ότι έκανε αλγεινή εντύπωση στην επιτροπή ο τρόπος µε τον οποίο ο κ. Χατζηδάκης
υπεραµύνθηκε αυτού του περίφηµου ελληνικού επενδυτικού ταµείου στο Λουξεµβούργο -για το οποίο θα κάνει λόγο αργότερα
ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, ο κ. Νότης Μαριάς- λέγοντας «εδώ καταφέραµε και πείσαµε τους Γερµανούς για να κάνουµε το ταµείο». Ο απόλυτος υποτακτικός της γερµανικής
κυβέρνησης! Απορώ γιατί σε όλο αυτό το κονσόρτσιουµ, σε
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αυτόν τον κυβερνητικό συνασπισµό στη Γερµανία, δεν πήρε η
Μέρκελ τον κ. Χατζηδάκη να τον κάνει Υπουργό στην κυβέρνησή
της, για να ηρεµήσουµε και εµείς και να ησυχάσουµε; Νοµίζω ότι
θα ήταν το καλύτερο όλων.
Πέρα από αυτό όµως προσέξτε: Μέσα σε αυτά έχουµε και το
θέµα της «ΛΑΡΚΟ». Απαλλάσσετε και εδώ των ευθυνών τους τα
διοικητικά συµβούλια που είχαν δηµιουργήσει χρέη και κυρίως
το διοικητικό συµβούλιο που θα πάει στο ξεπούληµα.
Με τη συνάδελφό µου τη Ραχήλ Μακρή έχω πάει δύο φορές
κάτω στη «ΛΑΡΚΟ». Το θέµα το έχουµε συζητήσει, αλλά βεβαίως
δεν τόλµησε ποτέ κανείς δικός σας Υπουργός να πάει εκεί όπου
πραγµατικά πονάει η Ελλάδα, διότι θα πονέσει η Ελλάδα, διότι
ξέρετε ότι τη «ΛΑΡΚΟ» την παραχωρείτε επί της ουσίας σε Σκοπιανούς, οι οποίοι θα πάρουν και τα λατοµεία στην Καστοριά.
Αυτό κάνετε. Θα εκχωρήσετε ένα από τα κορυφαία περιουσιακά
εθνικά στοιχεία στο γελωτοποιό των Βαλκανίων, τον Γκρουέφσκι
και την παρέα του.
Πέρα από αυτό, όµως, υπάρχει και κάτι ακόµα. Στους πολύτεκνους δώσατε ένα «ψιλοτυράκι» σήµερα. Δεν ικανοποιείτε αυτό
που οφείλετε να ικανοποιήσετε για την οικογένεια των πολυτέκνων, όταν έχουµε ένα τεράστιο δηµογραφικό πρόβληµα στην
Ελλάδα, το οποίο και αλλοιώνεται µε τους λαθροµετανάστες, οι
οποίοι εγκαθίστανται εδώ.
Τα κόκκινα δάνεια, τα distress funds, δεν βλέπω να σας απασχολούν στο περίφηµο νοµοσχέδιο. Για να τα πάρουν έτοιµα,
απαλλαγµένα, κοψοτιµή, 5%,10%, 15% και µετά να έρθουν οι εισπρακτικές εταιρείες πάνω στο κεφάλι του Έλληνα.
Δυστυχώς, έχετε φτιάξει ένα νοµοσχέδιο, το οποίο σήµερα
επικυρώνει ότι από αύριο ο Έλληνας δεν θα έχει σπίτι να κοιµηθεί, εάν µπει και στη διαδικασία να πάρει και 1 ευρώ δάνειο.
Οφείλετε να παρέµβετε µέσα από το νοµοσχέδιο για τη ZIRAAT BANK -σας τα είπα και στην επιτροπή-, την περίφηµη τουρκική τράπεζα, η οποία έχει αντικατασταθεί και δίνει δάνεια
κοψοτιµή στη Θράκη τώρα έχει πάει και στη Ρόδο –και νοµίζω
ότι έχει σκάσει µύτη και κάπου στη Λαµία-, για να υποθηκεύει τις
περιουσίες των Ελλήνων. Έχουν πάει ακόµα και Έλληνες αξιωµατικοί –δυστυχώς, µέσα στην ανέχεια που τους έχετε καταντήσει- και έχουν πάρει δάνειο υποθηκεύοντας σπίτια, χωράφια και
ό,τι άλλο τους µένει και σε λίγο θα αρχίσουν οι πλειστηριασµοί
των Τούρκων για να περάσει σιγά-σιγά η ελληνική γη, το ελληνικό
σπίτι στα χέρια της Άγκυρας. Το ξέρετε. Δεν κάνετε τίποτα. Έχω
κάνει ερώτηση στην οποία µου απαντήσατε -ο κ. Προβόπουλος
µου απάντησε µέσω του Υπουργείου Οικονοµικών- «εµείς δεν παρεµβαίνουµε σε ιδιωτικές συναλλαγές».
Είπατε ότι είσαστε οι απολύτως αξιόπιστοι συνοµιλητές. Το
άκουσα από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας. Εγώ σας λέω ότι έχετε γίνει οι απολύτως αξιόπιστοι µερκελικοί υπηρέτες.
Κλείνω µε το θέµα των τόκων και το 30%. Θα έλεγα ότι ο κ.
Στουρνάρας όταν αποχωρήσει από εδώ, δεν θα είναι απλά ένα
Υπουργός Οικονοµικών, θα έχει πάρει και τον τίτλο του «Υπουργού τοκογλύφου». Ένας Υπουργός τοκογλύφος καθίσταται σήµερα, εάν ψηφιστεί αυτό το νοµοσχέδιο, ο κορυφαίος
τοκογλύφος της χώρας και απλώς θα ήθελα να του υπενθυµίσω
ότι τα θύµατα των τοκογλύφων συνήθως ή καταλήγουν στη φυλακή ή χάνουν όλη τους την περιουσία ή αυτοκτονούν. Να καµαρώνει το έργο του ο κ. Στουρνάρας!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουίκ που τήρησε και το χρόνο.
Πριν δώσω τον λόγο στην κ. Ζαρούλια, θα ήθελα να κάνω δύο
ανακοινώσεις προς το Σώµα.
Έχει κατατεθεί αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τα άρθρα 7, 8 και 9 του νοµοσχεδίου και κατόπιν
συνεννοήσεως µε τα κόµµατα θα διεξαχθεί στις 17.00’ µε 17.30’,
γι’ αυτό πρέπει να είµαστε και λίγο ακριβείς στο χρόνο.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της
διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας αναφορικά µε συγκεκρι-
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µένα άρθρα του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις».
Ψήφισαν συνολικά 295 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 1, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 2, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 2, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 2 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 3, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 3, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 3 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 4, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 4, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 4 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 5, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 5, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 5 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 7, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 7, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 7 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 25, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 154 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 25, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 127 Βουλευτές.
«Παρών» ψήφισαν 14 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 25 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 27, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 154 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 27, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 127 Βουλευτές.
«Παρών» ψήφισαν 14 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπέρ του άρθρου 31, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 154 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 31, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 141 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 31 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 32, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 154 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 32, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 27 Βουλευτές.
«Παρών» ψήφισαν 14 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 32 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 33, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 154 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 33, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 27 Βουλευτές.
«Παρών» ψήφισαν 14 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 33 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 38, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 38, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 143 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 38 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του πρώην άρθρου 48 νυν 47, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν
152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου του πρώην άρθρου 48 νυν 47, δηλαδή «ΟΧΙ»,
ψήφισαν 129 Βουλευτές.
«Παρών» ψήφισαν 14 Βουλευτές.
Συνεπώς το πρώην άρθρο 48 νυν 47 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του πρώην άρθρου 49 νυν 48, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν
152 Βουλευτές.
Κατά του πρώην άρθρου 49 νυν 48, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν
143 Βουλευτές.
Συνεπώς το πρώην άρθρο 49 νυν 48 έγινε δεκτό ως έχει κατά
πλειοψηφία.
Υπέρ του πρώην άρθρου 54 νυν 53, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν
154 Βουλευτές.
Κατά του πρώην άρθρου 54 νυν 53, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν
141 Βουλευτές.
Συνεπώς το πρώην άρθρο 54 νυν 53 έγινε δεκτό ως έχει κατά
πλειοψηφία κατά πλειοψηφία, σύµφωνα µε το παρακάτω πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εισερχόµαστε στην
ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1041 και ειδικό 202 δεν ετέθη
σε ψηφοφορία, διότι απεσύρθη από τον κύριο Υπουργό.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», έγινε
δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου και έχεις ως εξής:
«Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Άρθρο 1
Αντικείµενο του φόρου
1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόµενο έτος επιβάλλεται Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στα δικαιώµατα της
παραγράφου 2 του παρόντος, σε ακίνητα που βρίσκονται στην
Ελλάδα και ανήκουν σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή κάθε είδους
νοµικές οντότητες την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.
2. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται στα εµπράγµατα δικαιώµατα της
πλήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας, της
οίκησης και της επιφάνειας επί του ακινήτου. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται και στα εµπράγµατα ή ενοχικά δικαιώµατα της αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθµευσης, βοηθητικού χώρου και
κολυµβητικής δεξαµενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τµήµα
του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθηµα των παραπάνω εµπραγµάτων δικαιωµάτων. Εξαιρετικά, επιβάλλεται και στο δικαίωµα της νοµής ή οιονεί νοµής, της κατοχής, καθώς και στη
δέσµευση δικαιωµάτων επί του ακινήτου από Ο.Τ.Α. σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2.
3. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται µε το άθροισµα του κύριου φόρου επί
του κάθε ακινήτου και του συµπληρωµατικού φόρου επί της συνολικής αξίας των δικαιωµάτων επί των ακινήτων του υποκειµένου στο φόρο.
4. Τα δικαιώµατα επί των οποίων επιβάλλεται ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ετησίως είναι αυτά που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, ανεξάρτητα από µεταβολές που τυχόν επέρχονται
κατά τη διάρκεια του έτους αυτού και ανεξάρτητα από τη µεταγραφή του τίτλου κτήσης.
5. Για τον καθορισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. λαµβάνεται υπόψη η πραγµατική κατάσταση του ακινήτου. Η πραγµατική κατάσταση του
ακινήτου προκύπτει από την οριστική εγγραφή στο κτηµατολογικό γραφείο. Αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή, λαµβάνονται
υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου, όπως προκύπτουν από τον τίτλο
κτήσης. Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης, λαµβάνονται υπόψη τα
στοιχεία της πραγµατικής κατάστασης του ακινήτου. Αν η πραγµατική επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει αυτή που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηµατολογικό γραφείο ή στον
τίτλο κτήσης ή στην άδεια οικοδοµής ή έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του ακινήτου, λαµβάνεται υπόψη η πραγµατική επιφάνεια
και η πραγµατική χρήση του ακινήτου.

Άρθρο 2
Υποκείµενο του φόρου
1. Υποκείµενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι κάθε πρόσωπο ή οντότητα
του άρθρου 1, ανάλογα µε το δικαίωµα και το ποσοστό του, και
ειδικότερα:
α) Αυτός που αποκτά δικαίωµα σε ακίνητο από οποιαδήποτε
αιτία, από την ηµεροµηνία σύνταξης του οριστικού συµβολαίου
κτήσης ή από την ηµεροµηνία τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης µε την οποία αναγνωρίζεται δικαίωµα ή καταδικάζεται ο
δικαιοπάροχος σε δήλωση βουλήσεως.
β) Ο υπερθεµατιστής, από την ηµεροµηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης.
γ) Ο κληρονόµος και ειδικότερα:
αα) Ο εκ διαθήκης κληρονόµος, εφόσον έχει δηµοσιευθεί διαθήκη µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου της φορολογίας έτους.
ββ) Ο εξ αδιαθέτου κληρονόµος, εφόσον δεν έχει δηµοσιευθεί
διαθήκη µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου της
φορολογίας έτους.
δ) Όποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα σε ακίνητο µε οριστικό
συµβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου, εφόσον ο θάνατος επήλθε
µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου της φορολογίας έτους.
2. Υποκείµενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι και:
α) Αυτός που αποκτά δικαίωµα µε προσύµφωνο αγοράς, εφόσον σε αυτό προβλέπεται η κατάρτιση της εµπράγµατης δικαιοπραξίας µε αυτοσύµβαση, µε εξαίρεση το εργολαβικό
προσύµφωνο.
β) Ο δικαιούχος ακινήτου από το Δηµόσιο ή τον Οργανισµό
Εργατικής Κατοικίας ή Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
Ν.Π.Δ.Δ. και για το χρονικό διάστηµα πριν από τη σύνταξη οριστικού παραχωρητηρίου, εφόσον έχει παραλάβει το ακίνητο.
γ) Ο κηδεµόνας για τα ακίνητα σχολάζουσας κληρονοµιάς.
δ) Ο εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστής κληρονοµίας για τα
κληρονοµιαία ακίνητα.
ε) Ο µεσεγγυούχος ακινήτου.
στ) Ο σύνδικος της πτώχευσης.
ζ) Ο νοµέας επίδικου ακινήτου. Αν το ακίνητο εκνικηθεί µε τελεσίδικη απόφαση, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται.
η) Ο εργολάβος, για ακίνητο το οποίο, αν και συµφωνήθηκε να
µεταβιβασθεί δεν έχει µεταβιβαστεί από τον γηπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα είχε υποδείξει, εφόσον έχουν παρέλθει τέσσερα (4) έτη από την ηµεροµηνία
θεώρησης από την Ελληνική Αστυνοµία της οικοδοµικής άδειας
για την έναρξη των εργασιών ή έχουν εκµισθωθεί ή χρησιµοποιηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο εντός των τεσσάρων (4) αυτών ετών
από τον εργολάβο.
θ) Ο κάτοχος ακινήτου που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεση του φορέα.
ι) Ο κάτοχος ακινήτου, πλην του Δηµοσίου, που ανήκει στην
ΕΤΑΔ ΑΕ και στην «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», µε τη συναίνεση των ως άνω εταιρειών και ανεξαρτήτως του τρόπου περιέλευσης σε αυτόν της κατοχής του ακινήτου.
ια) Ο Ο.Τ.Α. για ακίνητο που δεσµεύει για οποιονδήποτε λόγο
και για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο εκκρεµεί η καταβολή
σχετικής αποζηµίωσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα εφαρµογής
των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης.
3. Ο πλήρης κύριος υποχρεούται στην καταβολή του συνολικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βαρύνει το ακίνητο κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας του.
4. Αν συστάθηκε επικαρπία, ο συνολικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βαρύνει
το ακίνητο επιµερίζεται µεταξύ του ψιλού κυρίου και του επικαρπωτή ως εξής:
α) Αν ο επικαρπωτής είναι φυσικό πρόσωπο, ο φόρος που αναλογεί στο δικαίωµα αυτό ορίζεται ως ποσοστό του φόρου που
αναλογεί στην πλήρη κυριότητα του ακινήτου, ανάλογα µε την
ηλικία του επικαρπωτή ως εξής:
(αα) Στα 8/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 20ό έτος
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της ηλικίας του.
(ββ) Στα 7/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 20ό έτος της
ηλικίας του.
(γγ) Στα 6/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 30ό έτος της
ηλικίας του.
(δδ) Στα 5/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 40ό έτος της
ηλικίας του.
(εε) Στα 4/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 50ό έτος της
ηλικίας του.
(στστ) Στα 3/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 60ό έτος
της ηλικίας του.
(ζζ) Στα 2/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 70ό έτος της
ηλικίας του.
(ηη) Στο 1/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 80ό έτος της
ηλικίας του.
β) Αν ο επικαρπωτής δεν είναι φυσικό πρόσωπο, ο φόρος που
αναλογεί στο δικαίωµα αυτό ορίζεται στα 8/10 του φόρου που
αναλογεί στην πλήρη κυριότητα.
γ) Ο φόρος που αναλογεί στην ψιλή κυριότητα προκύπτει αν
από το φόρο που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα αφαιρεθεί ο
φόρος που αναλογεί στην επικαρπία.
5. Ο κύριος φόρος που αναλογεί στην οίκηση και στο δικαίωµα
της επιφάνειας ισούται µε το φόρο που αναλογεί στην επικαρπία.
Στην περίπτωση αυτή ο φόρος που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα ισούται µε το φόρο που αναλογεί στην ψιλή κυριότητα.
6. Ο κύριος φόρος που αναλογεί στο εµπράγµατο ή ενοχικό
δικαίωµα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου
1 προκύπτει σύµφωνα µε το εµπράγµατο δικαίωµα επί του ακινήτου του οποίου αποτελεί παρακολούθηµα και κατά το ποσοστό
του επί αυτού.
7. Ο κύριος φόρος που αναλογεί σε ακίνητο των περιπτώσεων
θ', ι' και ια' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, ισούται µε το
φόρο που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα, χωρίς να οφείλεται
τέτοιος φόρος από τον κύριο του ακινήτου.
8. Για την εφαρµογή του ΕΝ.ΦΙ.Α. ακίνητα που δεν ιδιοχρησιµοποιούνται από το υποκείµενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α θεωρούνται αυτά
τα οποία εκµισθώνονται ή παραχωρούνται καθ’ οιονδήποτε
τρόπο σε τρίτο. Τα ακίνητα που δεν εµπίπτουν στο προηγούµενο
εδάφιο θεωρούνται ιδιοχρησιµοποιούµενα.
9. Για το συµπληρωµατικό ΕΝ.Φ.Ι.Α, όπως ορίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 5, εφαρµόζονται ανάλογα τα οριζόµενα στις
παραγράφους 3 έως και 8 του παρόντος.
Άρθρο 3
Απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
1. Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώµατα στα ακίνητα που ανήκουν:
α) Στο Δηµόσιο, στο Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), στην Εταιρεία των Ακινήτων του
Δηµοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) και στην εταιρεία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.» µε την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 2.
β) Σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εντάσσονται στους
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και σε Ο.Τ.Α. και ιδιοχρησιµοποιούνται ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δηµόσιο. Οι
ανώνυµες εταιρείες της Γενικής Κυβέρνησης, µε την επιφύλαξη
της προηγούµενης περίπτωσης, δεν απαλλάσσονται από τον
ΕΝ.Φ.Ι.Α..
γ) Σε ξένα κράτη, εφόσον το ακίνητο χρησιµοποιείται για την
εγκατάσταση πρεσβείας ή προξενείου του ξένου κράτους ή για
την εγκατάσταση πρεσβευτή, πρόξενου και λοιπών διπλωµατικών
αντιπροσώπων και πρακτόρων του ξένου κράτους, µε τον όρο
της αµοιβαιότητας.
δ) Σε Ν.Π.Δ.Δ. που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης και ιδιοχρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση µορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού,
θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δηµόσιο.
ε) Σε Ν.Π.Ι.Δ. που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιοχρησιµοποι-
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ούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση µορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και
κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δηµόσιο.
στ) α)Σε νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες των γνωστών
θρησκειών και δογµάτων κατά την παρ. 2 του άρθρου 13 του
Συντάγµατος και ιδιοχρησιµοποιούνται για την εκπλήρωση του
λατρευτικού, θρησκευτικού και κοινωφελούς έργου τους.
στ) (β) Στις υποκείµενες στο ειδικό συνταγµατικό καθεστώς
Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, κείµενα εντός ή εκτός αυτού.
ζ) Στα νοµικά πρόσωπα που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς
διοίκησης και διαχείρισης του ν. 3647/2008
(Α’ 37) και ιδιοχρησιµοποιούνται.
2. Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τα δικαιώµατα στα ακίνητα για τα οποία:
α) Υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης, σύµφωνα µε
τον ισχύοντα Πολεοδοµικό Σχεδιασµό, ιδίως ρυµοτοµικό βάρος,
ρυµοτοµική απαλλοτρίωση, δέσµευση ακινήτου για κοινωφελή ή
κοινόχρηστο σκοπό ή για λόγους προστασίας µνηµείων και αρχαιοτήτων, ιδίως αρχαιολογική δέσµευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, καθώς και για λόγους προστασίας
του περιβάλλοντος, που έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, αποκλειστικά κατά το µέρος για το οποίο υφίσταται
η ως άνω απαγόρευση. Σε περίπτωση µερικής απαγόρευσης
χρήσης ακινήτου εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. µειώνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%). Σε περίπτωση µερικής
απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εντός σχεδίου πόλης ή οικισµού,
ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. µειώνεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%).
β) 'Εχει διαταχθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση η αποδέσµευση από απαλλοτρίωση ή ρυµοτοµικό βάρος ή δέσµευση
κάθε είδους και δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη της Διοίκησης
για την ως άνω αποδέσµευση.
γ) 'Εχει εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική απόφαση ή οριστική διοικητική πράξη αποζηµίωσης για απαλλοτρίωση ή ρυµοτοµικό
βάρος ή δέσµευση κάθε είδους και δεν έχει καταβληθεί η αποζηµίωση µετά από ένα (1) έτος από το έτος έκδοσης της παραπάνω απόφασης.
Οι παραπάνω απαλλαγές ή µειώσεις από τον ΕΝ.ΦΙ.Α. λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της πλήρους αποζηµίωσης
σχετικά µε τα δικαιώµατα της παραγράφου 2 του άρθρου 1.
3. Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που αφορά απαλλαγές
από φόρους ή τέλη, δεν εφαρµόζεται για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακίνητης Περιουσίας, µε εξαίρεση τις συµβάσεις παραχώρησης του Δηµοσίου που έχουν κυρωθεί µε νόµο µέχρι την
κατάθεση στη Βουλή του σχεδίου του παρόντος νόµου, εφόσον
σε αυτές είχε προβλεφθεί η πλήρης απαλλαγή από φόρους ακίνητης περιουσίας.
Άρθρο 4
Υπολογισµός του κύριου φόρου
Α. Υπολογισµός του κύριου φόρου για τα κτίσµατα
1. Ο κύριος φόρος που αναλογεί στα δικαιώµατα επί των κτισµάτων υπολογίζεται µε βάση τη γεωγραφική θέση, την επιφάνεια, τη χρήση, την παλαιότητα, τον όροφο και τον αριθµό
προσόψεων του κτίσµατος.
Ειδικότερα:
α) Η γεωγραφική θέση του κτίσµατος προσδιορίζει την τιµή
ζώνης, στην οποία υπάγεται αυτό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 41 του ν.1249/1982 (Α’ 43) και των αποφάσεων του
Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.
Ανάλογα µε την τιµή ζώνης που ισχύει την 1η Ιανουαρίου του
έτους φορολογίας, γίνεται κατάταξη του κτίσµατος σε αντίστοιχη
φορολογική ζώνη (Φ.Ζ.).
β) Η επιφάνεια υπολογίζεται σε τετραγωνικά µέτρα.
γ) Προκειµένου για ειδικά κτίρια, η επιφάνεια αποµειώνεται µε
την εφαρµογή Συντελεστή Αποµείωσης Επιφανείας (Σ.Α.Ε.). Ως
ειδικά κτίρια για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου νοούνται τα κτίσµατα των περιπτώσεων δ’, ε’, στ’, ζ’, η’
και θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ’
αριθµ.1129485/479/ 3.12.1996 απόφασης του Υπουργού Οικονο-

5304

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µικών (Β’ 1152), µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτή.
δ) Η χρήση των χώρων του κτίσµατος διακρίνεται σε κύρια και
βοηθητική. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται η
διάκριση των χώρων σε κύρια και βοηθητική σχετικά µε την επιβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.
ε) Η παλαιότητα του κτίσµατος προκύπτει από τη διαφορά µεταξύ του έτους φορολογίας και του έτους έκδοσης της νεώτερης
οικοδοµικής άδειας. Αν δεν υπάρχει οικοδοµική άδεια, ως έτος
έκδοσής της λαµβάνεται το έτος κατασκευής το οποίο προκύπτει
από δηµόσιο έγγραφο. Αν το έτος κατασκευής δεν προκύπτει
από δηµόσιο έγγραφο ή από τη δήλωση στοιχείων ακινήτων, ως
έτος έκδοσης της άδειας λαµβάνεται το έτος κατά το οποίο δηλώθηκε το κτίσµα µε την υποβολή προς τη Φορολογική Διοίκηση
της δήλωσης στοιχείων ακινήτων.
2. Για τον υπολογισµό του κύριου φόρου, µε βάση τα κριτήρια
της προηγούµενης παραγράφου, καθορίζονται συντελεστές ως
εξής:
α) Βασικός Φόρος (Β.Φ.) ανά φορολογική ζώνη (Φ.Ζ.), όπως
αυτή αντιστοιχεί στην τιµή ζώνης, σύµφωνα µε τον πίνακα που
ακολουθεί:
Τιµή Ζώνης
( /µ2)
0 - 500
501 - 750
751 - 1.000
1.001 - 1.500
1.501 - 2.000
2.001 - 2.500
2.501 - 3.000
3.001 - 3.500
3.501 - 4.000
4.001 - 4.500
4.501 - 5.000
5.001+

Φ.Ζ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Βασικός Φόρος (Β.Φ.)
( /µ2)
2,00
2,80
2,90
3,70
4,50
6,00
7,60
9,20
9,50
11,10
11,30
13,00

Κτίσµατα εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού, για τα
οποία δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης, καθώς και τα ειδικά κτίρια
της υποπαραγράφου γ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εντάσσονται στην κατώτερη τιµή ζώνης της Δηµοτικής
Ενότητας στην οποία βρίσκονται. Αν δεν έχουν καθοριστεί τιµές
ζώνης στη Δηµοτική Ενότητα, εντάσσονται στην κατώτερη τιµή
ζώνης του οικείου Δήµου και, αν δεν έχουν καθοριστεί τιµές
ζώνης στο Δήµο, εντάσσονται στην κατώτερη τιµή ζώνης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
β) Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσµατος (Σ.Π.Κ.), σύµφωνα µε
τον πίνακα που ακολουθεί:
Παλαιότητα

26 έτη και άνω
20 έως και 25 έτη
15 έως και 19 έτη
10 έως και 14 έτη
5 έως και 9 έτη
Μέχρι και 4 έτη

Συντελεστής
Παλαιότητας
Κτίσµατος
(Σ.Π.Κ.)
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25

Για τα κτίρια που ανεγέρθηκαν προ του 1930 εφαρµόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,8, ενώ για τα κτίρια µε παλαιότητα άνω
των εκατό (100) ετών εφαρµόζεται συντελεστής παλαιότητας
0,60.
γ) Συντελεστής Αποµείωσης Επιφάνειας (Σ.Α.Ε.) κτίσµατος,
προκειµένου για κύριους χώρους ειδικών κτιρίων, ο οποίος εφαρµόζεται ανά κλιµάκιο επιφάνειας στο οποίο αντιστοιχεί, σύµφωνα
µε τον πίνακα που ακολουθεί:

Κλιµάκιο
Επιφάνειας
(µ2)
0 - 500
500,01 - 1.500
1.500,01 - 3.000
3.000,01 - 5.000
5.000,01-10.000
10.000,01 - 25.000
25.000,01- 50.000
50.000,01 και άνω

Συντελεστής
Αποµείωσης
Επιφάνειας
(Σ.Α.Ε.)
1,00
0,80
0,75
0,65
0,55
0,45
0,35
0,25

δ) Συντελεστής Ορόφου (Σ.Ο.), ο οποίος εφαρµόζεται για τον
όροφο στον οποίο βρίσκεται το κτίσµα, σύµφωνα µε τον πίνακα
που ακολουθεί:
Όροφος
Υπόγειο
Ισόγειο και 1ος
2ος και 3ος
4ος και 5ος
6ος και άνω

Συντελεστής
Ορόφου
(Σ.Ο.)
0,98
1,00
1,01
1,02
1,03

Σε περίπτωση που το κτίσµα εκτείνεται σε περισσότερους από
έναν ορόφους, ως Συντελεστής Ορόφου λαµβάνεται εκείνος του
υψηλότερου ορόφου.
Συντελεστής Ορόφου δεν εφαρµόζεται στα ειδικά κτίρια και τις
µονοκατοικίες.
ε) Προκειµένου για µονοκατοικία, εφαρµόζεται Συντελεστής Μονοκατοικίας (Σ.Μ.), ο οποίος ορίζεται σε 1,02.
στ) Συντελεστής Πρόσοψης (Σ.Π.), ο οποίος ορίζεται σε 1 για
µηδενικό αριθµό προσόψεων, σε 1,01 για κτίρια µε µία πρόσοψη
και σε 1,02 για κτίρια µε δύο ή περισσότερες προσόψεις. Ο συντελεστής πρόσοψης δεν εφαρµόζεται στους βοηθητικούς χώρους
και στα ειδικά κτίρια.
ζ) Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων (Σ.Β.Χ.), ο οποίος ορίζεται
σε 0,1.
η) Συντελεστής Ηµιτελών Κτισµάτων (Σ.Η.Κ.), ο οποίος ορίζεται
σε 0,4 και εφαρµόζεται στα ηµιτελή κτίσµατα, ανεξαρτήτως σταδίου κατασκευής, που: α) δεν είχαν ποτέ ηλεκτροδοτηθεί και είναι
κενά ή β) ηλεκτροδοτούνται µε εργοταξιακό ηλεκτρικό ρεύµα, δεν
είχαν ποτέ άλλη παροχή ρεύµατος πλην της εργοταξιακής και είναι
κενά.
θ) Συντελεστής Ειδικών Κτιρίων (Σ.Ε.Κ.), ο οποίος ορίζεται σε
0,5. Ο συντελεστής ειδικών κτιρίων δεν εφαρµόζεται όταν χρησιµοποιείται ο συντελεστής βοηθητικών χώρων. Για τα ειδικά κτίρια
αγροτικής χρήσης, ο συντελεστής ειδικών κτιρίων και ο συντελεστής βοηθητικών χώρων ορίζεται σε µηδέν (0).
3. α. Ο κύριος φόρος για τα δικαιώµατα επί των κτισµάτων, εκτός
των ειδικών κτιρίων, ισούται µε το γινόµενο της επιφάνειας, του βασικού φόρου, του συντελεστή παλαιότητας κτίσµατος, του συντελεστή ορόφου ή µονοκατοικίας, του συντελεστή πρόσοψης, του
συντελεστή βοηθητικών χώρων και του συντελεστή ηµιτελούς κτίσµατος, κατά περίπτωση, ως εξής:
Φόρος = Επιφάνεια κτίσµατος (µ2) x ΒΦ x ΣΠΚ x ΣΟ
ή ΣΜ x ΣΠ x ΣΒΧ (όπου εφαρµόζεται ) x ΣΗΚ
(όπου εφαρµόζεται)
β. Προκειµένου για τα ειδικά κτίρια της παραγράφου 1γ του
παρόντος άρθρου, ο κύριος φόρος ισούται µε το γινόµενο της
επιφάνειας, του βασικού φόρου, του συντελεστή ειδικών κτιρίων,
του συντελεστή παλαιότητας κτίσµατος, του συντελεστή αποµείωσης επιφάνειας, του συντελεστή βοηθητικών χώρων και του
συντελεστή ηµιτελούς κτίσµατος, κατά περίπτωση, ως εξής:
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Φόρος = Επιφάνεια κτίσµατος (µ2) x ΒΦ x ΣΕΚ x
ΣΠΚ x ΣΑΕ x ΣΒΧ (όπου εφαρµόζεται) x ΣΗΚ
(όπου εφαρµόζεται)
Β. Υπολογισµός κύριου φόρου για οικόπεδα και γήπεδα
Ο κύριος φόρος που αναλογεί στα δικαιώµατα επί των γηπέδων εντός σχεδίου πόλης ή οικισµού (οικόπεδα) ή των γηπέδων
εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού (γήπεδα) υπολογίζεται σύµφωνα
µε τις επόµενες παραγράφους.
1. Ειδικότερα, για τα οικόπεδα:
α) Το οικόπεδο εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και προσδιορίζεται συντελεστής φόρου µε βάση τη µοναδιαία αξία του οικοπέδου, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:
Μοναδιαία αξία ( /µ2)

Φ.Ζ.

0,01 - 2,00
2,01 - 4,00
4,01 - 6,00
6,01 - 10,00
10,01 - 14,00
14,01 - 20,00
20,01 - 50,00
50,01 - 75,00
75,01 - 100,00
100,01 - 150,00
150,01 - 200,00
200,01 - 300,00
300,01 - 400,00
400,01 - 500,00
500,01 - 600,00
600,01 - 700,00
700,01 - 800,00
800,01 - 900,00
900,01 - 1.000,00
1.000,01- 1.500,00
1.500,01- 2.000,00
2.000,01- 3.000,00
3.000,01- 4.000,00
4.000,01- 5.000,00
5.000,01+

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Συντελεστής
φόρου
( /µ2)
0,003
0,006
0,010
0,015
0,023
0,030
0,060
0,120
0,150
0,200
0,300
0,450
0,600
0,800
1,000
1,300
1,500
1,700
1,900
2,500
3,000
4,000
6,000
7,500
9,000

β) Η Μοναδιαία Αξία του οικοπέδου ανά τετραγωνικό µέτρο
είναι ο λόγος της φορολογητέας αξίας του οικοπέδου προς τη
συνολική επιφάνειά του.
γ) Η φορολογητέα αξία του οικοπέδου ισούται µε το γινόµενο
του συντελεστή οικοπέδου, της συνολικής τιµής εκκίνησης του
οικοπέδου, του συντελεστή πρόσοψης και της επιφάνειας του οικοπέδου. Για τον υπολογισµό της φορολογητέας αξίας, εφαρµόζονται τα εξής:
αα) Ο συντελεστής οικοπέδου (Σ.Οικ.), η συνολική τιµή εκκίνησης του οικοπέδου, καθώς και ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), για τον υπολογισµό της συνολικής τιµής
εκκίνησης του οικοπέδου, λαµβάνονται όπως ορίζονται κάθε
φορά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, ανεξάρτητα αν ο συντελεστής δόµησης που ισχύει για τα ακίνητα
είναι διαφορετικός από το Σ.Α.Ο.. Αν το οικόπεδο είναι δεσµευµένο για κοινωφελή χρήση, ο Σ.Α.Ο. είναι ίσος µε το συντελεστή
δόµησης του Οικοδοµικού Τετραγώνου, όπως έχει καθοριστεί µε
προεδρικό διάταγµα.
ββ) Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία δεν
έχουν καθοριστεί µε τις αποφάσεις που προβλέπονται στο προηγούµενο εδάφιο, συντελεστής οικοπέδου (Σ.Οικ.), συνολική τιµή
εκκίνησης του οικοπέδου και συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), λαµβάνονται οι χαµηλότεροι Σ.Οικ., συνολική τιµή
εκκίνησης του οικοπέδου και Σ.Α.Ο. της ζώνης µε τη χαµηλότερη
τιµή ζώνης της οικείας Δηµοτικής Ενότητας, όπως ορίζονται κάθε
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φορά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν.1249/1982. Αν δεν
έχουν καθοριστεί τέτοιες ζώνες και τέτοιοι συντελεστές στη Δηµοτική Ενότητα, λαµβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιµές του
οικείου Δήµου, και, αν δεν έχουν καθοριστεί ούτε στο Δήµο, λαµβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιµές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
γγ) Ανάλογα µε την πρόσοψη εφαρµόζεται Συντελεστής Πρόσοψης (Σ.Π.), ως εξής: 1,00 για πρόσοψη σε µια µόνο οδό, 1,08
για προσόψεις σε δύο ή περισσότερες οδούς ή σε οδό και πλατεία και 0,80, αν δεν υπάρχει πρόσοψη σε οδό.
δ) Οικόπεδα, τα οποία είναι επιφάνειες που χρησιµοποιούνται
για τον ελλιµενισµό αεροσκαφών, µε εξαίρεση τις επιφάνειες που
χρησιµοποιούνται για τον ελλιµενισµό αεροσκαφών ιδιωτικής
χρήσης ή είναι λωρίδες γης, στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές ή οικόπεδα έδρασης πύργων και γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ή βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων Χωρικής
Ανάπτυξης Δηµοσίων Ακινήτων του ν. 3986/2011 (Α’ 152) ή εντός
Σχεδίου Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης του ν. 4062/ 2012 (Α’ 70) και
στις δύο προηγούµενες περιπτώσεις µόνο µέχρι τη µεταβίβασή
τους από το φορέα της επένδυσης προς τρίτους, ή βρίσκονται
εντός των ορίων των περιοχών που ορίζονται από τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 4458/1965 (Α' 33) (Βιοµηχανικές Περιοχές),
των άρθρων 1 και 29 του ν. 2545/1997 (Α’ 254) (Βιοµηχανικές Επιχειρηµατικές Περιοχές) και του άρθρου 41 του
ν. 3982/2011
(Α’ 143) (Επιχειρηµατικά Πάρκα), εντάσσονται στην πρώτη φορολογική ζώνη.
ε) Αν στο οικόπεδο υπάρχει κτίσµα, η επιφάνεια του οικοπέδου
για την οποία επιβάλλεται ο κύριος φόρος ισούται µε το υπόλοιπο της συνολικής επιφάνειας αφού αφαιρεθεί η επιφάνεια του
οικοπέδου, η οποία αναλογεί στο συντελεστή αξιοποίησης του
οικοπέδου, µε βάση τη δόµηση η οποία έχει πραγµατοποιηθεί
στο οικόπεδο, ως εξής:
Επιφάνεια οικοπέδου για την οποία επιβάλλεται
ΕΝ.Φ.Ι.Α. όταν υπάρχει κτίσµα = συνολική επιφάνεια
οικοπέδου – επιφάνεια οικοπέδου που αναλογεί στο
Σ.Α.Ο. µε βάση τη δόµηση που έχει πραγµατοποιηθεί
Για το Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) που εφαρµόζεται ισχύουν όσα ορίζονται στην περίπτωση γ’ (αα) της παραγράφου 1, µε εξαίρεση την περίπτωση που το κτίσµα έχει
ηλικία εκατό (100) ετών ή µεγαλύτερη, οπότε θεωρείται ότι ο
Σ.Α.Ο. έχει εξαντληθεί.
στ) Ο κύριος φόρος ισούται µε το γινόµενο της επιφάνειας
και του συντελεστή φόρου, ως εξής:
Φόρος = Επιφάνεια οικοπέδου (µ2) x ΣΦ.
2. Ειδικότερα, για τα γήπεδα, ο κύριος φόρος προκύπτει από
το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που καθορίζεται σε 0,001 του
ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο (1 ευρώ ανά στρέµµα) µε την
εφαρµογή των συντελεστών θέσης, χρήσης, άρδευσης, απαλλοτρίωσης και του συντελεστή ύπαρξης κατοικίας, κατά περίπτωση, ως εξής:
α) Συντελεστής Θέσης (Σ.Θ.), ο οποίος ορίζεται ανάλογα µε
τη θέση που αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία
(Α.Β.Α.) της Δηµοτικής Ενότητας στην οποία ανήκει το γήπεδο,
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.)
( /µ2)
0,1 - 0,49
0,5 - 0,99
1 - 1,99
2 - 2,99
3 - 4,99
5 - 6,99
7 - 9,99

Συντελεστής
Θέσης
(Σ.Θ.)
1,0
1,1
1,2
1,3
1,5
1,7
2,0
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10 - 14,99
15 - 19,99
20 +

Άρθρο 5
Υπολογισµός του συµπληρωµατικού φόρου

2,3
2,5
3,0

Η ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) λαµβάνεται όπως ορίζεται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41Α του ν.1249/1982.
β) Συντελεστής Χρήσης (Σ.Χ.), ο οποίος ορίζεται ανάλογα µε
τη χρήση του γηπέδου, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
Χρήση γηπέδου
Δάσος ή δασική έκταση
Βοσκότοπος/Χέρσες
µη καλλιεργήσιµες εκτάσεις
Καλλιέργειες (µονοετείς ή
δενδροκαλλιέργειες/Αγρανάπαυση
καλλιεργήσιµων εκτάσεων
Μεταλλείο - Λατοµείο
Υπαίθρια Έκθεση/Χώροι
στάθµευσης
αυτοκινήτων και αναψυχής

Συντελεστής
Χρήσης (Σ.Χ.)
0,1
0,5
2,0
5,0
8,0

γ) Συντελεστής Άρδευσης (Σ.Αρ.), ο οποίος ορίζεται σε 1,1.
δ) Συντελεστής Απαλλοτρίωσης, (Σ.Απ.), ο οποίος ορίζεται σε
0,75.
ε) Συντελεστής Κατοικίας (Σ.Κ.), ο οποίος ορίζεται ίσος µε 5,
αν υπάρχει κατοικία εντός του γηπέδου.
Αν ο φορολογούµενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώµενα, κατά
τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.,
ν.4172/2013, Α’ 167), τέκνα της οικογένειάς του, δεν έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα της παραγράφου 2 του άρθρου 1 σε άλλη
κατοικία, σύµφωνα µε τη δήλωση στοιχείων ακινήτων και τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, και η κατοικία που υπάρχει στο
γήπεδο έχει επιφάνεια κύριων χώρων µικρότερη των εκατόν πενήντα τετραγωνικών µέτρων (150 µ2), ο συντελεστής κατοικίας
δεν εφαρµόζεται.
Ο συντελεστής κατοικίας εφαρµόζεται στη συνολική επιφάνεια
του γηπέδου, χωρίς να αφαιρείται η επιφάνεια του κτίσµατος. Αν
το γήπεδο έχει επιφάνεια άνω των δέκα χιλιάδων τετραγωνικών
µέτρων (10.000 µ2), ο συντελεστής εφαρµόζεται µέχρι και τις
δέκα χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα.
ζ) Ο κύριος φόρος ισούται µε το γινόµενο της επιφάνειας του
γηπέδου, του βασικού συντελεστή φορολογίας, του συντελεστή
θέσης, του συντελεστή χρήσης, του συντελεστή άρδευσης, του
συντελεστή απαλλοτρίωσης, και του συντελεστή κατοικίας, όπως
προβλέπεται, ως εξής:
Φόρος = Επιφάνεια γηπέδου (µ2) x ΒΣΦ x ΣΘ x ΣΧ x
ΣΑρ x ΣΑπ (όπου εφαρµόζεται) x ΣΚ
(όπου εφαρµόζεται).
η) Ειδικά, για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού, τα
οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τον ελλιµενισµό αεροσκαφών, µε εξαίρεση τις επιφάνειες που χρησιµοποιούνται για
τον ελλιµενισµό αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης, ή είναι λωρίδες
γης στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές, ή εδαφοτεµάχια
έδρασης πύργων και γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
ή βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δηµοσίων Ακινήτων του ν. 3986/2011 ή εντός Σχεδίου Ολοκληρωµένης
Ανάπτυξης του ν. 4062/2012, και στις δύο προηγούµενες περιπτώσεις µόνο µέχρι τη µεταβίβασή τους από το φορέα της επένδυσης προς τρίτους, ή βρίσκονται εντός των ορίων των περιοχών
που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4458/1965
(Βιοµηχανικές Περιοχές), των άρθρων 1 και 29 του ν. 2545/ 1997
(Βιοµηχανικές Επιχειρηµατικές Περιοχές) και του άρθρου 41 του
ν. 3982/2011 (Επιχειρηµατικά Πάρκα), ο κύριος φόρος ισούται
µε το γινόµενο της επιφάνειας του γηπέδου επί το βασικό συντελεστή φορολογίας του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

1. Στην αξία των δικαιωµάτων της παραγράφου 2 του άρθρου
1 επιβάλλεται συµπληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι.Α., ο οποίος υπολογίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των επόµενων παραγράφων του
παρόντος.
2. Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συµπληρωµατικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στο µέρος της συνολικής αξίας των
δικαιωµάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1, σύµφωνα µε τα
κλιµάκια και τους συντελεστές του παρακάτω πίνακα:
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ( )
0,01 - 300.000
300.000,01 - 400.000
400.000,01 - 500.000
500.000,01 - 600.000
600.000,01 - 700.000
700.000,01 - 800.000
800.000,01 - 900.000
900.000,01 -1.000.000
Υπερβάλλον

Συντελεστής
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,6%
0,7%
0,8%
0,9%
1,0%

Στη συνολική αξία των δικαιωµάτων της παραγράφου 2 του
άρθρου 1 κατά το προηγούµενο εδάφιο δεν συνυπολογίζεται η
αξία των δικαιωµάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή
οικισµού σύµφωνα µε την παράγραφο Β.2 του παρόντος. Στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται η αξία των
δικαιωµάτων επί των κτιρίων που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών και τα οποία, έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα µνηµεία ή ως έργα τέχνης, καθώς
και των τυχόν αναλογούντων σε αυτά ποσοστών των επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.
3. Για κάθε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, ο συµπληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται και υπολογίζεται στη συνολική αξία
των δικαιωµάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και ισούται
µε το πέντε τοις χιλίοις (5‰). Στην, κατά το προηγούµενο εδάφιο, συνολική αξία δεν συµπεριλαµβάνεται, για τον υπολογισµό
του συµπληρωµατικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.:
α) η αξία των δικαιωµάτων σε ακίνητα των νοµικών προσώπων
και νοµικών οντοτήτων που απαλλάσσονται και κατά το µέρος
της οριζόµενης απαλλαγής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος,
β) η αξία των δικαιωµάτων σε ακίνητα που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής των περιπτώσεων δ’ της παραγράφου Β.1 και η’ της
παραγράφου Β.2 του άρθρου 4 του παρόντος,
γ) η αξία των δικαιωµάτων σε κτίσµατα της παραγράφου Α.1
του άρθρου 4 του παρόντος, καθώς και σε οικόπεδα και γήπεδα
των παραγράφων Β.1 και Β.2, εφόσον αυτά ιδιοχρησιµοποιούνται
για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηµατικής
δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειµένου εργασιών. Ειδικά,
για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
όπως ορίζονται στις περιπτώσεις β’, ε’, στ’ και ζ’ του άρθρου 3
του παρόντος και τις Ανώνυµες Εταιρείες Επενεδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) του ν. 2778/1999, ο συµπληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται µε δύο και µισό τοις χιλίοις (2,5‰) επί της
συνολικής αξίας των δικαιωµάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 για τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιµοποιούν.
4. Κατά τα λοιπά, για τον υπολογισµό του συµπληρωµατικού
φόρου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν.
3842/2010, όπως ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 6
Προσδιορισµός Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
και χρόνος υποβολής δήλωσης
1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. προσδιορίζεται µε πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φόρου που εκδίδεται από τη Φορολογική Διοίκηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(ν. 4174/2013, Α’ 170).
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2. Για τον προσδιορισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2014 λαµβάνονται υπόψη οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων που προβλέπονται
στο άρθρο 23 του ν. 3427/2005 (Α’ 312):
αα) για τα φυσικά πρόσωπα, οι δηλώσεις των ετών 2005 έως
και 2014 και
ββ) για τα νοµικά πρόσωπα, οι δηλώσεις των ετών 2013 και
2014.
Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις δηλώσεις αυτές αποτελούν τη «Δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.» έτους 2014, η οποία συντίθεται µηχανογραφικά από τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων και
χρησιµοποιείται ως βάση για τον προσδιορισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α..
3. Για τον προσδιορισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α.. κάθε επόµενου του
2014 έτους, λαµβάνεται η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. µε τα στοιχεία των
ακινήτων του προηγούµενου έτους µε τις µεταβολές που επήλθαν. Για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη µεταβολή στα δικαιώµατα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, από 1.1.2014 και
εφεξής, ο φορολογούµενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης
στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα
της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης µεταβολής στα παραπάνω δικαιώµατα.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των άρθρων 4 και 5 του παρόντος.

τα τρία, ή ο φορολογούµενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από
τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
3. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης µπορεί να χορηγείται
αναστολή πληρωµής του φόρου σε νοµικά πρόσωπα. Η αναστολή πληρωµής χορηγείται για τον οφειλόµενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ενός
έτους και µπορεί να επαναχορηγηθεί µέχρι τρεις φορές εντός
διαστήµατος δέκα (10) ετών από τη χορήγηση της πρώτης αναστολής. Για τη χορήγησή της πρέπει να πληρούνται σωρευτικά
οι εξής προϋποθέσεις:
α) ο συνολικός κύκλος εργασιών του νοµικού προσώπου, κατά
το προηγούµενο φορολογικό έτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κ.Φ.Ε. δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου,
β) ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο, έχει παρουσιάσει µείωση άνω του τριάντα τοις
εκατό (30%) σε σχέση µε το προηγούµενο προς αυτό φορολογικό έτος, και
γ) το νοµικό πρόσωπο δεν έχει ή δεν ευθύνεται για ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το Δηµόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταµεία.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται
οι διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης, οι διαδικασίες χορήγησης της αναστολής πληρωµής και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7
Χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωµής φόρου

Άρθρο 8
Πληρωµή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων

1. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης χορηγείται έκπτωση
πενήντα τοις εκατό (50%) στον φορολογούµενο, τον ή την σύζυγο και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του επί του
ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βεβαιώθηκε στα παραπάνω πρόσωπα, αν διαπιστώνεται οικονοµική αδυναµία πληρωµής της συνολικής οφειλής για
το οικείο έτος.
Η παραπάνω έκπτωση χορηγείται για τον οφειλόµενο
ΕΝ.Φ.Ι.Α. κάθε έτους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής
προϋποθέσεις:
α) το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα του προηγούµενου φορολογικού έτους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κ.Φ.Ε., δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ, προσαυξηµένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε
εξαρτώµενο µέλος,
β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισµάτων στα οποία κατέχουν δικαιώµατα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του, λαµβανοµένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα
τετραγωνικά µέτρα (150 µ2) και
γ) ο φορολογούµενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώµενα τέκνα
της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται µε ληξιπρόθεσµες οφειλές που δεν έχουν ρυθµιστεί προς το Δηµόσιο και τα
Ασφαλιστικά Ταµεία.
2. Η έκπτωση της προηγούµενης παραγράφου ανέρχεται σε
ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα του προηγούµενου φορολογικού έτους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κ.Φ.Ε. δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, προσαυξηµένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε
εξαρτώµενο µέλος,
β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισµάτων στα οποία κατέχουν δικαιώµατα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του, λαµβανοµένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα
τετραγωνικά µέτρα (150 µ2),
γ) ο φορολογούµενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώµενα τέκνα
της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται µε ληξιπρόθεσµες οφειλές που δεν έχουν ρυθµιστεί προς το Δηµόσιο και τα
Ασφαλιστικά Ταµεία και
δ) ο αριθµός των εξαρτώµενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει

1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου µήνα
από την έκδοση της πράξης προσδιορισµού φόρου, ή σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις, καθεµιά από τις οποίες δεν µπορεί να είναι
µικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση
καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου
µήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισµού φόρου και η
τελευταία δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη
ηµέρα του Δεκεµβρίου του ίδιου έτους.
2. Ειδικότερα, θέµατα σχετικά µε τον τρόπο καταβολής του
φόρου καθορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 41 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας.
Άρθρο 9
Συµπλήρωση των διατάξεων του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4174/2013 προστίθεται
περίπτωση ε’ ως εξής:
«ε) ο τύπος και το περιεχόµενο (πληροφορίες και στοιχεία) του
εκκαθαριστικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η διαδικασία και τα δικαιολογητικά χορήγησης των απαλλαγών, η διαδικασία σύνθεσης και διόρθωσης
της δήλωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. »
2. Μετά το άρθρο 54 του ν. 4174/2013 προστίθεται νέο άρθρο
54Α που έχει ως εξής:
«Άρθρο 54Α
Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο
Ιδιοκτησίας Ακινήτων
1. Είναι αυτοδικαίως άκυρη κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία µε την οποία συστήνονται, µεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή µεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία δικαιώµατα επί
ακινήτου ή παρέχεται δικαίωµα προσηµείωσης ή υποθήκης σε
αυτό, αν δεν µνηµονεύεται και δεν επισυνάπτεται από το συµβολαιογράφο στο συµβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης, µε το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο
ακίνητο, µε τα ίδια στοιχεία, περιλαµβάνεται στη δήλωση Ενιαίου
Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούµενος
έχει καταβάλει, ή νόµιµα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριµένο ακίνητο και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσµες δόσεις,
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έχει ρυθµίσει ή έχει νόµιµα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα
υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα πέντε (5)
προηγούµενα έτη. Αυτοδικαίως άκυρος είναι ο συµβολαιογραφικός τίτλος και για τη σύνταξη κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασµού.
2. Οι φύλακες µεταγραφών και οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν τη µεταγραφή ή
την καταχώρηση στα κτηµατολογικά βιβλία συµβολαιογραφικού
εγγράφου, µε το οποίο συστήνονται, µεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή µεταβιβάζονται από οποιαδήποτε αιτία δικαιώµατα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωµα προσηµείωσης ή υποθήκης σε αυτό,
αν δεν µνηµονεύεται και δεν επισυνάπτεται το πιστοποιητικό της
προηγούµενης παραγράφου. Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει και
για τη µεταγραφή ή καταχώρηση της κατακυρωτικής έκθεσης
επί εκούσιου πλειστηριασµού, καθώς και για τη µεταγραφή ή καταχώρηση της αποδοχής κληρονοµιάς.
3. Εάν δεν είναι δυνατή η επισύναψη στο συµβολαιογραφικό
έγγραφο του πιστοποιητικού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. της παραγράφου 1
του άρθρου αυτού για τα πέντε (5) προηγούµενα της µεταβίβασης έτη, επισυνάπτεται για τα υπόλοιπα έτη το πιστοποιητικό του
άρθρου 48 του ν. 3842/ 2010 (Α’ 58) µε το οποίο πιστοποιείται
ότι το ίδιο ακίνητο, µε τα ίδια στοιχεία, περιλαµβάνεται στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.), καθώς και ότι ο φορολογούµενος έχει καταβάλει το Φ.Α.Π. για το συγκεκριµένο
ακίνητο και ότι έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσµες δόσεις του
Φ.Α.Π. ή έχει ρυθµίσει το Φ.Α.Π. για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα
οποία είναι υπόχρεος για τα προηγούµενα έτη.
4. Επιτρέπεται η σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου και
πριν την εξόφληση του οφειλόµενου φόρου των παραγράφων 1
και 3 του παρόντος, µε την προϋπόθεση ότι επί των οικείων πιστοποιητικών αναγράφεται το συνολικά οφειλόµενο ποσό κύριων
και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων, για το συγκεκριµένο
ακίνητο, το οποίο υποχρεούται να αποδώσει, επί ποινή ακυρότητας του συµβολαίου, ο συµβολαιογράφος µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία τριών (3) εργασίµων ηµερών από τη σύνταξή του. Για
την εφαρµογή της παραγράφου αυτής, το καταβληθησόµενο τίµηµα δεν µπορεί να υπολείπεται του οφειλόµενου ποσού. Κατά
τη µεταγραφή ή την καταχώρηση του συµβολαιογραφικού εγγράφου στα κτηµατολογικά γραφεία οι φύλακες µεταγραφών και
οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων υποχρεούνται να
αρνηθούν τη µεταγραφή ή την καταχώρηση, αν δεν προσκοµισθεί κυρωµένο αντίγραφο του αποδεικτικού εξόφλησης του
οφειλόµενου ποσού.
5. Είναι απαράδεκτη η συζήτηση εµπράγµατης αγωγής ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ενώπιον δικαστηρίου ή δηµόσιας αρχής
από υπόχρεο στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. επί ακινήτου, αν δεν προσκοµισθεί
µέχρι τη συζήτησή της, κατά περίπτωση, το πιστοποιητικό των
παραγράφων 1 ή 3 του άρθρου αυτού.
6. Οι συµβολαιογράφοι, οι φύλακες µεταγραφών και οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων που παραβαίνουν τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, υπόκεινται
σε πρόστιµο που ορίζεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, για
κάθε παράβαση. Το πρόστιµο αυτό επιβάλλεται µε πράξη της Φορολογικής Διοίκησης.
7. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο (πληροφορίες και στοιχεία) του
πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η διαδικασία χορήγησής του και κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
3. Στο άρθρο 50 του ν. 4174/2013 οι υφιστάµενες παράγραφοι
5 και 6 αναριθµούνται, αντιστοίχως, σε 7 και 8 και προστίθενται
νέες παράγραφοι 5 και 6, ως εξής:
«5. Οι νόµιµοι εκπρόσωποι των υπόχρεων σε ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων, ο
εκκαθαριστής ή προσωρινός διαχειριστής νοµικού προσώπου,
που έχει τεθεί σε εκκαθάριση ή βρίσκεται κάτω από αναγκαστική
διαχείριση, ευθύνονται σε ολόκληρο, µαζί µε τους υπόχρεους,
για την πληρωµή των τόκων και προστίµων που οφείλονται σε
δικές τους πράξεις ή παραλείψεις.
6. Οι τελευταίοι κύριοι ή ψιλοί κύριοι ή επικαρπωτές ή επιφανειούχοι των ακινήτων ευθύνονται σε ολόκληρο µαζί µε τους υπό-
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χρεους για την πληρωµή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βαρύνει το δικαίωµα
που απέκτησαν. Τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωµα να προσφύγουν στη διαδικασία του άρθρου 63 του παρόντος εντός εξήντα
(60) ηµερών από την κοινοποίηση µε συστηµένη επιστολή της οικείας πράξης της Φορολογικής Διοίκησης.»
Άρθρο 10
Εξόφληση φόρου
Στο τέλος του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 προστίθεται νέα
παράγραφος ως εξής:
«8. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης επιτρέπεται η εξόφληση του συνόλου ή µέρους οφειλοµένου φόρου από οφειλέτη
που βρίσκεται σε αδυναµία να τον καταβάλει µε µετρητά, µετά
από αίτησή του, µε µεταβίβαση σε τρίτον της πλήρους κυριότητας του ακινήτου και ταυτόχρονη εκχώρηση της απαίτησης καταβολής του τιµήµατος ή µέρους αυτού στο Ελληνικό Δηµόσιο.
Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία εξόφλησης του φόρου και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.»
Άρθρο 11
Μείωση φόρου µεταβίβασης ακινήτων
1. Η περίπτωση Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1587/1950
(A’ 294) αντικαθίσταται ως εξής:
«Γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση σε τρία τοις εκατό (3%) επί της
φορολογητέας αξίας του ακινήτου.»
2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για µεταβιβάσεις
που διενεργούνται από την 1.1.2014.
Άρθρο 12
Συµπλήρωση διατάξεων του ν. 3427/2005 σχετικά µε την
υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.
3427/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κάθε είδους νοµική οντότητα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του, το
οποίο έχει την 1η Ιανουαρίου εµπράγµατο δικαίωµα πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας, επικαρπίας, οίκησης και επιφάνειας
επί του ακινήτου, καθώς και εµπράγµατο ή ενοχικό δικαίωµα
αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθµευσης, βοηθητικού χώρου
και κολυµβητικής δεξαµενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο
τµήµα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθηµα των παραπάνω εµπραγµάτων δικαιωµάτων, υποχρεούται
να υποβάλει
δήλωση στοιχείων ακινήτων. Την ίδια υποχρέωση έχουν τα παραπάνω πρόσωπα όταν νέµονται ακίνητα χωρίς τη συναίνεση
φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.»
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/ 2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τη συµπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων λαµβάνεται υπόψη η πραγµατική κατάσταση του ακινήτου. Η πραγµατική κατάσταση του ακινήτου προκύπτει από την οριστική
εγγραφή στο κτηµατολογικό γραφείο. Αν δεν υπάρχει οριστική
εγγραφή, λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου, όπως
προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης. Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης,
λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία της πραγµατικής κατάστασης
του ακινήτου. Αν η πραγµατική επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει αυτή που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηµατολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην άδεια οικοδοµής ή
έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του ακινήτου, λαµβάνεται υπόψη η
πραγµατική επιφάνεια και η πραγµατική χρήση του ακινήτου.»
3. Η περίπτωση η’ της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005
αντικαθίσταται ως εξής:
«η) τους δικαιούχους ακινήτου από το Δηµόσιο ή τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας ή Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ή Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν παραλάβει αυτά χωρίς οριστικά παραχωρητήρια.»
4. Μετά την περίπτωση ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.
3427/2005 προστίθεται περίπτωση ιδ’ ως εξής:
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«ιδ) τον κάτοχο ακινήτου που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεσή του.»
5. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε εφαρµογή του άρθρου
23 του ν. 3427/2005 ισχύουν µέχρι την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 18 του ν. 4174/2013 αποφάσεων του Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων.
Άρθρο 13
Μεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του ν. 3842/2010, µε την εξαίρεση του άρθρου 32 του ίδιου νόµου.
2. Οι καταργούµενες διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και µετά την 1η Ιανουαρίου 2014 :
α) Σε υποθέσεις φόρου ακίνητης περιουσίας, για τις οποίες η
φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε µέχρι την κατάργησή τους.
β) Στις υποθέσεις του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων,
όπου ρητά ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
3. Η παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 τροποποιείται ως
εξής:
α. Στο πρώτο εδάφιο µετά τις λέξεις «φυσικών προσώπων»
προστίθενται οι λέξεις «, νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων».
β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται µε
δύο νέα εδάφια ως εξής:
«Αν το οικόπεδο είναι δεσµευµένο για κοινωφελή χρήση ο
Σ.Α.Ο. είναι ίσος µε το συντελεστή δόµησης του οικοδοµικού τετραγώνου, όπως έχει καθοριστεί µε προεδρικό διάταγµα.
Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία δεν έχουν
καθοριστεί µε τις αποφάσεις που προβλέπονται στην προηγούµενη περίπτωση, συντελεστής οικοπέδου (Σ.Οικ.), συνολική τιµή
εκκίνησης του οικοπέδου και συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), λαµβάνονται οι κατώτεροι αντίστοιχοι συντελεστές
Σ.Οικ., συνολική τιµή εκκίνησης του οικοπέδου και Σ.Α.Ο. της
ζώνης µε τη χαµηλότερη τιµή ζώνης της οικείας Δηµοτικής Ενότητας, όπως ορίζονται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού
Οικονοµικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41
του ν. 1249/1982. Αν δεν έχουν καθοριστεί τέτοιες ζώνες και τέτοιοι συντελεστές στη Δηµοτική Ενότητα, λαµβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιµές του οικείου Δήµου, και, αν δεν έχουν
καθοριστεί ούτε στο Δήµο, λαµβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιµές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.»
4. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 32 του ν. 3842/ 2010, η υφιστάµενη παράγραφος 7 αναριθµείται σε παράγραφο 8 και προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Η αξία του γηπέδου εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού είναι
το γινόµενο του αθροίσµατος της βασικής αξίας και της οικοπεδικής αξίας επί τους συντελεστές συνιδιοκτησίας, πρόσοψης,
απόστασης από θάλασσα και απαλλοτρίωσης, όπως ορίζεται
από τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 1144814/26361/30.12.1998 (Β’
1328) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982.
7.1 Ειδικά, η οικοπεδική αξία, εφαρµόζεται αποκλειστικά για
αγροτεµάχια τα οποία έχουν πρόσωπο σε Εθνική ή Επαρχιακή
οδό ή απέχουν µέχρι και οκτακόσια (800) µέτρα από τη θάλασσα.
Η οικοπεδική αξία ορίζεται ως το γινόµενο της αρχικής οικοπεδικής αξίας, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 1 της υπ’ αριθµ. 1144814/26361/30.12.1998 απόφασης
του Υπουργού Οικονοµικών, του µεγέθους των κτισµάτων και του
συντελεστή κατηγορίας κτίσµατος.
7.2 Ο συντελεστής κατηγορίας κτίσµατος ορίζεται ανάλογα µε
το είδος του κτίσµατος ως εξής:
α) 1, όταν επί του αγροτεµαχίου υφίσταται κατοικία ή µονοκατοικία,
β) 0,4, όταν επί του αγροτεµαχίου υφίσταται αποθήκη ή γεωργικό ή κτηνοτροφικό κτίσµα,
γ) 0,6, όταν επί του αγροτεµαχίου υφίσταται αποκλειστικά
άλλης κατηγορίας κτίσµα, πλην των περιπτώσεων α’ και β’,
δ) 0,6, όταν επί του αγροτεµαχίου υφίστανται κτίσµατα κατοι-
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κίας και αποθήκης,
ε) 0,5 όταν επί του αγροτεµαχίου υφίστανται κτίσµατα αποθήκης, καθώς και οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας κτίσµατα πλην
κατοικιών ή µονοκατοικών,
στ) 0,65 όταν επί του αγροτεµαχίου υφίστανται κτίσµατα κατοικιών ή µονοκατοικιών και άλλης κατηγορίας κτισµάτων πλην
αποθηκών,
ζ) 1, όταν επί του αγροτεµαχίου υφίσταται κτίσµα για τα οποία
δεν προκύπτει η κατηγορία τους από τη δήλωση στοιχείων ακινήτων.
7.3 Για τον υπολογισµό της αξίας δασών και δασικών εκτάσεων ισχύουν ανάλογα τα οριζόµενα στην παράγραφο αυτή, µη
εφαρµοζοµένων διατάξεων του ν. 998/ 1979 (Α’ 289).»
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος µε τις
οποίες τροποποιείται το άρθρο 32 του ν. 3842/ 2010 εφαρµόζονται αποκλειστικά για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α..
6. Η περίπτωση γ’ της παρ. 1, του άρθρου 259 του ν.
3852/2010 αντικαθίσταται από 1.1.2014, ως εξής:
«γ) τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) σε ποσοστό 11,3% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου
αυτού.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 14
Οικονοµική παροχή της Ναυτιλιακής Κοινότητας
για την αντιµετώπιση της οικονοµικής
κρίσης της χώρας
1. Καθορίζεται, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ετήσια παροχή για τα τρία (3) επόµενα έτη, 2014, 2015 και 2016, η
οποία υπολογίζεται µε βάση τα πλοία τα οποία εκµεταλλεύεται,
κατά κυριότητα ή µη, η κάθε πλοιοκτήτρια εταιρεία ή διαχειρίζεται η κάθε διαχειρίστρια εταιρεία αντίστοιχα, ως εξής:
α. Για όλα τα πλοία µε ελληνική σηµαία πρώτης κατηγορίας
του ν. 27/1975, καθώς και πλοία δεύτερης κατηγορίας άνω των
πεντακοσίων (500) κόρων ολικής χωρητικότητας του ιδίου νόµου,
καταβάλλεται ετησίως και για τα τρία (3) παραπάνω έτη ποσό ίσο
µε το διπλάσιο του τελικού ποσού του φόρου που υπολογίστηκε
και βεβαιώθηκε από την αρµόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για κάθε πλοίο κατά την προηγούµενη κάθε φορά φορολογική περίοδο και χωρίς να αφαιρούνται οι υπό του νόµου
προβλεπόµενες µειώσεις του άρθρου 5 του ν. 27/1975.
β. Για τα πλοία µε ξένη σηµαία, των οποίων η διαχείριση γίνεται
από ηµεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στην
Ελλάδα δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975,
καταβάλλεται ετησίως και για τα τρία (3) επόµενα έτη ποσό ίσο
µε το διπλάσιο του τελικού ποσού του φόρου που υπολογίστηκε
και βεβαιώθηκε από την αρµόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για κάθε πλοίο κατά την προηγούµενη κάθε φορά φορολογική περίοδο, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του
ν. 27/1975,
όπως ισχύει και χωρίς να αφαιρούνται οι υπό του νόµου τυχόν
προβλεπόµενες µειώσεις ή εκπτώσεις του άρθρου 5 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 26 του ν. 27/1975.
2. H παροχή αυτή βαρύνει τους πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες
εταιρείες για τα πλοία υπό ελληνική σηµαία, καθώς και τους αλλοδαπούς πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες για τα πλοία
υπό ξένη σηµαία, τα οποία έχουν τεθεί υπό τη διαχείριση ηµεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών οι οποίες είναι εγκατεστηµένες στην
Ελλάδα δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975.
Οι ως άνω διαχειρίστριες εταιρείες είναι αλληλέγγυα υπόχρεες µε τις πλοιοκτήτριες εταιρείες για την καταβολή της παροχής του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που η διαχείριση
του πλοίου γίνεται από κοινού από περισσότερες της µίας διαχειρίστριες εταιρείες οι οποίες είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975, οι
διαχειρίστριες εταιρείες ευθύνονται εις ολόκληρο για την καταβολή της παροχής του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που η
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πλοιοκτήτρια εταιρεία αλλάξει τη διαχειρίστρια εταιρεία στην
οποία έχει αναθέσει τη διαχείριση πλοίου της, η διαχειρίστρια
εταιρεία ευθύνεται για την καταβολή της παροχής που αναλογεί
στο χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ασκούσε τη διαχείριση του
συγκεκριµένου πλοίου.
3. Για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση της παροχής του παρόντος άρθρου, αρµόδια είναι η υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης που έχει παραλάβει και τις αντίστοιχες
ετήσιες δηλώσεις του φόρου πλοίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 27/1975. Η κοινοποίηση όλων των εγγράφων που αφορούν
στην παροχή του παρόντος άρθρου ενεργείται στην αντίστοιχη
διαχειρίστρια εταιρεία ή στην ηµεδαπή πλοιοκτήτρια.
4. Για τον υπολογισµό του ποσού της παροχής του άρθρου
αυτού λαµβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος παραµονής των
πλοίων στην ελληνική σηµαία ή ο συνολικός χρόνος διαχείρισης
των υπό ξένη σηµαία πλοίων από τις ως άνω διαχειρίστριες εταιρείες.
5. Για τον υπολογισµό και την καταβολή της παραπάνω παροχής, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν δήλωση στην αρµόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης έως την τελευταία εργάσιµη
ηµέρα του Φεβρουαρίου εκάστου έτους, σχετικά µε τον αριθµό
των πλοίων, τη σηµαία, την ηλικία και την ολική χωρητικότητά
τους, τον αριθµό ΙΜΟ, το ύψος της ετήσιας παροχής ενός εκάστου, µε βάση τα κριτήρια υπολογισµού του παρόντος άρθρου.
Για τα πλοία υπό ελληνική και υπό ξένη σηµαία στην ανωτέρω
δήλωση, θα επισυνάπτονται τα αντίγραφα των αντίστοιχων δηλώσεων φορολογίας πλοίου της προηγούµενης φορολογικής
χρήσης. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια,
κατά το χρονικό διάστηµα της τριετίας 2014-2016 µε την υποβολή της παραπάνω δήλωσης στην αρµόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του
Φεβρουαρίου εκάστου έτους, καταβάλλεται το ένα δεύτερο (1/2)
του ετήσιου οφειλόµενου ποσού παροχής και το άλλο ένα δεύτερο (1/2) αυτής καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιµη
ηµέρα του Ιουλίου εκάστου έτους.
Με την καταβολή ολόκληρου του αναλογούντος ποσού παροχής, κάθε υπόχρεος θα λαµβάνει βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, η οποία θα είναι αναγκαία
για την έκδοση της βεβαίωσης νόµιµης εγκατάστασης διαχειριστικών εταιρειών, καθώς και την έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
6. Το δικαίωµα του Δηµοσίου για τη βεβαίωση της, κατά το
παρόν άρθρο, παροχής παραγράφεται µετά την πάροδο πενταετίας από τη λήξη του έτους στο οποίο αναφέρεται η παροχή.
7. Η παροχή του άρθρου αυτού επιβάλλεται κατ’ εξαίρεση των
διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 26 του
ν. 27/1975 (Α’ 77).
8. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης της παροχής του παρόντος άρθρου, η διαδικασία καταβολής αυτής και
κάθε σχετικό θέµα για την καταβολή της.
Άρθρο 15
Ρυθµίσεις για τη φορολογία κεφαλαίου
1. Οι φόροι κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά
παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001
(Α’ 266), ο φόρος µεταβίβασης ακινήτων και οι φόροι που ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 3842/2010
(Α’ 58), του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.
3634/2008 (Α’ 9), του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου
17 του ν. 3091/2002 (Α’ 330) και του δεύτερου εδαφίου της παρ.
1 του άρθρου 29 του ν. 2459/1997 (Α’ 17), για τους οποίους προβλέπεται άµεση καταβολή σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διατάξεις,
καταβάλλονται εντός προθεσµίας τριών εργάσιµων ηµερών από
την υποβολή της δήλωσης ή την έκδοση την πράξης άµεσου ή
διοικητικού προσδιορισµού του φόρου. Η καταβολή του φόρου
αποδεικνύεται από αποδεικτικό καταβολής που εκδίδεται από τη
Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων. Ο τύπος και το περιεχόµενο του αποδεικτικού καταβολής καθορίζεται µε απόφαση του

Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων.
2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014. Κάθε αντίθετη διάταξη νόµου για το θέµα αυτό δεν
έχει εφαρµογή.
Άρθρο 16
Ρυθµίσεις για την απόσυρση των
αυτοκινήτων οχηµάτων
1. Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.
3899/2010 (Α’ 212), όπως τροποποιείται µε την παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου, και της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν.
3943/2011 (Α’ 66), όπως τροποποιείται µε την παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου, παρατείνεται µέχρι και 31.12.2014.
2. Η περίπτωση ε’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται µετά
από δέκα (10) ηµέρες από την έκδοση της απόφασης της προηγούµενης περίπτωσης και για αυτοκίνητα που θα αποσυρθούν
µέχρι 20.12.2014.»
3. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν.
3943/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται µόνο για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας που θα αποσυρθούν µέχρι 20.12.2014, για τα
οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα µέχρι
31.12.2000 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και
τυχόν οφειλοµένων προηγουµένων ετών.»
4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.
4002/2011 (Α’ 180) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κατά τα προηγούµενα αίτηση επιστροφής κατατίθεται µέσα
σε διάστηµα τριών (3) µηνών από την ταξινόµηση του οχήµατος
και το αργότερο µέχρι και τις 31.12.2015.»
5. α. Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010
και της παρ. 5 του ν. 3943/2011 εφαρµόζονται για αυτοκίνητα
οχήµατα που θα τελωνισθούν και θα καταβάλουν τις οφειλόµενες
φορολογικές επιβαρύνσεις µέχρι και 31.12.2014. Η προθεσµία
αυτή, εφαρµόζεται και για τα αυτοκίνητα οχήµατα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»
β. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.1.2014.
Άρθρο 17
Ρυθµίσεις για τα αυτοκίνητα οχήµατα
των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους
1. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1567/1985 (Α’ 171) εφαρµόζονται και για τα είδη, συµπεριλαµβανοµένων των αυτοκινήτων, τα οποία έχουν παραληφθεί ατελώς από τις Ιερές Μονές
του Αγίου Όρους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’
του άρθρου 2 του
ν.δ. 10/ 1926 «περί κυρώσεως του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους» (Α’ 309) και της παρ. 1 του
άρθρου 132 του ν. 2960/2001.
2. Για τα ανωτέρω είδη που εισέρχονται στο εσωτερικό της
χώρας από την περιοχή του Αγίου Όρους τηρούνται διατυπώσεις
εισαγωγής µε κατάθεση διασάφησης εισαγωγής στην αρµόδια
τελωνειακή αρχή επί της οποίας βεβαιώνεται ο φόρος προστιθεµένης αξίας µε βάση τη φορολογητέα αξία, όπως αυτή διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.
2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (Α’ 248).
Άρθρο 18
Τροποποιήσεις των νόµων 4110/2013, 2238/1994
και 3525/2007
1. α. Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παρ. 9 του άρθρου 9
του ν. 2238/1994 (Α’ 151) προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως
εξής:
«Επίσης, ο φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε σε κράτος
µε το οποίο η Ελλάδα δεν έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α.Δ.Φ. για το ει-
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σόδηµα που προέκυψε σε αυτό και µέχρι του ποσού του φόρου
που αναλογεί για το εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα, εξαιρουµένων
των κρατών που περιλαµβάνονται στον κατάλογο των µη συνεργάσιµων κρατών της παραγράφου 5 και των κρατών µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς κατά την έννοια της παραγράφου
7 του άρθρου 51Α του παρόντος Κώδικα.»
β. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν για εισοδήµατα που
αποκτώνται τα οικονοµικά έτη 2013 και 2014 (φορολογικές χρήσεις 2012 και 2013).
2. α. Εφόσον στη φορολόγηση της εφάπαξ συνταξιοδοτικής
παροχής που εισέπραξαν οι υπάλληλοι και τα στελέχη της «Οργανωτικής Επιτροπής Ολυµπιακών Αγώνων–Αθήνα 2004» βάσει
οµαδικού ασφαλιστηρίου συµβολαίου συνταξιοδοτικής παροχής,
και, κατόπιν υποβολής συµπληρωµατικής δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατος ή έκδοσης φύλλου ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος, έχουν υπολογισθεί φορολογικές προσαυξήσεις, αυτές δεν
οφείλονται και, εφόσον έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται στους
υπόχρεους. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου απαιτείται η έως τις 30.6.2014: α) υποβολή από τους υπόχρεους, στην
αρµόδια Δ.Ο.Υ., έγγραφης δήλωσης, µε την οποία δηλώνουν
αµετάκλητα ότι αποδέχονται το εκκαθαριστικό ή το φύλλο ελέγχου, β) προσκόµιση αντιγράφου κατατεθειµένης στο αρµόδιο διοικητικό δικαστήριο δήλωσης παραίτησης, εφόσον έχει ασκηθεί
και εκκρεµεί ένδικο βοήθηµα ή µέσο και γ) εξόφληση των αναλογούντων στην ανωτέρω παροχή κύριων φόρων. Τα ανωτέρω
εφαρµόζονται και στις εκκρεµείς προς έλεγχο υποθέσεις, καθώς
και στις υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί, εφόσον οι υπόχρεοι υποβάλλουν συµπληρωµατική δήλωση φορολογίας εισοδήµατος και την αµετάκλητη δήλωση του προηγούµενου
εδαφίου και εξοφλήσουν τους αναλογούντες κύριους φόρους,
έως τις 31.12.2014.
β. Οι διατάξεις της προηγούµενης υποπαραγράφου εφαρµόζονται και στις υποθέσεις που αφορούν τη φορολόγηση των εξόδων κίνησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 της παρ.
3α του ν. 2327/1995, που καταβάλλονται στα τακτικά εν ενεργεία
µέλη της Ακαδηµίας Αθηνών.
3.α. H παρ. 16 του άρθρου 11 του ν. 4110/ 2013 αντικαθίσταται
ως εξής:
«16. Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργείται το άρθρο
26 του ν. 3728/2008, µε την επιφύλαξη των επόµενων εδαφίων.
Οι εκκρεµείς φάκελοι τεκµηρίωσης των διατάξεων του άρθρου
26 του ν. 3728/2008 που έχουν προσκοµιστεί στη Διεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου και αφορούν τις διαχειριστικές περιόδους που
λήγουν µετά τη 18η Δεκεµβρίου 2008 και η προθεσµία υποβολής
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος λήγει µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2011, παραδίδονται στην αρµόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος
νόµου και συντάσσεται προς τούτο σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. Στην ίδια ως άνω αρµόδια Υπηρεσία παραδίδονται και οι καταστάσεις των ενδοοµιλικών συναλλαγών
που είχαν υποβληθεί στη Διεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας
Αγοράς της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή για όλες τις διαχειριστικές περιόδους. Οι αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της
Φορολογικής Διοίκησης έχουν το δικαίωµα να ζητούν τους φακέλους τεκµηρίωσης από όλες τις επιχειρήσεις που είχαν υποχρέωση να συντάξουν φάκελο τεκµηρίωσης για τις ως άνω
διαχειριστικές περιόδους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
26 του ν. 3627/ 2008 και να αξιοποιούν αυτούς και τα ως άνω
παραδοθέντα στοιχεία στο πλαίσιο των διενεργούµενων από
αυτές φορολογικών ελέγχων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σε κάθε
διαχειριστική περίοδο διατάξεις. Σε περίπτωση µη διάθεσης στην
αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία του φακέλου τεκµηρίωσης εντός
τριάντα (30) ηµερών από την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης
ή µη υποβολής της κατάστασης ενδοοµιλικών συναλλαγών, επιβάλλεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της, σε βάρος της επιχείρησης πρόστιµο ίσο µε το δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας
των συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκµηρίωσης. Η Διεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς της Γενι-
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κής Γραµµατείας Καταναλωτή διατηρεί το δικαίωµα πρόσβασης
στους ως άνω φακέλους τεκµηρίωσης για λόγους διεξαγωγής
ερευνών αγοράς. Ως εκκρεµείς φάκελοι νοούνται οι φάκελοι των
υποθέσεων για τις οποίες είτε δεν έχει γίνει έναρξη του ελέγχου
είτε έχει γίνει έναρξη του ελέγχου και δεν έχει επιδοθεί στις ελεγχόµενες επιχειρήσεις απόφαση επιβολής χρηµατικού προστίµου
από το αρµόδιο προς τούτο όργανο. Ως έναρξη του ελέγχου νοείται η πρώτη πράξη της Διοίκησης προς περαιτέρω διερεύνηση
του φακέλου τεκµηρίωσης ή/και προσκόµισης συµπληρωµατικών
εγγράφων, πέραν της έγγραφης πρόσκλησης για την προσκόµιση του φακέλου τεκµηρίωσης. Ειδικά για υποθέσεις εκπρόθεσµης υποβολής της κατάστασης που προβλέπεται στην παρ. 4
του άρθρου 26 του ν. 3728/2008, για τις οποίες µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος δεν έχει βεβαιωθεί το οριζόµενο στην παράγραφο 6 του ίδιου ως άνω άρθρου, επιβάλλεται το αυτοτελές
πρόστιµο που ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του
παρόντος. Αρµόδια για την περαίωση των υποθέσεων αυτών
είναι η Διεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή, η οποία οφείλει εντός έξι (6)
µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος να εισηγηθεί σχετικά
στον αρµόδιο, για την επιβολή του προστίµου Γενικό Γραµµατέα
Καταναλωτή κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3 ως 6 του άρθρου 11 της υπ’ αριθµ. Α2 -8092/ 31.12.2008 υπουργικής απόφασης (Β’ 2709). Μετά τη δηµοσίευση του παρόντος, εκπρόθεσµες
καταστάσεις ενδοοµιλικών συναλλαγών υποβάλλονται αποκλειστικά στην αρµόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, η
οποία και επιβάλλει το πρόστιµο της παραγράφου 5 του άρθρου
11 του παρόντος.»
β. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 11 του ν.
4110/2013 καταργείται.
4. H διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3525/2007 (Α’
16) ισχύει και για τις χορηγίες που γίνονται στο πλαίσιο της διοργάνωσης της Ελληνικής Προεδρίας µέχρι τις 30.6.2014.
5. Οι δαπάνες που αφορούν απόκτηση άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων µπορούν νοµίµως να υπόκεινται σε τµηµατική
απόσβεση, εφόσον δεν µπορεί να εκπεστεί ολόκληρη η αξία των
αποκτηθέντων παγίων περιουσιακών στοιχείων εντός της χρήσεως, στην οποία αυτά αποκτήθηκαν. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου αφορά τις χρήσεις των ετών 2012 και 2013. Καµία
επιστροφή φόρου δεν γίνεται συνεπεία της εφαρµογής των διατάξεων της παρούσης.
Άρθρο 19
Οργανωτικά θέµατα της
Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων
1. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της περίπτωσης ΣΤ’ της παρ.
2 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) αντικαθίστανται ως
εξής:
«Ο Προϊστάµενος της Επιχειρησιακής Μονάδας έχει το σύνολο
των αρµοδιοτήτων του Προϊσταµένου Δ.Ο.Υ. για τη λήψη των
αναγκαστικών ή διοικητικών ή διασφαλιστικών µέτρων, ανεξαρτήτως της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου που έχουν βεβαιωθεί οι οφειλές, καθώς και τα δικαιώµατα του Προϊσταµένου Δ.Ο.Υ. που
ορίζονται από τις παραγράφους 10, 11, 12 και 13 του άρθρου 66
του Κ.Φ.Ε. όπως προστέθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 8 του ν. 4110/2013 (Α’ 17).
Η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης διαρθρώνεται σε τέσσερα Τµήµατα:
α) Τµήµα Α’- Διοικητικής µέριµνας, νοµικής υποστήριξης και
στατιστικής παρακολούθησης.
β) Τµήµα Β’- Επιχειρησιακού σχεδιασµού είσπραξης µεγάλων
οφειλών και στοχευµένων δράσεων είσπραξης ανά οφειλέτη.
γ) Τµήµα Γ’- Επιχειρησιακού σχεδιασµού είσπραξης οφειλών
ειδικών κατηγοριών οφειλετών και διαχείριση χαρτοφυλακίου
ανεπίδεκτων είσπραξης.
δ) Τµήµα Δ’- Επιχειρησιακού σχεδιασµού είσπραξης µεγάλων
οφειλών και στοχευµένων ενεργειών είσπραξης σε οµάδες οφειλετών.»
2. Το δέκατο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.
2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

5312

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται από τα
ελεγκτικά όργανα των υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική
Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων και από τα όργανα του Σ.Δ.Ο.Ε.
υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί ειδική εντολή ελέγχου κατά
περίπτωση από τον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων ή από
τον Ειδικό Γραµµατέα του Σ.Δ.Ο.Ε. για την εφαρµογή του ως άνω
µέτρου κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της ειδικής εντολής.»
3. Στο τέλος της υποπερίπτωσης γ’ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε2 της παρ. Ε’του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 (Α’ 222), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις των εδαφίων β’ και γ’ της παρ. 8 του άρθρου 30
του ν. 3296/2004 εφαρµόζονται και για τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε.
κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της.»
4. α. Στο τέλος του στοιχείου δ’ της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ε.2 του ν. 4093/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«η) καθορίζονται κατ’ αποκοπή και κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων τα ποσά που καταβάλλονται για τα έξοδα µετακίνησης, διανυκτέρευσης και ηµερήσιας αποζηµίωσης των
µελών του Συµβουλίου που καλούνται από το εξωτερικό για την
άσκηση των καθηκόντων τους, εφόσον δεν έχει καθοριστεί
άλλου είδους αποζηµίωση.»
β. Η διάταξη της παρούσας ισχύει από 1.9.2013.
γ. Η κατ’ εξουσιοδότηση του στοιχείου δ’ της περίπτωσης 5
της υποπαραγράφου Ε.2 του ν. 4093/2012 υπουργική απόφαση
για την εφαρµογή της περίπτωσης Α’ του παρόντος µπορεί να
έχει αναδροµική ισχύ από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της
παρούσας διάταξης, ειδικά για εντολές που εκδόθηκαν µε το
ανωτέρω περιεχόµενο µετά την ηµεροµηνία αυτή και µέχρι τη
δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 20
Οργανωτικά θέµατα
1.α. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 167/1996 (Α’ 128) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Των Γενικών Διευθύνσεων Φορολογίας και Φορολογικών
Ελέγχων προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου
Εφοριακών. Της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης
προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων του
Υπουργείου Οικονοµικών.»
β. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 167/1996 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών
Κληροδοτηµάτων προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων
των κλάδων του Υπουργείου Οικονοµικών.»
2. Η παρ. Ι του άρθρου 66 του π.δ. 178/2000 (Α’ 165) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ι. Στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής προΐστανται
υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονοµικών, κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον
MASTER και πολύ καλή γνώση αγγλικών ή γαλλικών.
Α. Στις Διευθύνσεις Τοµέων Παραγωγής, Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών και Κοινωνικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι όλων των
Κλάδων της κατηγορίας ΠΕ, µε καλή γνώση αγγλικών ή γαλλικών.
Στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι όλων των Κλάδων
της Κατηγορίας ΠΕ, µε άριστη γνώση αγγλικών ή γαλλικών.
Στις Διευθύνσεις Μακροοικονοµικής Ανάλυσης και Προβλέψεων και Πιστωτικών και Δηµοσιονοµικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι
ΠΕ όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονοµικών µε πτυχίο οικονοµικής κατεύθυνσης και καλή γνώση αγγλικών ή γαλλικών.
Β. Στα Τµήµατα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι όλων των Κλάδων
της κατηγορίας ΠΕ. Ειδικότερα οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων
της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν άριστη
γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.
Γ. Στο Αυτοτελές Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης προΐστανται
υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονοµικών µε πτυχίο Νοµικής Σχολής και άριστη γνώση αγγλικών

ή γαλλικών.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5Α του ν.
3049/2002 (Α’ 212) τροποποιείται ως εξής:
«Η Επιτροπή συγκροτείται από εκπροσώπους του Υπουργείου
που εποπτεύει την εκάστοτε αποκρατικοποιούµενη εταιρεία ή περιουσιακό στοιχείο, του Υπουργείου Οικονοµικών ή δηµοσίους
υπαλλήλους ή ιδιώτες, οι οποίοι έχουν εξειδικευµένες γνώσεις
στο αντικείµενο της σύµβασης που πρόκειται να ανατεθεί.»
4. Η εφαρµογή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου
1 του ν. 2343/1995 (Α’ 211), παρατείνεται ως προς την προθεσµία, µέχρι 31.12.2014.
5. Στο έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 83 του
ν.
2362/1995 (Α’ 247) η ηµεροµηνία «31.12.2013» αντικαθίσταται
από την ηµεροµηνία «31.12.2014».
KΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο 21
Συµπλήρωση διατάξεων πρώτου µέρους Κ.Φ.Ε.
Το πρώτο µέρος των γενικών διατάξεων του ν. 4172/ 2013 (Α’
167) τροποποιείται ως εξής:
1. Στην περίπτωση δ’ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 οι λέξεις
«ανεξαρτήτως νοµικής προσωπικότητας» διαγράφονται.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα συνεχώς
για χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις
(183) ηµέρες, συµπεριλαµβανοµένων και σύντοµων διαστηµάτων
παραµονής στο εξωτερικό, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος
από την πρώτη ηµέρα παρουσίας του στην Ελλάδα. Το προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση φυσικών προσώπων που βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς,
ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόµοιους ιδιωτικούς σκοπούς και
η παραµονή τους δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες εξήντα πέντε
(365) ηµέρες, συµπεριλαµβανοµένων και σύντοµων διαστηµάτων
παραµονής στο εξωτερικό. Η παρούσα παράγραφος δεν αποκλείει την εφαρµογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»
3. Στο τέλος της περίπτωσης ε’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 4172/2013 προστίθενται οι λέξεις «µέσω µόνιµης εγκατάστασης», στην περίπτωση θ’ οι λέξεις «η συναλλαγή πραγµατοποιείται στην ηµεδαπή ή» διαγράφονται και στις περιπτώσεις ιβ’ και
ιγ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 µετά τη λέξη «από» προστίθεται η λέξη «φορολογικό».
Άρθρο 22
Συµπλήρωση διατάξεων δεύτερου µέρους
Κ.Φ.Ε. σχετικά µε τη φορολογία εισοδήµατος
φυσικών προσώπων
Το δεύτερο µέρος των γενικών διατάξεων του ν. 4172/ 2013
τροποποιείται ως εξής:
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.
4172/2013 µετά τη λέξη «ετήσιο» προστίθεται η λέξη «φορολογητέο».
2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «και εφόσον δεν έχει την εµπορική ιδιότητα και δεν διατηρεί επαγγελµατική εγκατάσταση
που διαφέρει από την κατοικία του» διαγράφονται. Με απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα µπορούν να προβλέπονται περαιτέρω
προϋποθέσεις και να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή αυτής της περίπτωσης.
3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν.
4172/2013 ή λέξη «όπως» διαγράφεται και αντικαθίσταται από
τις λέξεις «του οποίου η µέθοδος υπολογισµού».
4. Στο άρθρο 15 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 5 που έχει ως εξής:
«5. Για τους φορολογούµενους που κατοικούν µόνιµα σε νησιά
µε πληθυσµό, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή, κάτω από
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τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, το φορολογητέο εισόδηµα του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας της παραγράφου 1 αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), προκειµένου να
υπολογιστεί το ποσό του φόρου που αναλογεί στο εισόδηµά
τους.
Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει µέχρι την 31η
Δεκεµβρίου 2015.»
5. Στον τίτλο του άρθρου 17 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «για
εξαρτώµενα µέλη» διαγράφονται και στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 17 οι λέξεις «τα ακόλουθα εξαρτώµενα µέλη του φορολογούµενου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «το φορολογούµενο
και τα εξαρτώµενα µέλη του».
6. α. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.
4172/2013 µετά τη λέξη «γεωργικών» προστίθεται η λέξη «πτηνοτροφικών».
β. Στην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 πριν το τελευταίο εδάφιο προστίθενται τρία εδάφια ως εξής:
«Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται για
τους τίτλους του άρθρου 42 που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά, συµπεριλαµβανοµένης
και της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ή για
τα οµόλογα που εκδίδονται από εισηγµένες εταιρείες, καθώς και
για τα κρατικά οµόλογα, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο φορολογούµενος ασχολείται κατ’ επάγγελµα µε τις ανωτέρω συναλλαγές. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να
προβλέπεται η εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου και σε
κάθε άλλη ρυθµιζόµενη αγορά ή άλλους τίτλους. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι φορολογούµενοι που ασχολούνται κατ’
επάγγελµα µε τις ανωτέρω συναλλαγές.»
γ. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν.
4172/2013 ή λέξη «προηγούµενου» αντικαθίσταται µε τη λέξη
«δεύτερου».
7. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 22 του ν. 4172/2013, η
φράση «του επόµενου άρθρου του Κ.Φ.Ε.» αντικαθίσταται µε τη
φράση «του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε.» και στην περίπτωση β’ του
άρθρου 22 η λέξη «πραγµατικής» αντικαθίσταται από τη λέξη
«αγοραίας» και οι λέξεις «έµµεσων µεθόδων ελέγχου» από τις
λέξεις «των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση».
8. Μετά το άρθρο 22 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο άρθρο
22Α που έχει ως εξής:
«Άρθρο 22Α
Δαπάνες Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας
1. Οι δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το
χρόνο της πραγµατοποίησής τους προσαυξηµένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν
πάγιο εξοπλισµό, προκειµένου να προσαυξηθούν σύµφωνα µε
το προηγούµενο εδάφιο, κατανέµονται ισόποσα στα επόµενα
τρία (3) έτη. Τα κριτήρια χαρακτηρισµού των πιο πάνω δαπανών
καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση των
Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων και Πολιτισµού και Αθλητισµού. Αν προκύψουν ζηµίες µετά την αφαίρεση
του ως άνω ποσοστού µεταφέρονται µε βάση το άρθρο 27 του
παρόντος.
2. Συγχρόνως µε την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης,
η επιχείρηση υποβάλλει στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας
που πραγµατοποίησε. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών
αυτών διενεργούνται εντός χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών.
Μετά την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσµίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί. Σε κάθε περίπτωση,
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων ενηµερώνει σχετικά
το Υπουργείο Οικονοµικών σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο προεδρικό διάταγµα.»
9. Στην περίπτωση Α’ του άρθρου 23 µετά τις λέξεις «τραπεζικά δάνεια» προστίθενται οι λέξεις «διατραπεζικά δάνεια, καθώς
και τα οµολογιακά δάνεια που εκδίδουν ανώνυµες εταιρείες» και
στην περίπτωση δ’ του άρθρου 23 οι λέξεις «για διαγραφή επι-
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σφαλών απαιτήσεων» διαγράφονται.
10. α. Το άρθρο 24 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
αα) Στον τίτλο του άρθρου 24 πριν τη λέξη «αποσβέσεις» προστίθεται η λέξη «φορολογικές»,
ββ) στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 πριν τη λέξη «αποσβέσεις» προστίθεται η λέξη «φορολογικές»,
γγ) στην παράγραφο 3 του άρθρου 24 πριν τη λέξη «απόσβεση» προστίθεται η λέξη «φορολογική»,
δδ) στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 24 µετά
τη λέξη «ανακατασκευής» προστίθενται οι λέξεις «αποκατάστασης του περιβάλλοντος»,
εε) στον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 πριν τη λέξη
«απόσβεσης» προστίθεται η λέξη «φορολογικής»,
στστ) στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 πριν τη λέξη «απόσβεσης» προστίθεται η λέξη «φορολογικής»,
ζζ) στην παράγραφο 5 του άρθρου 24 πριν τη λέξη «αποσβέσεων» προστίθεται η λέξη «φορολογικών»,
ηη) στην παράγραφο 6 του άρθρου 24 πριν τη λέξη «απόσβεση» προστίθεται η λέξη «φορολογική»,
θθ) στην παράγραφο 7 του άρθρου 24 πριν τη λέξη «απόσβεσης» προστίθεται η λέξη «φορολογικής» και
ιι) στην παράγραφο 8 του άρθρου 24 πριν τη λέξη «απόσβεση»
προστίθεται η λέξη «φορολογική».
β. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4172/ 2013 µετά
την περίπτωση ε’ προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Στην περίπτωση της µίσθωσης οχηµάτων στην έννοια του µισθώµατος σύµφωνα µε την περίπτωση δ’ δεν συµπεριλαµβάνονται τα κόστη λειτουργίας και κυκλοφορίας του οχήµατος.»
γ. Προστίθεται νέα παράγραφος 9 στο άρθρο 24 του
ν. 4172/2013 που έχει ως εξής:
«9. Ο υπολογισµός της τιµής κτήσης σύµφωνα µε τα άρθρα 41
και 42 γίνεται µε βάση τις φορολογικές αποσβέσεις.»
11. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 26 του
ν.
4172/2013 µετά τις λέξεις «επισφαλών απαιτήσεων» και πριν τις
λέξεις «των µετόχων» προστίθεται η λέξη «κατά».
12. Στην παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4172/ 2013, οι λέξεις «επιχειρηµατικών κερδών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κερδών
από επιχειρηµατική δραστηριότητα» και στο πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 27 µετά τις λέξεις «νοµικών προσώπων» προστίθενται οι λέξεις «των περιπτώσεων α’, γ’ και δ’ του
άρθρου 45».
13. Το άρθρο 28 του ν.4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στον τίτλο του άρθρου 28 η λέξη «έµµεση» διαγράφεται και
η λέξη «κερδών» αντικαθίσταται από τη λέξη «εσόδων», στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 µετά τις λέξεις «επιχειρηµατική δραστηριότητα» προστίθενται οι λέξεις «µπορεί να» και µετά τη λέξη
«προσδιορίζεται» προστίθενται οι λέξεις «µε βάση κάθε διαθέσιµο
στοιχείο ή».
β. Οι περιπτώσεις α’ και β’ του άρθρου 28 αντικαθίστανται και
προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής:
«α) όταν τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οικονοµικές
καταστάσεις δεν συντάσσονται σύµφωνα µε τον νόµο για τα λογιστικά πρότυπα, ή
β) όταν τα φορολογικά στοιχεία ή τα λοιπά προβλεπόµενα σχετικά δικαιολογητικά δεν συντάσσονται σύµφωνα µε τον Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας, ή
γ) όταν τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία δεν προσκοµίζονται στη Φορολογική Διοίκηση µετά από σχετική πρόσκληση.»
γ. Στο άρθρο 28 προστίθεται παράγραφος 2 που έχει ως εξής:
«2. Το εισόδηµα φυσικών προσώπων, ανεξαρτήτως αν προέρχεται από άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µπορεί επίσης να προσδιορίζεται µε βάση κάθε διαθέσιµο στοιχείο ή
έµµεσες µεθόδους ελέγχου σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όταν το ποσό του δηλούµενου εισοδήµατος δεν επαρκεί για την κάλυψη των προσωπικών
δαπανών διαβίωσης ή σε περίπτωση που υπάρχει προσαύξηση
περιουσίας η οποία δεν καλύπτεται από το δηλούµενο εισόδηµα.»
14. Το άρθρο 29 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στο δεύτερο κλιµάκιο της κλίµακας της παραγράφου 1 του
άρθρου 29 το µαθηµατικό σύµβολο «ίσο» διαγράφεται.
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β. Στο άρθρο 29 προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και 6 που
έχουν ως εξής:
«5. Για τους φορολογούµενους που κατοικούν µόνιµα σε νησιά
µε πληθυσµό σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή κάτω από
τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, το φορολογητέο εισόδηµα του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας της παραγράφου 1 αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), προκειµένου να
υπολογιστεί το ποσό του φόρου που αναλογεί στο εισόδηµά
τους.
Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει µέχρι την 31η
Δεκεµβρίου 2015.
6. Τα κέρδη των φυσικών προσώπων και των ατοµικών επιχειρήσεων που εµπίπτουν στην έννοια των πολύ µικρών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής
της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόµενης ηλεκτρικής
ενέργειας προς την εταιρεία «Δ.Ε.Η. Α.Ε». ή άλλο προµηθευτή,
µετά από την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης
Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων µέχρι δέκα (10) Kw», κατόπιν απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 (Α’ 8),
απαλλάσσονται του φόρου.»
15. Το άρθρο 34 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 προστίθεται νέα περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ) σύµφωνα µε την κλίµακα της παραγράφου 1 του άρθρου
15, εφόσον ο φορολογούµενος είναι εγγεγραµµένος στο µητρώο
ανέργων του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ).»
β. Στην υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης δ’ της παραγράφου
2 του άρθρου 34 ο αριθµός «31» αντικαθίσταται µε τον αριθµό
«32» και στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 34 οι
λέξεις «ή του άρθρου 34» διαγράφονται.
16. Στο άρθρο 35 του ν. 4172/2013 το κόµµα µετά τη λέξη
«είδος» διαγράφεται.
17. Το άρθρο 41 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 41 προστίθεται τελευταίο
εδάφιο που έχει ως εξής:
«Ως µεταβίβαση σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή νοείται και
η εισφορά ακίνητης περιουσίας για την κάλυψη ή την αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.»
β. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 41 µετά τη λέξη «αποπληθωρισµένη» προστίθενται οι λέξεις
«σύµφωνα µε την παράγραφο 5» και στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 41 µετά τη λέξη «τίµηµα» προστίθενται
οι λέξεις «ή αγοραία αξία».
18. Το άρθρο 42 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 42 προστίθεται τελευταίο
εδάφιο που έχει ως εξής:
«Ως µεταβίβαση σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο νοείται
και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας».
β. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 42 µετά
τις λέξεις «το τίµηµα» προστίθενται οι λέξεις «ή αγοραία αξία».
γ. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η τιµή κτήσης προσδιορίζεται µε βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους µεταβιβαζόµενους τίτλους κατά το χρόνο απόκτησης ή το τίµηµα που αναγράφεται
στη σύµβαση µεταβίβασης κατά το χρόνο της απόκτησης των
τίτλων, εφόσον οποιοδήποτε από τα ανωτέρω είναι χαµηλότερο.»
δ. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 42
µετά τη λέξη «µηδενική» προστίθενται οι λέξεις «,εφόσον η
αγορά των τίτλων πραγµατοποιείται µετά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας αποϋλοποίησης των τίτλων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, ήτοι την 29η Σεπτεµβρίου του έτους
1999. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο
τρόπος υπολογισµού της τιµής κτήσης, µε αναγωγή στην ηµεροµηνία της 29.9.1999, στις περιπτώσεις που οι µεταβιβαζόµενοι
τίτλοι έχουν αποκτηθεί πριν την ηµεροµηνία αυτή.»
ε1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 42 ο αριθµός «2» αντικαθί-
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σταται από τον αριθµό «3».
ε2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 42 προστίθενται
οι λέξεις «και τα οποία προκύπτουν από συναλλαγές και τίτλους
των περιπτώσεων α’, β’, και γ’ της παραγράφου 1. Ζηµιές από
συναλλαγές σε τίτλους της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1
συµψηφίζονται µόνον µε µελλοντικά κέρδη υπεραξίας από την
ίδια αιτία.
στ. Στο άρθρο 42 προστίθεται νέα παράγραφος 8 που έχει ως
εξής:
«8. Απαλλάσσεται από το φόρο το εισόδηµα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι σε κράτη µε τα
οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύµβαση αποφυγής διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ) και το οποίο προκύπτει από υπεραξία µεταβίβασης των τίτλων σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους
υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν στη Φορολογική Διοίκηση
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη φορολογική τους κατοικία.»
Άρθρο 23
Συµπλήρωση διατάξεων τρίτου µέρους ΚΦΕ
σχετικά µε τη φορολογία εισοδήµατος νοµικών
προσώπων και νοµικών οντοτήτων
1. Στο τέλος του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο
εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση των νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία εφαρµόζονται αποκλειστικά
οι διατάξεις του άρθρου 47 του παρόντος Κώδικα».
2. Το άρθρο 47 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 προστίθεται νέο εδάφιο
που έχει ως εξής:
«Στην έννοια του κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο εµπίπτει και η κεφαλαιοποίηση ή διανοµή κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος
εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων.»
β. Στο άρθρο 47 προστίθεται νέα παράγραφος 3, που έχει ως
εξής:
«3. Τα έσοδα και τα έξοδα των νοµικών προσώπων και νοµικών
οντοτήτων που εφαρµόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που
προκύπτουν κατά την αρχική αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, κατανέµονται ανάλογα µε τη χρονική διάρκεια των
αντίστοιχων µέσων, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα από τα Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα. Ως χρηµατοοικονοµικά µέσα νοούνται τα
οριζόµενα από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατ’ εφαρµογή του Κανονισµού 1606/2002, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου.»
γ. Στο άρθρο 47 προστίθεται νέα παράγραφος 4, που έχει ως
εξής:
«4. Για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 21 έως και 28 του Κεφαλαίου Γ’του Μέρους Δεύτερου.»
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 το διαζευκτικό «ή» µετά
τη λέξη «πρόσωπο» διαγράφεται και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 48 οι λέξεις «καθώς και» αντικαθίστανται από τη λέξη «ή».
4. Το άρθρο 49 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι δαπάνες τόκων δεν
αναγνωρίζονται ως εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες, στο
βαθµό που οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων υπερβαίνουν το
τριάντα τοις εκατό (30%) των φορολογητέων κερδών προ τόκων,
φόρων και αποσβέσεων (EBITDA).»
β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι δαπάνες τόκων της παραγράφου 1 αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες εφόσον το ποσό
των εγγεγραµµένων στα βιβλία καθαρών δαπανών τόκων δεν
υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ
το χρόνο.»
γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Κάθε δαπάνη τόκων που δεν εκπίπτει σύµφωνα µε την πα-
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ράγραφο 1 του παρόντος άρθρου µεταφέρεται χωρίς χρονικό
περιορισµό.»
5. Η παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες όταν πραγµατοποιούν συναλλαγές, µία ή περισσότερες, διεθνείς ή και εγχώριες,
µε συνδεδεµένα πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 2 του
Κ.Φ.Ε. µε οικονοµικούς ή εµπορικούς όρους διαφορετικούς από
εκείνους που θα ίσχυαν µεταξύ µη συνδεδεµένων προσώπων
(ανεξάρτητων επιχειρήσεων) ή µεταξύ συνδεδεµένων προσώπων
και τρίτων, οποιαδήποτε κέρδη τα οποία χωρίς τους όρους αυτούς θα είχαν πραγµατοποιηθεί από το νοµικό πρόσωπο ή νοµική
οντότητα, αλλά τελικά δεν πραγµατοποιήθηκαν λόγω των διαφορετικών όρων (αρχή των ίσων αποστάσεων) περιλαµβάνονται στα
κέρδη του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας µόνον
στο βαθµό που δεν µειώνουν το ποσό του καταβλητέου φόρου.»
6. Το άρθρο 52 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Ο τίτλος του άρθρου 52 αντικαθίσταται ως εξής: «Εισφορές
ενεργητικού έναντι τίτλων».
β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 52 οι λέξεις «από εισφέρουσες ή λήπτριες εταιρίες» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «από την
εισφέρουσα και τη λήπτρια εταιρεία» και προστίθεται δεύτερο
εδάφιο που έχει ως εξής:
«Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «τίτλοι» νοούνται
οι µετοχές ή τα εταιρικά µερίδια.»
γ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 52 οι λέξεις «εταιρικού κεφαλαίου» αντικαθίστανται µε τη λέξη «κεφαλαίου» και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως
εξής: «Ως εισφορά ενεργητικού νοείται και η µετατροπή υποκαταστήµατος σε νεοσυσταθείσα εταιρία που αποτελεί θυγατρική
της εισφέρουσας εταιρείας.»
δ. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 52 η λέξη «πραγµατικής»
αντικαθίσταται µε τη λέξη «αγοραίας».
ε. Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 9 του άρθρου 52 η λέξη
«κάτοικος» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «φορολογικός κάτοικος».
στ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 52 η
λέξη «λήπτρια» αντικαθίσταται µε τη λέξη «εισφέρουσα».
7. Το άρθρο 53 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Ο τίτλος του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως εξής: «Ανταλλαγή τίτλων».
β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 53 προστίθεται δεύτερο
εδάφιο ως εξής:
«Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «τίτλοι» νοούνται
οι µετοχές ή τα εταιρικά µερίδια».
γ. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 53 οι λέξεις «ανταλλαγή µετοχών» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «ανταλλαγή τίτλων», οι λέξεις «και µία µετοχή» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «και έναν
τίτλο» και οι λέξεις «µετοχικού κεφαλαίου» αντικαθίστανται µε τις
λέξεις «κεφαλαίου».
δ. Στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 53 οι λέξεις «ανταλλαγής µετοχών» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «ανταλλαγής τίτλων».
ε. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 53 η λέξη
«µετοχών» διαγράφεται και στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου οι λέξεις «από τον µέτοχο στην αγοραία τους τιµή» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «από τον µέτοχο ή εταίρο στην
αγοραία τους αξία».
στ. Στις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 6 η λέξη «µέτοχος» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «µέτοχος ή εταίρος».
ζ. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 53 οι λέξεις «της λογιστικής
αξίας τους» διαγράφονται και αντικαθίστανται µε τις λέξεις «της
φορολογητέας αξίας τους».
η. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 53 οι λέξεις «αξία από τη
λογιστική αξία που είχαν οι ανταλλασσόµενοι τίτλοι αµέσως πριν
την ανταλλαγή µετοχών» διαγράφονται και αντικαθίστανται µε
τις λέξεις «φορολογητέα αξία από την αξία που είχαν οι ανταλλασσόµενοι τίτλοι αµέσως πριν την ανταλλαγή των τίτλων».
8. Το άρθρο 54 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 54 η λέξη «ζητηθεί» αντικαθίσταται µε τη λέξη «επιλεγεί» και οι λέξεις «, ή εφόσον επιλεγεί
η υπαγωγή σε αυτό από µέτοχο ή εταίρο της εισφέρουσας εται-
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ρείας,» διαγράφονται και προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει
ως εξής:
«Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «τίτλοι» νοούνται
οι µετοχές ή τα εταιρικά µερίδια.»
β. Στις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 2 του άρθρου
54 οι λέξεις «εταιρικού κεφαλαίου» αντικαθίστανται µε τη λέξη
«κεφαλαίου».
γ. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 54 οι λέξεις «εταιρικού κεφαλαίου» αντικαθίστανται µε τη λέξη «κεφαλαίου» και στην περίπτωση β’ της παραγράφου 3 οι λέξεις «ή
τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«τίτλων του κεφαλαίου».
δ. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 54 η λέξη «πραγµατικής»
αντικαθίσταται µε τη λέξη «αγοραίας».
ε. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 54 οι λέξεις «εταιρικό κεφάλαιο» αντικαθίστανται µε τη λέξη «κεφάλαιο».
στ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 54 οι
λέξεις «µπορεί να εφαρµοστούν» αντικαθίσταται µε τη λέξη
«εφαρµόζονται».
ζ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 54 οι
λέξεις «µπορεί να εφαρµοστούν» αντικαθίσταται µε τη λέξη
«εφαρµόζονται».
η. Στην παράγραφο 16 οι λέξεις «οι ανταλλασσόµενοι τίτλοι
αµέσως πριν την ανταλλαγή µετοχών» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «οι τίτλοι αµέσως πριν τη συγχώνευση ή διάσπαση».
θ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 17 οι λέξεις «µπορεί να
εφαρµοστούν σε µέτοχο ο οποίος» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«εφαρµόζονται σε µέτοχο ή εταίρο ο οποίος», στην περίπτωση
α’ της παραγράφου 17 η λέξη «µέτοχος» αντικαθίσταται µε τις
λέξεις «µέτοχος ή εταίρος» και η περίπτωση β’ της παραγράφου
17 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) ο µέτοχος ή εταίρος, ο οποίος δεν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, κατείχε τους τίτλους της εισφέρουσας και κατέχει τους τίτλους της λήπτριας εταιρείας µέσω µόνιµης
εγκατάστασης που διατηρεί στην Ελλάδα».
ι. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 54, οι λέξεις «της λογιστικής
αξίας τους» διαγράφονται και αντικαθίστανται µε τις λέξεις «της
φορολογητέας αξίας τους».
ια. Στην παράγραφο 16 του άρθρου 54, οι λέξεις «αξία από τη
λογιστική αξία που είχαν οι ανταλλασσόµενοι τίτλοι αµέσως πριν
την ανταλλαγή µετοχών» διαγράφονται και αντικαθίσταται µε τις
λέξεις «φορολογητέα αξία από την αξία που είχαν οι ανταλλασσόµενοι τίτλοι αµέσως πριν την συγχώνευση ή διάσπαση».
9. Το άρθρο 58 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 58 µετά τις λέξεις «διπλογραφικά βιβλία» προστίθενται οι λέξεις «, καθώς και τα νοµικά
πρόσωπα της περίπτωσης γ’ του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά».
β. Στο άρθρο 58 προστίθεται νέα παράγραφος 4 που έχει ως
εξής:
«4. Για τους φορολογούµενους των περιπτώσεων α’, β’, δ’, ε’
και στ’ του άρθρου 45 οι συντελεστές της παραγράφου 1 µειώνονται κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για τα κέρδη
που προκύπτουν από επιχειρηµατική δραστηριότητα που ασκείται σε νησιά µε πληθυσµό, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή,
κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Η διάταξη του
προηγούµενου εδαφίου ισχύει µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2015.»
γ. Στο άρθρο 58 προστίθεται νέα παράγραφος 5 που έχει ως
εξής:
«5. Τα κέρδη των επιχειρήσεων των περιπτώσεων α’, β’ , δ’ , ε’
και στ’ του άρθρου 45, εφόσον αυτές εµπίπτουν στην έννοια των
πολύ µικρών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη Σύσταση
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση
παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία «Δ.Ε.Η.
Α.Ε.» ή άλλο προµηθευτή, µετά από την ένταξή τους στο «Ειδικό
Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων µέχρι δέκα
(10) Kw», κατόπιν απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/ 2006 (Α’ 8), απαλλάσσονται
του φόρου. Η εν λόγω απαλλαγή χορηγείται µε την προϋπόθεση
ότι τα κέρδη εµφανίζονται σε ειδικό λογαριασµό µε την ονοµασία
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«Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων
µέχρι δέκα (10) Kw». Σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής
τους, φορολογούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
κώδικα κατά το χρόνο διανοµής ή κεφαλαιοποίησής τους αντίστοιχα.»
Άρθρο 24
Συµπλήρωση διατάξεων τέταρτου µέρους ΚΦΕ
σχετικά µε την παρακράτηση φόρου
1. Στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 59 του
ν.
4172/2013 µετά τις λέξεις «εργαζοµένους τους» προστίθενται οι
λέξεις «ή υπαλλήλους τους».
2. Στην παρ. 5 του άρθρου 60 του ν.4172/2013 οι λέξεις «την
παράγραφο 4 του άρθρου 8» αντικαθίστανται από τις λέξεις «το
άρθρο 12».
3. Στο άρθρο 60 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 6, που έχει ως εξής:
«6. Ο φόρος που παρακρατείται σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους αποδίδεται το αργότερο µέχρι το τέλος του δεύτερου µήνα από την ηµεροµηνία καταβολής του υποκείµενου σε
παρακράτηση εισοδήµατος.»
4. Το άρθρο 62 του ν.4172/2013 τροποποιείται ως εξής: α. Στο
τέλος της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 η τελεία αντικαθίσταται µε κόµµα.
β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 62 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ως άνω νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα ή το φυσικό
πρόσωπο που ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα µπορεί να
επιλέξει να φορολογηθεί για το εισόδηµα από δικαιώµατα και τις
αµοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για
συµβουλευτικές ή παρόµοιες υπηρεσίες σύµφωνα µε το καθεστώς που ισχύει για τους φορολογικούς κατοίκους που λαµβάνουν τέτοιες αµοιβές και να πιστώσει τον παρακρατηθέντα φόρο
έναντι του οφειλόµενου φόρου εισοδήµατος.»
γ. Στο άρθρο 62 προστίθεται νέα παράγραφος 4 που έχει ως
εξής:
«4. Το φυσικό πρόσωπο που αποκτά υπεραξία από τη µεταβίβαση ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το άρθρο 41 καταβάλλει
στο συµβολαιογράφο κατά την υπογραφή του συµβολαίου µεταβίβασης το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στην υπεραξία
σύµφωνα µε το άρθρο 43.»
5. Το άρθρο 63 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 63 οι
λέξεις «δέκα τοις εκατό (10%)» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)» και µετά τις λέξεις «στην καταβολή» προστίθενται οι λέξεις «ή ο φορολογούµενος που καταβάλλει, κατέχει άµεσα µετοχές, µερίδια ή συµµετοχή
τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο µετοχικό κεφάλαιο του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας που εισπράττει, ή ένα τρίτο νοµικό πρόσωπο ή µία νοµική οντότητα
κατέχει άµεσα µετοχές, µερίδια ή συµµετοχή τουλάχιστον είκοσι
πέντε τοις εκατό (25%) στο µετοχικό κεφάλαιο τόσο του νοµικού
προσώπου ή της νοµικής οντότητας που εισπράττει όσο και του
φορολογούµενου που προβαίνει στην καταβολή».
β. Στις υποπεριπτώσεις αα’ και γγ’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 63 οι λέξεις «Οδηγίας 2009/133/ΕΚ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Οδηγίας 2003/49/ΕΚ».
6. Το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 64 οι λέξεις «εκτός από τις
αµοιβές που αναφέρονται στην περίπτωση δ’ της παραγράφου
1», καθώς και οι λέξεις «που έχει τη φορολογική κατοικία του
στην Ελλάδα» διαγράφονται, και µετά τη λέξη οντότητα» προστίθενται οι λέξεις «που λαµβάνει αµοιβές για υπηρεσίες σύµφωνα
µε την περίπτωση δ’ και».
β. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 64 οι λέξεις «καθορίζονται
ειδικότερα ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσης του παρακρατούµενου φόρου σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους, ο τύπος
και το περιεχόµενο της δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου» αντικαθίστανται

από τις λέξεις «καθορίζεται ο χρόνος υποβολής της δήλωσης».
γ. Στο άρθρο 64 προστίθενται νέες παράγραφοι 6 και 7 που
έχουν ως εξής:
«6. Οι πληρωµές τόκων δανείων που χορηγούν πιστωτικά ιδρύµατα, περιλαµβανοµένων των τόκων υπερηµερίας, καθώς και οι
τόκοι διατραπεζικών καταθέσεων απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου.»
«7. Ο φόρος που παρακρατείται σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους αποδίδεται το αργότερο µέχρι το τέλος του δεύτερου µήνα από την ηµεροµηνία καταβολής της υποκείµενης σε
παρακράτηση πληρωµής.»
Άρθρο 25
Συµπλήρωση διατάξεων έκτου µέρους ΚΦΕ
σχετικά µε την υποβολή δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατος και την προκαταβολή φόρου
1. Το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στον τίτλο του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 µετά τη λέξη
«προσώπων» προστίθενται οι λέξεις «και καταβολή του φόρου»,
στην παράγραφο 2 µετά τις λέξεις «για όλα τα» προστίθενται οι
λέξεις «αυτοτελώς φορολογούµενα», στην παράγραφο 3 του άρθρου 67 οι λέξεις «κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η Φεβρουαρίου µέχρι και την 30ή Ιουνίου» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «µέχρι και την 30ή Απριλίου».
β. Η παρ. 6 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 αναριθµείται σε 7
και προστίθεται νέα παράγραφος 6 που έχει ως εξής:
«6. Ο φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων υπολογίζεται
µε βάση την ετήσια φορολογική δήλωση του φορολογούµενου
και το ποσό της φορολογικής οφειλής καθορίζεται σύµφωνα µε
τα άρθρα 31 και 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, κατόπιν έκπτωσης:
α) του φόρου που παρακρατήθηκε,
β) του φόρου που προκαταβλήθηκε,
γ) του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σύµφωνα µε
το άρθρο 9.
Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε
ή παρακρατήθηκε είναι µεγαλύτερο από τον οφειλόµενο φόρο,
η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται.
Η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις (3) ίσες διµηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία
ηµέρα του επόµενου µήνα από την προβλεπόµενη προθεσµία
υποβολής της δήλωσης και η καθεµία από τις επόµενες την τελευταία ηµέρα του τρίτου και πέµπτου µήνα αντίστοιχα από την
υποβολή της δήλωσης, η οποία δεν µπορεί να εκτείνεται πέραν
του ίδιου φορολογικού έτους.»
2. Το άρθρο 68 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στον τίτλο του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 µετά τη λέξη
«οντοτήτων» προστίθενται οι λέξεις «και καταβολή του φόρου»,
στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 µετά τη λέξη «δηλώνουν»
προστίθεται η λέξη «ηλεκτρονικά» και στην παράγραφο 2 οι λέξεις «κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η Φεβρουαρίου µέχρι
και την 30ή Ιουνίου του αµέσως επόµενου φορολογικού έτους»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «µέχρι και την τελευταία ηµέρα
του έκτου µήνα από το τέλος του φορολογικού έτους».
β. Η παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 αναριθµείται σε 4
και προστίθεται νέα παράγραφος 3 που έχει ως εξής:
«3. Ο φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων υπολογίζεται µε βάση την ετήσια φορολογική δήλωση
του φορολογούµενου και το ποσό της φορολογικής οφειλής καθορίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 31 και 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, κατόπιν έκπτωσης:
α) του φόρου που παρακρατήθηκε,
β) του φόρου που προκαταβλήθηκε,
γ) του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σύµφωνα µε
το άρθρο 9. Ειδικά για τα µερίσµατα που εισπράττει ηµεδαπή µητρική εταιρεία από ηµεδαπή ή αλλοδαπή θυγατρική της µε έδρα
σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48, από το ποσό του φόρου
εκπίπτει το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων, καθώς και
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το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του µερίσµατος. Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι µεγαλύτερο από τον οφειλόµενο
φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται.
Η καταβολή του φόρου γίνεται σε οκτώ (8), κατ’ ανώτατο όριο,
ισόποσες µηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται
µε την υποβολή της δήλωσης και οι υπόλοιπες επτά (7) µέχρι την
τελευταία ηµέρα του έβδοµου µήνα από την υποβολή της δήλωσης, η οποία δεν µπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους. Για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες
που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση η καταβολή του φόρου γίνεται
εφάπαξ µε την υποβολή της δήλωσης.»
3. Στην περίπτωση α’ της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν.
4172/2013 οι λέξεις «που αναφέρονται στις περιπτώσεις β’ και δ’
της παραγράφου 5 του άρθρου 49» και στην περίπτωση Α’ της
παραγράφου 5 του άρθρου 69 οι λέξεις «µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 64» διαγράφονται.
4. Το άρθρο 71 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 71 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νοµικό πρόσωπο ή
νοµική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται
ποσό ίσο µε ογδόντα τοις εκατό (80%) του φόρου που προκύπτει
για το φόρο που αναλογεί στο εισόδηµα του διανυόµενου φορολογικού έτους.»
β. Στην παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013 µετά τη λέξη
«γ’» προστίθεται η λέξη «ε’».
γ. Η περίπτωση Α’ της παρ. 9 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) για τις εταιρείες που µετασχηµατίζονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 52 και 54 του παρόντος, του ν.δ.
1297/1972 και του ν. 2166/1993 κατά περίπτωση.»
δ. Οι περιπτώσεις β’ και ε’ της παραγράφου 9 του άρθρου 71
του ν. 4172/2013 διαγράφονται και οι περιπτώσεις γ’, δ’, στ’, ζ’
και η’ αναριθµούνται σε β’, γ’, δ’, ε’ και στ’ αντίστοιχα.
Άρθρο 26
Συµπλήρωση µεταβατικών διατάξεων ΚΦΕ
και έναρξη ισχύος
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «κλείνουν µετά την 30ή Ιουνίου 2014» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά».
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «κλείνουν» αντικαθίστανται από τη λέξη «αρχίζουν».
3. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 αναριθµούνται οι παράγραφοι 9 έως και 17 σε παραγράφους 10 έως και 18 αντίστοιχα και
προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. α. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 49 τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017. Κατά τη
µεταβατική αυτή περίοδο οι δαπάνες τόκων δεν αναγνωρίζονται
ως εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες στο βαθµό που οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων υπερβαίνουν τα ακόλουθα ποσοστά
των φορολογητέων κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων
(ΕBITDA):
- το εξήντα τοις εκατό (60%) από την 1η Ιανουαρίου 2014,
- το πενήντα τοις εκατό (50%) από την 1η Ιανουαρίου 2015,
- το σαράντα τοις εκατό (40%) από την 1η Ιανουαρίου 2016.
β. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 49 τίθενται σε
ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016. Κατά τη µεταβατική αυτή περίοδο οι δαπάνες τόκων αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες εφόσον το ποσό των
εγγεγραµµένων στα βιβλία καθαρών δαπανών τόκων δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ το
χρόνο.
γ. Οι διατάξεις του άρθρου 49 δεν εφαρµόζονται στις επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, µόνο κατά το µέρος που αφορά στην
εκτέλεση δηµοσίου έργου ή την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας
µέσω σύµβασης παραχώρησης, κατά την έννοια των προεδρικών
διαταγµάτων 59/2007 και 60/2007, η οποία έχει κυρωθεί µε νόµο,
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ή µέσω σύµβασης Σύµπραξης Δηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα
(Σ.Δ.Ι.Τ.) κατά τις διατάξεις του ν. 3389/2005, οι οποίες συνάπτονται µέχρι και τις 31.12.2014.»
4. Στην παρ. 11 του άρθρου 72 του ν. 4172/ 2013, όπως αναριθµείται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος, οι λέξεις
«που πραγµατοποιούνται» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των
οποίων η διαδικασία αρχίζει».
5. α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 72 του
ν.4172/2013, όπως αναριθµείται σύµφωνα µε την παράγραφο 3
του παρόντος, οι λέξεις «εµφανίστηκαν στον τελευταίο ισολογισµό που έκλεισαν πριν από την 1.1.2014» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «σχηµατίστηκαν µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2013.»
β. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 72 του
ν.4172/2013, οι λέξεις «προηγούµενου» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «πρώτου» και πριν τη λέξη «ζηµίες» προστίθενται οι λέξεις
«φορολογικά αναγνωρίσιµες».
γ. Πριν το τελευταίο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 72 του
ν.4172/2013, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τους σκοπούς του προηγούµενου εδάφιου ως συµψηφισµός νοείται το αλγεβρικό άθροισµα και το οποίο αυξοµειώνει
το φορολογικό αποτέλεσµα (κέρδη ή ζηµίες) της επιχείρησης.»
δ. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
«Η καταβολή του φόρου της παραγράφου αυτής γίνεται µέχρι
το τέλος του δεύτερου µήνα από την απόφαση διανοµής από τη
γενική συνέλευση των µετόχων.»
6. Η παρ. 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως αναριθµείται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος, αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Για ισολογισµούς που κλείνουν µε ηµεροµηνία 31.12.2014
και µετά δεν επιτρέπεται η τήρηση λογαριασµών αφορολόγητου
αποθεµατικού, πλην των επενδυτικών ή αναπτυξιακών νόµων,
καθώς και ειδικών διατάξεων νόµων.»
7. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 18 που έχει ως εξής:
«18. Για τις συµβάσεις που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη
ισχύος του παρόντος Κώδικα η παράγραφος 2 του άρθρου 24
τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019.»
8. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 19 που έχει ως εξής:
«19. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 καταργείται η
παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.1905/1990 (Α’ 147).»
9. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 20 που έχει ως εξής:
«20. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 παύουν να
ισχύουν η παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (Α’16) και η
παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 2789/2000 (Α’ 21).»
10. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 21 που έχει ως εξής:
«21. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 67 τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό
διάστηµα από την 1η Φεβρουαρίου µέχρι και την 30ή Ιουνίου.»
11. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 22 που έχει ως εξής:
«22. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 παύουν να
ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994 (Α’ 151), συµπεριλαµβανοµένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που
έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του νόµου.»
12. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 οι παράγραφοι 21 και 22
αναριθµούνται σε παραγράφους 22 και 23 και προστίθεται νέα
παράγραφος 21 που έχει ως εξής:
«21. Για τις παροχές σε είδος, όπως ορίζονται στο άρθρο 13
του Κώδικα, η παράγραφος 1 του άρθρου 60 τίθεται σε ισχύ από
την 1.1.2015.»
13. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 η παράγραφος 23 αναριθµείται σε παράγραφο 25 και προστίθενται νέες παράγραφοι 23
και 24 ως εξής:
«23. Οι διατάξεις του Κώδικα για τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα των
οικοδοµικών επιχειρήσεων εφαρµόζονται για ακίνητα για τα
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οποία η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί από την
1.1.2006 και µετά.
24. Κατά τον υπολογισµό του φόρου σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 15 και προκειµένου να διατηρηθεί ακέραιο
το ποσό της µείωσης του φόρου, σύµφωνα µε το άρθρο 16, ο
φορολογούµενος απαιτείται να προσκοµίσει αποδείξεις σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του φορολογητέου εισοδήµατός
του. Το ποσό των αποδείξεων που προσκοµίζονται δεν απαιτείται
να υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500)
ευρώ. Σε περίπτωση που δεν προσκοµίζεται το απαιτούµενο
ποσό αποδείξεων, ο φόρος προσαυξάνεται κατά τη θετική διαφορά µεταξύ του απαιτούµενου ποσού αποδείξεων, µε ανώτατο
όριο τις δέκα χιλιάδες πεντακόσια (10.500) ευρώ και του προσκοµισθέντος ποσού αποδείξεων, η οποία πολλαπλασιάζεται µε
συντελεστή 22%. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η προσκόµιση
αποδείξεων, ο τρόπος επιµερισµού των δαπανών µεταξύ των συζύγων, οι κατηγορίες των φορολογουµένων που εξαιρούνται από
την υποχρέωση αυτή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αποκλειστικά για το φορολογικό έτος 2014.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ Ο.Δ.Δ.Η.Χ., Γ.Λ.Κ.
ΚΑΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Άρθρο 27
Ρυθµίσεις για τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
1. α) Στον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) συνιστάται Διεύθυνση Δηµόσιου Χρέους, στην οποία
µεταφέρονται οι αρµοδιότητες της Δ23- Διεύθυνσης Δηµοσίου
Χρέους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η συνιστώµενη
µε το παρόν Διεύθυνση διαρθρώνεται στα κατωτέρω Τµήµατα:
i) Τµήµα Α’ - Συµβατικό, ii) Τµήµα Β’- Προϋπολογισµού και Εξυπηρέτησης Δηµοσίου Χρέους, iii) Τµήµα Γ’- Τίτλων και iv) Τµήµα
Δ’- Λογιστικό και οι αρµοδιότητές της ασκούνται από τα Τµήµατα
σύµφωνα µε την κατανοµή της παραγράφου 2 του άρθρου 25
του π.δ. 284/1988 (Α’128 και 165).
β) Ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ., κατά την άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων,
ενεργεί ως εντολοδόχος στο όνοµα και για λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου.
2. α) Από τις υφιστάµενες αρµοδιότητες της συσταθείσας µε
το άρθρο 1 του π.δ. 85/1996 (Α’69) Δ49-Διεύθυνσης Χρηµατοδοτικού Προγραµµατισµού και Διαχείρισης Κρατικών Διαθεσίµων
του Γ.Λ.Κ. οι αρµοδιότητες: i) επί κατασχέσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος και τα λοιπά Πιστωτικά Ιδρύµατα και ii) της
διενέργειας συµψηφισµών ληξιπρόθεσµων οφειλών µεταξύ των
φορέων του Δηµοσίου, µεταφέρονται στη Δ24-Διεύθυνση Λογαριασµών του Δηµοσίου της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισµού.
β) Οι λοιπές αρµοδιότητες της ως άνω Διεύθυνσης, πλην εκείνων που έχουν µεταφερθεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης µε την αριθ.2/23686/0004/19.3.2012 (Β’809)
κ.υ.α., µεταφέρονται στη Διεύθυνση Δανεισµού και Διαχείρισης
στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ..
3. α) Για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Δηµοσίου Χρέους συνιστώνται στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. δεκαέξι (16) θέσεις κατηγορίας ΠΕ και
πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΔΕ.
β) Οι ανωτέρω θέσεις δύναται να καλυφθούν µε απόσπαση
υπαλλήλων και Προϊσταµένων του Γ.Λ.Κ. κατά προτεραιότητα εξ
αυτών που έχουν υπηρετήσει στη Δ23-Διεύθυνση Δηµοσίου Χρέους του Γ.Λ.Κ., µετά από αίτησή τους προς τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ., σε αντίστοιχου ιεραρχικού επιπέδου θέση, κατά παρέκκλιση των
διατάξεων των άρθρων 68 παράγραφος 6 και 86 παράγραφος 5
του Υπαλληλικού Κώδικα.
γ) Η απόσπαση διενεργείται µε απόφαση του εποπτεύοντος
υπουργού, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου
του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., χωρίς γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου και χωρίς
χρονικό περιορισµό, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων.
Με όµοια απόφαση, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του

Ο.Δ.ΔΗ.Χ. ή µετά από αίτηση του υπαλλήλου, οι αποσπάσεις της
παρούσας παραγράφου µπορούν να ανακαλούνται οποτεδήποτε
και οι υπάλληλοι επιστρέφουν σε θέση αντίστοιχου ιεραρχικού
επιπέδου µε αυτή που κατείχαν πριν την απόσπασή τους. Αν δεν
υπάρχει κενή οργανική θέση προϊσταµένου, καλύπτουν την
πρώτη που θα κενωθεί.
δ) Ο χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων του Γ.Λ.Κ. που θα αποσπαστούν στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας που διανύεται στο Γ.Λ.Κ..
Οι αποσπώµενοι υπάλληλοι διατηρούν το βαθµολογικό, µισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς του φορέα προέλευσής τους.
ε) Ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. αποδίδει στους φορείς προέλευσης τις εκάστοτε οφειλόµενες αποδοχές ή απολαβές των υπαλλήλων που
αποσπώνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
στον Οργανισµό.
4. Η Δ23-Διεύθυνση Δηµοσίου Χρέους και η Δ49-Διεύθυνση
Χρηµατοδοτικού Προγραµµατισµού και Διαχείρισης Κρατικών
Διαθεσίµων της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισµού του Γ.Λ.Κ., καταργούνται.
5. α) Στο άρθρο 3 του ν. 2628/1998 (Α’151), προστίθεται περίπτωση ιβ’ ως εξής:
«ιβ) επιλέγει, τοποθετεί και παύει τους Προϊσταµένους Διεύθυνσης ή Τµήµατος του Οργανισµού, επιλέγοντας µεταξύ είτε
υπαλλήλων του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. είτε υπαλλήλων αποσπασµένων σε
αυτόν.»
β) Από την περίπτωση δδ’ της περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 2628/1998, όπως ισχύει, απαλείφεται η φράση
«διατηρουµένων των λοιπών συναφών αρµοδιοτήτων της Διεύθυνσης Χρηµατοδοτικού Προγραµµατισµού και Διαχείρισης Κρατικών Διαθεσίµων.»
6. Οι διατάξεις του άρθρου 25 του π.δ. 284/1988, του άρθρου
1 του π.δ. 85/1996 (Α’69), του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 2469/1997
(Α’38) και η κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα
2925530/3356/0004/15.4.1997 κ.υ.α. (Β’316), καταργούνται.
7. α) Οι αναγκαίες πιστώσεις για την εξυπηρέτηση και διαχείριση του Δηµοσίου Χρέους (χρεολύσια - τόκοι - συναφείς δαπάνες) εγγράφονται στον Κρατικό Προϋπολογισµό σε ειδικό φορέα
του Υπουργείου Οικονοµικών µετά από εισήγηση του Ο.Δ.ΔΗ.Χ..
Οι πληρωµές διενεργούνται από την αρµόδια Διεύθυνση των Λογαριασµών του Δηµοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(Δ24) σύµφωνα µε την πρόταση του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και τακτοποιούνται µε την έκδοση τακτικών συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Με την ίδια ως άνω διαδικασία διενεργούνται και οι εγγραφές
των πιστωτικών εσόδων στον Κρατικό Προϋπολογισµό.
β) Ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. είναι υποχρεωµένος να συντάσσει κάθε τρίµηνο
ειδική έκθεση προς τον εποπτεύοντα υπουργό που κοινοποιείται
και στη Βουλή, αναφορικά µε την όλη διαχείριση του Δηµοσίου
Χρέους, τις προβλέψεις και εκτιµήσεις για το επόµενο τρίµηνο,
καθώς και τις εξελίξεις στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.
γ) Οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
και οι αποσπάσεις του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού του
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. που λήγουν εντός του έτους 2013 παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους µέχρι τις 31.12.2014.
δ) Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ο.Δ.ΔΗ.Χ. που δηµοσιεύεται µόνο µε ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο του Οργανισµού µπορεί να καθορίζεται η ώρα έναρξης του νοµίµου
ωραρίου του εν γένει προσωπικού του Οργανισµού. Με την απόφαση του προηγουµένου εδαφίου η σχετική ώρα µπορεί να καθορίζεται κλιµακωτά και σε κυλιόµενο πρόγραµµα ανά κατηγορία
προσωπικού ή ανά οργανωτικό σχηµατισµό του Οργανισµού και
ανάλογα µε τις µεταβαλλόµενες υπηρεσιακές ανάγκες.
8. α) Με αποφάσεις του εποπτεύοντος υπουργού ρυθµίζεται
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια ή τεχνικό ζήτηµα που ανακύπτει από
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
β) Όπου στις κείµενες διατάξεις γίνεται αναφορά στη Δ23-Διεύθυνση Δηµόσιου Χρέους του Γ.Λ.Κ. νοείται η Διεύθυνση Δηµόσιου Χρέους στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ..
γ) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού είναι όλως ειδικές και κατισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ορίζει διαφορετικά.
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Άρθρο 28
Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης υπηρεσιών
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και
δηµοσιολογιστικού δικαίου
1. α. Στις αρµοδιότητες των Υπηρεσιών Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), όπως αυτές προβλέπονται από τις οικείες οργανικές
διατάξεις [άρθρο 43 του π.δ. 284/1988 (Α’ 128 και 165) και άρθρο
7 του π.δ. 551/1988 (Α’ 259)] προστίθενται και οι κατωτέρω αρµοδιότητες:
i) Παραγωγή στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Δηµοσιονοµικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) ηλεκτρονικών Εντολών Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασµού προς την Τράπεζα της
Ελλάδος, για : αα) την εξόφληση των εκδιδόµενων χρηµατικών
ενταλµάτων (τακτικών και προπληρωµής) µε πίστωση των τραπεζικών λογαριασµών των δικαιούχων, ββ) την απόδοση των διενεργούµενων κρατήσεων υπέρ τρίτων στους δικαιούχους
(ασφαλιστικά ταµεία κ.λπ.).
ii) Μέριµνα για τη διενέργεια συµψηφισµών και απόδοση στο
Δηµόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταµεία των οφειλών των δικαιούχων, που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
iii) Ενηµέρωση δικαιούχων και φορέων για την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων και την πληρωµή των δικαιούχων.
iv) Καταχώρηση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Δικαιούχων, Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.
β. Οι ανωτέρω αρµοδιότητες, όσον αφορά στις Υ.Δ.Ε. που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης, κατανέµονται και ασκούνται
από το Τµήµα Λογιστικό, πλην της τήρησης του Μητρώου Δικαιούχων που διενεργείται από τα Τµήµατα Εκκαθάρισης Δαπανών, κατά λόγο αρµοδιότητας.
2.α. Στις Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου, που λειτουργούν σε επίπεδο αυτοτελούς Τµήµατος, συνιστώνται τα ακόλουθα Γραφεία:
(i) Εκκαθάρισης Δαπανών και
(ii) Λογιστικό.
β. Οι αρµοδιότητες των συνιστώµενων Γραφείων είναι οι αντίστοιχες των Τµηµάτων Εκκαθάρισης Δαπανών και Λογιστικού
των Υ.Δ.Ε., επιπέδου Διεύθυνσης.
3.α. Οι προθεσµίες αποστολής από τους Διατάκτες στις οικείες Υ.Δ.Ε., των δικαιολογητικών δαπανών προς έκδοση σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων για την πληρωµή τους, και
θεώρησης των εκδιδόµενων ενταλµάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, στις προβλεπόµενες περιπτώσεις, καθορίζονται ως ακολούθως:
(i) Αποστολή δικαιολογητικών: Εντός τριών (3) ηµερών από
την πρωτοκόλληση του τιµολογίου ή άλλου ισοδύναµου εγγράφου στην Υπηρεσία.
(ii) Θεώρηση των χρηµατικών ενταλµάτων: Εντός πέντε (5)
ηµερών από την παραλαβή τους από την οικεία Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
β. Μη τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών συνεπάγεται την πειθαρχική και αστική ευθύνη των αρµόδιων οργάνων κατά τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
4. Δαπάνες των Περιφερειών που πραγµατοποιήθηκαν εντός
του πρώτου τριµήνου τρέχοντος οικονοµικού έτους και πριν την
καταχώρηση του προϋπολογισµού τους στο Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό Σύστηµα Δηµοσιονοµικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.),
δύνανται να πληρωθούν κατά παρέκκλιση των κειµένων περί διάθεσης πιστώσεων και αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, σε
βάρος του προϋπολογισµού του τρέχοντος ή/και του επόµενου
οικονοµικού έτους, τηρουµένων των λοιπών προϋποθέσεων νοµιµότητας και κανονικότητας αυτών.
5.α. Η περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Γ.2 της παρ. Γ του
ν. 4093/2012 (Α’ 222) αριθµείται ως 2.α και προστίθεται περίπτωση 2.β ως εξής:
«2.β. Στην καθοριζόµενη στην παραπάνω περίπτωση 2.α συνολική επιχορήγηση κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, µέχρι
του ύψους των υφιστάµενων κατά την 31η Δεκεµβρίου 2011 ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών του, δύνανται να συµπεριλαµβάνονται και ποσά για: α) Κατασχέσεις που διενεργήθηκαν µετά την
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1.1.2012 σε βάρος των τραπεζικών λογαριασµών του φορέα, κατόπιν τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και αφορούν στην εξόφληση υφιστάµενων κατά την 31η Δεκεµβρίου 2011
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών του και β) δάνεια που έχουν συναφθεί από το φορέα, κατά το µέρος που οι πόροι των δανείων
αυτών χρησιµοποιήθηκαν αποκλειστικά και µόνο για την εξόφληση υφιστάµενων κατά την 31η Δεκεµβρίου 2011 ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων.»
β. Η περίπτωση ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4151/2013
αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Η ισχύς της παρούσας παραγράφου του παρόντος άρθρου
αρχίζει από 1.1.2014. Μέχρι τις 31.3.2014 η εξόφληση των χρηµατικών ενταλµάτων δύναται να διενεργείται και από τις Δ.Ο.Υ.».
Άρθρο 29
1. Από τους τακτικούς προϋπολογισµούς των υπουργείων
(κεντρικών, περιφερειακών υπηρεσιών) και αποκεντρωµένων διοικήσεων, µεταφέρεται µέρος των πιστώσεών τους που έχουν
προβλεφθεί για µεταβιβάσεις προς φορείς εντός ή εκτός της Γενικής Κυβέρνησης, προκειµένου να καλυφθούν οι δαπάνες µισθοδοσίας προσωπικού που θα προκύψουν από τη µετάταξη ή
µεταφορά ή προσωρινή τοποθέτηση υπαλλήλων. Οµοίως, από
τις ως άνω πιστώσεις θα καλυφθούν και οι δαπάνες µισθοδοσίας
νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού, στα πλαίσια ανακατανοµής
προσωπικού στο δηµόσιο τοµέα. Η διαδικασία διενεργείται κατά
το στάδιο κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισµού. Ειδικά για
το έτος 2014 οι απαιτούµενες πιστώσεις µεταφέρονται κατά το
πρώτο δίµηνο του έτους αυτού.
Το ποσό ή ποσοστό παρακράτησης επί των ανωτέρω µεταβιβάσεων καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Διοικητικής
Μεταρρύθµισης
και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρµόδιου υπουργού και µεταφέρεται σε ειδικούς κωδικούς εξόδων του προϋπολογισµού του
Υπουργείου Οικονοµικών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια επί της ακολουθούµενης διαδικασίας.
Τυχόν υπόλοιπα των κωδικών αυτών µεταφέρονται στους προϋπολογισµούς των υπουργείων (κεντρικών, περιφερειακών υπηρεσιών) και αποκεντρωµένων διοικήσεων, προκειµένου να
µεταβιβασθούν στους φορείς των υποτοµέων τους το αργότερο
στο τελευταίο δίµηνο κάθε έτους, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 4055/2012 (Α’ 51) και στην
παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) η φράση «στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους» αντικαθίσταται µε τη φράση
«στους φορείς από τους οποίους εποπτεύονται, καθώς και στους
φορείς επιχορήγησης ή και χρηµατοδότησης, εφόσον αυτοί δεν
ταυτίζονται».
Άρθρο 30
Πρόγραµµα Εθελοντικής
Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας
1. Επιτρέπεται η µετάταξη µονίµων και µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α’
βαθµού, της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος, της 'Ενωσης
Περιφερειών Ελλάδος, των Περιφερειακών Ενώσεων Δήµων και
του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε κενές ή συνιστώµενες, µε την πράξη µετάταξης, θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας άλλων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, της Κεντρικής Ένωσης
Δήµων Ελλάδος, της 'Ενωσης Περιφερειών Ελλάδος και των
Περιφερειακών Ενώσεων Δήµων.
Για τη µετάταξη εκδίδεται ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν υποβολής αιτιολογηµένων αιτηµάτων των φορέων υποδοχής, στα οποία θα βεβαιώνεται η ύπαρξη των
αναγκαίων πιστώσεων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται
τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων προς µετάταξη, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τη διαδικασία µετάταξης.
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Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, στις Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων προέλευσης, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10)
ηµερών από την έκδοση της ανακοίνωσης.
Οι ανωτέρω Διευθύνσεις εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών
συντάσσουν πίνακες συνδροµής κριτηρίων σε ειδικό λογισµικό
του Α.Σ.Ε.Π., τους οποίους αποστέλλουν στους φορείς υποδοχής και στο Α.Σ.Ε.Π..
Το Α.Σ.Ε.Π. εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών, κατ’
αναλογική εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν.
2190/1994 (Α’28), ως ισχύει, συντάσσει Ενιαίο Πίνακα Κατάταξης
και Διάθεσης, µε βάση τους πίνακες συνδροµής κριτηρίων, τη
µοριοδότηση και τις δηλώσεις προτίµησης των υποψηφίων, τον
οποίο αποστέλλει στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Το Υπουργείο Εσωτερικών αποστέλλει αµελλητί τον πίνακα
στους φορείς προέλευσης και υποδοχής.
Για την ολοκλήρωση της µετάταξης απαιτείται η σύµφωνη
γνώµη του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου του φορέα προέλευσης. Η γνώµη του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου του
φορέα προέλευσης αποστέλλεται εντός προθεσµίας πέντε (5)
ηµερών από τη λήψη του πίνακα του προηγούµενου εδαφίου,
στο φορέα υποδοχής και στον οικείο Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης του φορέα υποδοχής, µε κοινοποίηση στο
Υπουργείο Εσωτερικών. Εάν εντός της προθεσµίας των πέντε (5)
ηµερών δεν εκδοθεί σύµφωνη ή αρνητική γνώµη, τεκµαίρεται η
σύµφωνη γνώµη του φορέα προέλευσης για την ολοκλήρωση
της µετάταξης.
Η απόφαση για τη µετάταξη εκδίδεται από το αρµόδιο προς
διορισµό όργανο του φορέα υποδοχής, εντός προθεσµίας πέντε
(5) ηµερών από τη λήψη ή την κατά τεκµήριο έκδοση της σύµφωνης γνώµης του φορέα προέλευσης. Η απόφαση δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε µέριµνα του οικείου
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
2. Το προσωπικό που µετατάσσεται βάσει του παρόντος άρθρου τίθεται σε διαθεσιµότητα χρονικής διάρκειας ενός µηνός,
αρχοµένης από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής πράξης του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Η διαθεσιµότητα παύει αυτοδικαίως µε την πάροδο του µηνός και
προς τούτο εκδίδεται αµελλητί σχετική διαπιστωτική πράξη του
αρµόδιου προς διορισµό οργάνου του φορέα υποδοχής.
Κατά τη διάρκεια της διαθεσιµότητας, η µισθοδοσία του προσωπικού βαρύνει το φορέα προέλευσης και µετά το πέρας της
διαθεσιµότητας βαρύνει το φορέα υποδοχής.
Το προσωπικό αυτό, µετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας,
δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως πλεονάζον και να τεθεί εκ νέου,
άνευ αιτήσεώς του, σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιµότητας.
3. Η ισχύς κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, που επιτρέπει µετατάξεις µεταξύ των φορέων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αναστέλλεται για χρονικό διάστηµα
τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
4. Οι ανωτέρω µετατάξεις εξαιρούνται των διατάξεων της
παρ.1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α’180), ως ισχύει.
5. Οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3870/2010 (Α’ 138) δεν
ισχύουν για τις µετατάξεις του παρόντος άρθρου.
6. Οι µετατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 31
Ρυθµίσεις σχετικά µε τη Δηµόσια Περιουσία
1. Στο άρθρο 11 του ν. 2971/2001 (Α’ 285) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Η διατήρηση και παραχώρηση της χρήσης των τεχνικών
έργων της παραγράφου 1, στα οποία έχουν προστεθεί, ως οργανικό σύνολο, έργα για τα οποία δεν υφίσταται άδεια της αρ-

µόδιας αρχής, µπορεί να γίνει µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, έναντι ανταλλάγµατος, το οποίο καθορίζεται µε την ίδια απόφαση, µε τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Υποβολή από τον παραχωρησιούχο προς την οικεία Κτηµατική Υπηρεσία Τεχνικού Φακέλου, θεωρηµένου από τη Διεύθυνση
Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας, στον οποίο περιλαµβάνεται διάγραµµα αποτύπωσης των υφιστάµενων έργων και τεχνική έκθεση για τη στατική ικανότητα και λειτουργικότητά τους.
β. Υποβολή από τον παραχωρησιούχο προς την οικεία Κτηµατική Υπηρεσία θεωρηµένου αντιγράφου της, κατά το άρθρο 3
της υπ’ αριθµ. 170545/2013 (Β’ 2425) κοινής υπουργικής απόφασης, υποβληθείσας δήλωσης υπαγωγής του έργου στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις του άρθρου 8 παρ. 3 του ν.
4014/2011.
γ. Υποβολή από τον παραχωρησιούχο, εντός δύο µηνών από
την έκδοση της πράξης παραχώρησης, αιτήµατος νοµιµοποίησης των µη καλυπτόµενων από άδεια έργων, σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 27.
Η απόφαση παραχώρησης ανακαλείται, αζηµίως για το Δηµόσιο, σε περίπτωση µη υπαγωγής του έργου σε καθεστώς Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσµεύσεων λόγω µη συνδροµής των
κατά νόµο προϋποθέσεων ή µη υποβολής, εντός της τασσόµενης
προθεσµίας των δύο µηνών, αίτησης νοµιµοποίησης των έργων
ή µη έκδοσης απόφασης νοµιµοποίησης, λόγω µη συνδροµής
των κατά νόµο προϋποθέσεων.»
2. Στο άρθρο 14 του ν. 2971/2001 προστίθεται παράγραφος
12 ως ακολούθως:
«12.α. Επιτρέπεται η παραχώρηση, κατά τις προηγούµενες
παραγράφους, του δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού κοινόχρηστης
παραλίας θαλασσίου χώρου και πυθµένα για την εκτέλεση έργων
δικτύων τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης και
βιολογικών καθαρισµών, ακόµα και στην περίπτωση που στους
ανωτέρω κοινόχρηστους χώρους υφίστανται έργα χωρίς άδεια
ή καθ’ υπέρβαση αυτής.
β. Στην υποβαλλόµενη τεχνική µελέτη του προς κατασκευή
έργου πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά και η διαδικασία τυχόν
απαιτούµενης αποκατάστασής του, στην περίπτωση που τα υφιστάµενα παράνοµα έργα δεν νοµιµοποιηθούν και κριθούν κατεδαφιστέα σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.»
Άρθρο 32
Ρυθµίσεις σχετικά µε την εφαρµογή του ν. 4182/2013
1. Η περίπτωση δ’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4182/2013
καταργείται.
2. Το άρθρο 3 του ν. 4182/2013 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3
Αποδοχή περιουσιών υπέρ του Δηµοσίου
1. Τις περιουσίες υπέρ του Δηµοσίου αποδέχεται ή αποποιείται
ο Υπουργός Οικονοµικών. Όταν έχει προηγηθεί εκκαθάριση, η
σχετική απόφαση εκδίδεται µετά την υποβολή της έκθεσης του
εκκαθαριστή ή του προϊσταµένου Δ.Ο.Υ. ή του προξένου, στις
περιπτώσεις που η εκκαθάριση ενεργείται από τα όργανα αυτά.
Περίληψη της πράξης αποδοχής ή αποποίησης, που περιλαµβάνει κατά το δυνατόν λεπτοµερή και ακριβή περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Η πράξη αποδοχής επέχει, µετά τη δηµοσίευσή
της, θέση κληρονοµητηρίου υπέρ του Δηµοσίου κατά τις διατάξεις 1956, 1962 και 1963 ΑΚ. Η µεταβίβαση των κινητών περιουσιακών στοιχείων επέρχεται αυτοδικαίως µε την έκδοση της
πράξης αποδοχής και των ακινήτων µε τη µεταγραφή της κατ’
άρθρο 1192 του Αστικού Κώδικα.
2. Το Δηµόσιο δεν µπορεί να αποποιηθεί κληρονοµία η οποία
έχει επαχθεί σε αυτό εξ αδιαθέτου.
3. Το Δηµόσιο θεωρείται ότι αποδέχεται πάντα την κληρονοµία
µε το ευεργέτηµα της απογραφής, µη περιοριζόµενο σε προθεσµία για σύνταξη απογραφής και µη στερούµενο σε καµιά περίπτωση των πλεονεκτηµάτων του εξ απογραφής κληρονόµου.
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4. Δωρεές εν ζωή περιουσιών που αποτελούνται αποκλειστικά
από κινητά πράγµατα συνιστώνται και µε ιδιωτικό έγγραφο ή και
χωρίς έγγραφο, αν τα κινητά αυτά παραδόθηκαν στο Δηµόσιο.
5. Το Δηµόσιο δεν υποχρεώνεται σε παροχή ασφαλείας για
εκτέλεση τασσόµενου σε περιουσία όρου, καθώς και σε κάθε
άλλη περίπτωση που απαιτείται κατά τις κείµενες διατάξεις η παροχή ασφαλείας.
6. Κληροδοσίες υπέρ κοινωφελών σκοπών που εκτελούνται
από τον κληρονόµο ή κληροδόχο ή πρόσωπα άλλα εκτός από το
Δηµόσιο ή καταλείπονται σε κοινωφελή ιδρύµατα, ανακοινώνονται από τον βεβαρηµένο στο Υπουργείο Οικονοµικών εντός τριών
(3) µηνών από την αποδοχή της κληρονοµίας και εκκαθαρίζονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.»
3. Στην περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του
ν.
4182/2013 τίθεται κόµµα µετά τη λέξη «αποκατασταθεί» και προστίθεται η φράση «,καθώς και όσοι έχουν τεθεί σε αναγκαστική
διαχείριση ή εκκαθάριση».
4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 24 προστίθεται
εδάφιο ως εξής: «Για όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε διαχείριση ακινήτων περιουσιών η αρµόδια αρχή µπορεί να ζητήσει τη
συνδροµή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή της Κτηµατικής
Υπηρεσίας που βρίσκεται το ακίνητο.»
5.α. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 4182/ 2013
αντικαθίστανται από µία νέα παράγραφο ως εξής:
«1. Η εκποίηση ακινήτων διενεργείται από την Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. (Β’ 2779) µε εφαρµογή των διατάξεων που τη διέπουν, ύστερα από εντολή του Υπουργού
Οικονοµικών, η δε εκµίσθωσή τους από την αρµόδια Κτηµατική
Υπηρεσία εφαρµοζόµενων των διατάξεων των παραγράφων 8, 9
και 10 του άρθρου 24. Για τα θέµατα ανοικοδόµησης ή ουσιώδους ανακατασκευής ακινήτων της περιουσίας εφαρµόζεται η
παράγραφος 4 του άρθρου 42.»
β. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 36 του ν. 4182/ 2013
αναριθµούνται σε παραγράφους 2 και 3 αντίστοιχα.
6. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 4182/ 2013 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η εκποίηση ακινήτων διενεργείται από την Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. (Β’ 2779) µε εφαρµογή των διατάξεων που τη διέπουν, ύστερα από εντολή του Υπουργού
Οικονοµικών, η δε εκµίσθωσή τους από την αρµόδια Κτηµατική
Υπηρεσία εφαρµοζόµενων των διατάξεων των παραγράφων 8, 9
και 10 του άρθρου 24.
2. Όταν προκύπτει ζήτηµα ανοικοδόµησης ή ουσιώδους ανακατασκευής ακινήτων της περιουσίας εφαρµόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 42.»
7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αν το αρµόδιο εκ του σκοπού Υπουργείο δεν δύναται να
αναλάβει την υλοποίηση του έργου ορίζεται αρµόδιος για την
υλοποίηση φορέας µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, του αρµόδιου εκ του σκοπού Υπουργού και του Υπουργού
που εποπτεύει το φορέα υλοποίησης.»
8. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 45 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Αν το αρµόδιο εκ του σκοπού Υπουργείο δεν δύναται να αναλάβει την υλοποίηση του έργου ισχύουν τα αναφερόµενα στην
παράγραφο 2 του άρθρου 37.»
9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την εκποίηση κινητών και ακινήτων και για την εκµίσθωση ακινήτων των ιδρυµάτων εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 42 του
παρόντος Κώδικα.»
10. Στο τέλος του άρθρου 58 προστίθεται παράγραφος 7 ως
εξής:
«7. Για τις συµβάσεις προµηθειών και παροχής υπηρεσιών
ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 48.»
11. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 59 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο προϋπολογισµός και ο απολογισµός των εσόδων και εξόδων των ιδρυµάτων, καθώς και ο ισολογισµός τους συντάσσονται µε βάση τις ρυθµίσεις του προεδρικού διατάγµατος της

5321

παραγράφου 2 του άρθρου 73.»
12. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 82
αντικαθίσταται ως εξής:
«Διαδικασίες που έχουν ήδη αρχίσει, δύνανται να ολοκληρώνονται και κατά την προϋφιστάµενη διαδικασία.»
13. Αιτήµατα που υποβάλλονται σε αρχές των παραγράφων 3
και 4 του άρθρου 2 του ν. 4182/2013 (Α’ 185) για την εφαρµογή
των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 82 του εν λόγω νόµου εξετάζονται άµεσα ως προς την αρµοδιότητα και παραπέµπονται,
συνοδευόµενα µε τον πλήρη φάκελο της περιουσίας, στην κατά
το άρθρο 2 του ν. 4182/2013 αρµόδια αρχή, το αργότερο µέχρι
28.2.2014. Οι προθεσµίες της παραγράφου 2 του άρθρου 30, της
παραγράφου 2 του άρθρου 48, της παραγράφου 1 του άρθρου
56 και της παραγράφου 1 του άρθρου 60 εκκινούν από τη λήψη
του φακέλου της κοινωφελούς περιουσίας από την αρµόδια κατά
το άρθρο 2 του ν. 4182/ 2013 αρχή.
Άρθρο 33
Ρυθµίσεις για τις ΑΕΕΑΠ και
τροποποίηση διατάξεων των νόµων 3091/2002,
2065/1992 και 2778/1999
1. Στο άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (Α’ 330), όπου γίνεται αναφορά στις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 51Α
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµα- τος (Κ.Φ.Ε., ν. 2238/1994,
Α’ 151), αντικαθίσταται από 1.1.2014 µε αναφορά στις διατάξεις
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013.
2. Η περίπτωση ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002
αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Ασφαλιστικά ταµεία ή οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης,
εταιρείες συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ), οι
οποίες συνιστούν εταιρείες συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη
περιουσία, καθώς και θυγατρικές αυτών εταιρείες του άρθρου
22 παρ. 3 περιπτώσεις δ’ και ε’ του ν. 2778/1999, που εποπτεύονται από αρχή της χώρας της καταστατικής τους έδρας, εκτός
αυτών των οποίων η καταστατική έδρα βρίσκεται σε µη συνεργάσιµα κράτη, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις για τα κράτη
αυτά του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.»
3.α. Στο τέταρτο από το τέλος εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου
15 του ν. 3091/2002, µετά τη λέξη «κατέχουν» προστίθενται οι
λέξεις «ή διαχειρίζονται» και µετά τις λέξεις «εταιρείες διαχείρισης ή αµοιβαίων κεφαλαίων» προστίθενται οι λέξεις «εταιρείες
διαχείρισης ή/και παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών επί κεφαλαίων και αµοιβαίων κεφαλαίων,».
β. Στο τρίτο από το τέλος εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 15
του ν. 3091/2002, όπως ισχύει, οι λέξεις «ανήκει σε» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατέχει ή διαχειρίζεται».
4. Η παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Εξαιρούνται από την υποχρέωση της παραγράφου 1 εταιρείες που έχουν την έδρα τους, σύµφωνα µε το καταστατικό
τους, σε τρίτη χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντρέχουν οι αναφερόµενες στην παράγραφο 3 υπό στοιχεία α’, β’ και
γ’ περιπτώσεις, εφόσον η καταστατική τους έδρα δεν βρίσκεται
σε κράτη µη συνεργάσιµα σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις για
τα κράτη αυτά του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.»
5. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2065/ 1992 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση αναπροσαρµογής
της προηγούµενης παραγράφου και οι ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.»
6. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2778/ 1999 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Κατά τον υπολογισµό του παραπάνω φόρου δε λαµβάνονται
υπόψη τα ακίνητα που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα θυγατρικές των
ΑΕΕΑΠ, εταιρείες του άρθρου 22 παράγραφος 3 περιπτώσεις δ’
και ε’ του παρόντος νόµου, εφόσον αυτά αναγράφονται διακεκριµένα στις καταστάσεις επενδύσεών τους.»
7. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 και στο τρίτο εδάφιο της παρ.
3 του άρθρου 31 του ν. 2778/1999 διαγράφονται αντίστοιχα οι
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λέξεις «των άρθρων 12 και 54» και «των άρθρων 113 και 116».
8. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν.
2778/1999 διαγράφονται οι λέξεις «της περίπτωσης στ’ της παρ.
1 του άρθρου 31 που κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994 (Α’ 151).»
Άρθρο 34
Οργανωτικά θέµατα Ε.Ε.Ε.Π.
1. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α’ 38) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων συγκροτείται
από εννέα µέλη, που διορίζονται από τον Υπουργό Οικονοµικών
και είναι πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους, διακρίνονται για την
επιστηµονική τους κατάρτιση και την επαγγελµατική τους ικανότητα και διαθέτουν εξειδικευµένη εµπειρία σε θέµατα της αρµοδιότητας που τους ανατίθεται. Η θητεία του Προέδρου και των
υπόλοιπων µελών της Ε.Ε.Ε.Π. είναι τετραετής και µπορεί να ανανεώνεται για µία µόνο φορά. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. διορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από γνώµη της
Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής. Η σύνθεση των
µελών της Ε.Ε.Ε.Π., πλην του Προέδρου, ανανεώνεται κατά το
ήµισυ ανά διετία. Με την απόφαση διορισµού της Ε.Ε.Ε.Π. που
εκδίδεται για πρώτη φορά καθορίζονται τα µέλη για τα οποία η
θητεία είναι διετής. Τα µέλη της Ε.Ε.Ε.Π., οι σύζυγοί τους και οι
συγγενείς τους α’ και β’ βαθµού, απαγορεύεται να είναι εταίροι,
µέτοχοι, µέλη διοικητικού συµβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι,
τεχνικοί ή άλλοι σύµβουλοι ή µελετητές σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τοµέα των τεχνικών-ψυχαγωγικών
και τυχερών παιγνίων. Τα ανωτέρω αποτελούν κώλυµα διορισµού
ή λόγο παύσης µέλους της Ε.Ε.Ε.Π.. Επίσης, τα µέλη της
Ε.Ε.Ε.Π. απαγορεύεται για το χρονικό διάστηµα της θητείας τους
και πέντε (5) έτη µετά τη λήξη της να παρέχουν, µε οποιονδήποτε
τρόπο, υπηρεσία µε έµµισθη εντολή ή µε οποιαδήποτε έννοµη
σχέση, σε ελεγχόµενο από την Ε.Ε.Ε.Π. φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, παύει η θητεία
των µελών της Ε.Ε.Ε.Π. που παραβαίνουν τις διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων και τους επιβάλλεται πρόστιµο, ίσο µε το
δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
3.Α. Κατά τη διάρκεια της θητείας των µελών της Ε.Ε.Ε.Π. αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δηµόσιου λειτουργήµατος,
καθώς και η κατ’ επάγγελµα άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο Δηµόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε νοµικά πρόσωπα του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η άσκηση
καθηκόντων µέλους διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. και η άσκηση
του δικηγορικού λειτουργήµατος. Ο διορισµός µέλους το οποίο
απουσίασε αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις
της Επιτροπής, ανακαλείται αυτοδικαίως και για το υπόλοιπο της
θητείας του διορίζεται νέο µέλος.
3.Β. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης και κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν επιτρέπεται να ασκεί άλλο επάγγελµα ή λειτούργηµα. Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής, που ορίζεται εκ των εννέα ως άνω µελών από τον
Υπουργό Οικονοµικών, εκπροσωπεί την Επιτροπή δικαστικώς και
εξωδίκως. Ο Πρόεδρος έχει τη γενική αρµοδιότητα και εποπτεία
της λειτουργίας της Επιτροπής και προεδρεύει της Επιτροπής
την οποία συγκαλεί όποτε είναι αναγκαίο και τουλάχιστον δύο
φορές κάθε µήνα για τη λήψη αποφάσεων επί των θεµάτων της
αρµοδιότητάς της. Η ηµερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον
Πρόεδρο, ο οποίος ορίζει και τον τόπο και την ώρα της συνεδρίασης. Οι αποζηµιούµενες συνεδριάσεις ορίζονται ετησίως σε κατά
µέσο όρο, δύο εβδοµαδιαίως. Συνεδριάσεις πέραν των παραπάνω ορίων δεν αποζηµιώνονται. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να τροποποιείται ο αριθµός των
αποζηµιούµενων συνεδριάσεων αυτών και να καθορίζονται λεπτοµέρειες εφαρµογής της ρύθµισης, ως προς την κατανοµή
κατ’ έτος ή άλλα θέµατα. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής
δεν θίγονται οι διατάξεις της 58245/1701/2011 (ΥΟΔΔ 464) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών.
3.Γ. Από τις αναστολές, τους περιορισµούς και τις απαγορεύσεις των παραπάνω παραγράφων αυτής εξαιρείται η συµµετοχή

στην Τριµελή Επιτροπή Ελέγχου της παραγράφου 3Α του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α’ 180).»
2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 16
του ν. 3229/2004 (Α’ 38), οι λέξεις «και Ν.Π.Ι.Δ.» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «,Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και δικηγόροι που υπηρετούν σε αυτά µε σχέση έµµισθης εντολής».
3. Η παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α’ 14) καταργείται.
4. Στο τέλος της περίπτωσης Α’ της παρ. 6 του άρθρου 23 του
ν. 4141/2013 (Α’ 81) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι δικηγόροι που υπηρετούν στην Ε.Ε.Ε.Π. µε σχέση έµµισθης εντολής προσλαµβάνονται µετά από δηµόσια ανακοίνωση
και επιλογή, η οποία διενεργείται από τριµελή επιτροπή που ορίζεται µε απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..»
5. Το άρθρο 27 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:
α. Το περιεχόµενο του άρθρου 27 αναριθµείται σε παράγραφο
1.
β. Προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Κατά τη διαδικασία έκδοσης διοικητικών πράξεων σε εφαρµογή της κάθε είδους κείµενης νοµοθεσίας, η Ε.Ε.Ε.Π. µπορεί,
µε απόφασή της, να ορίζει τα δικαιολογητικά που είναι δυνατόν
να αντικατασταθούν µε υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο τρόπος και το είδος του ελέγχου
της ακρίβειας του περιεχοµένου των δηλώσεων αυτών.»
6. Στο άρθρο 28 του ν. 4002/2011 προστίθεται παράγραφος 9
ως εξής:
«9. Η Ε.Ε.Ε.Π., µε απόφασή της, µπορεί να αναθέτει την υποστήριξη και διεκπεραίωση δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεων ή/και την παροχή συµβουλών και γνωµοδοτήσεων σε
εξειδικευµένους δικηγόρους στον Άρειο Πάγο, των οποίων η
αµοιβή συµφωνείται κατά υπόθεση ή οµάδα υποθέσεων ή κατά
γνωµοδότηση.»
7.α. Μετά το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης δδ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για το υπηρεσιακό και ελεγκτικό της έργο και µέχρι την απόκτηση ιδίων µεταφορικών µέσων, η Ε.Ε.Ε.Π. µπορεί να χρησιµοποιεί µέσα δηµόσιας ή ιδιωτικής χρήσης κατά δωρεάν
παραχώρηση της χρήσης, εφόσον επιβαρύνεται αποκλειστικά
και µόνο µε το κόστος των καυσίµων.»
β. Στην παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 προστίθεται
περίπτωση ιδ’ ως εξής:
«ιδ. Τα θέµατα του χρόνου λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο εντός του έτους και του ωραρίου, καθώς και ο τρόπος και
οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των µε κάθε σχέση απασχολουµένων ή συνεργαζοµένων µε τις επιχειρήσεις καζίνο.»
8. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 2α και 3 του άρθρου 40
του ν. 4002/2011 από την ηµεροµηνία ισχύος τους, εφαρµόζονται
σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιγνίων.
9.α. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.
2206/1994 (Α’ 62), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από την έναρξη ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 92 του ν.
4182/2013 (Α’ 185), τα θέµατα που καθορίζονται µε τις αποφάσεις αυτές ρυθµίζονται ή/και τροποποιούνται µε απόφαση της
Ε.Ε.Ε.Π., κατά την κρίση της.»
β. Η παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2206/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθµίζονται τα θέµατα σχετικά µε κάθε αναγκαίο
έλεγχο τήρησης της δηµόσιας τάξης.»
γ. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµεροµηνία
ισχύος του νόµου αυτού, κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2206/1994, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την έκδοση του Κανονισµού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της
παρ. 3 του άρθρου 29 του
ν. 4002/2011 ή της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011. Η υπ’ αριθ. 1036/22.6.1995 (Β’ 549)
απόφαση των Υπουργών Τουρισµού και Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη συνεχίζει να ισχύει σχετικά µε τη ρύθµιση θεµάτων ελέγχου τήρησης της δηµόσιας τάξης, έως ότου
τροποποιηθεί η αντικατασταθεί σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2206/1994, όπως τροποποιείται µε το νόµο αυτόν.
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δ. Οι παράγραφοι 12, 13, 14 και 15 του άρθρου 3 του ν.
2206/1994 καταργούνται από 1.1.2014.
10. Η ισχύς της διάταξης της παρ. 17 του άρθρου 7 του ν.
4038/2012 παρατείνεται για διάστηµα έξι µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, κατά παρέκκλιση της παρ. 16 του
άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α’ 54).
Άρθρο 35
Θέµατα εποπτείας και ελέγχου τυχερών παιγνίων
1. Στο ενδέκατο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παρ. 3Α του
άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) µετά τις λέξεις «συλλογικών
οργάνων» τίθενται οι λέξεις «οργάνων, οµάδων εργασίας και επιτροπών» και µετά τις λέξεις «ιδιωτικού δικαίου» προστίθενται οι
λέξεις «και της ιδιωτικής οικονοµίας και δεν διαχειρίζεται δηµόσια χρήµατα».
2. Στο δέκατο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παρ. 3Α του
άρθρου 28 του ν. 4002/2011 µετά τις λέξεις «Η Επιτροπή ελέγχου» προστίθενται οι λέξεις «έχει δικό της ΑΦΜ και».
3. Το δέκατο τέταρτο και δέκατο πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παρ. 3Α του άρθρου 28 του ν. 4002/ 2011 αντικαθίστανται από εδάφια ως εξής:
«Ο προϋπολογισµός και οι δαπάνες εκτελούνται µε απόφαση
της Επιτροπής από τις υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π., οι οποίες τηρούν
διακριτούς λογιστικούς και τραπεζικούς λογαριασµούς, εφόσον
η Επιτροπή δεν έχει αυτόνοµη οικονοµική και λογιστική υποστήριξη. Οι συµβάσεις της Επιτροπής δεν είναι δηµόσιες συµβάσεις
και αποφασίζονται και συνάπτονται από αυτήν, εφόσον υφίσταται
σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό της, εκτελούνται δε για
λογαριασµό της από τις υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π., εφόσον η Επιτροπή δεν διαθέτει δική της αντίστοιχη υποδοµή. Η Επιτροπή,
όταν χρησιµοποιεί υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π., καταβάλλει σε αυτήν
το κόστος των υπηρεσιών αυτών.»
4. Στο τέλος της περίπτωσης ε’ της παρ. 3Α του άρθρου 28
του ν. 4002/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στην Τριµελή
Επιτροπή Ελέγχου µπορούν να συµµετέχουν µέλη διδακτικού
προσωπικού Α.Ε.I. πλήρους απασχόλησης, που δεν προέρχονται
από την Ε.Ε.Ε.Π.. Τα µέλη αυτά της Τριµελούς Επιτροπής Ελέγχου, απαγορεύεται για το χρονικό διάστηµα της θητείας τους και
πέντε (5) έτη µετά τη λήξη της να παρέχουν, µε οποιονδήποτε
τρόπο, υπηρεσία µε έµµισθη εντολή ή µε οποιαδήποτε έννοµη
σχέση, στην ΟΠΑΠ Α.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, παύει η θητεία των µελών της Τριµελούς Επιτροπής Ελέγχου που παραβαίνουν τις διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων
και τους επιβάλλεται πρόστιµο, ίσο µε το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.»
5. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4141/ 2013 (Α’
81), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από τον πρώτο προϋπολογισµό της Επιτροπής, καλύπτονται
ενδεχόµενες δαπάνες από την ηµεροµηνία ορισµού της Επιτροπής, σύµφωνα µε τα παραπάνω.»
6. Η εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4002/ 2011
(Α’ 180) για όσους εµπίπτουν στο άρθρο 53 του ν. 4002/2011,
αναστέλλεται για µεταβατικό διάστηµα από την έναρξη ισχύος
του άρθρου 106 του ν. 4209/2013 (Α’ 253), µη θιγοµένης της
εφαρµογής λοιπών φορολογικών διατάξεων. Για το ίδιο χρονικό
διάστηµα η φορολογία των παικτών εξακολουθεί να διέπεται από
τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 106
του ν. 4209/2013.
Άρθρο 36
Θέµατα οικοδοµικών συνεταιρισµών
1. Η παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 1667/1986 (Α’ 196) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι συνεταιρισµοί φαρµακοποιών διέπονται και από την
ισχύουσα για αυτούς νοµοθεσία.»
2. Το έκτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1667/ 1986
(Α’ 196) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά της πράξης του Ειρηνοδίκη και εντός προθεσµίας
τριάντα (30) ηµερών, αφότου έλαβαν γνώση της δηµοσίευσης
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της πράξης, τα όργανα διοίκησης του συνεταιρισµού και οποιοσδήποτε υφίσταται βλάβη ή τίθενται σε κίνδυνο τα έννοµα συµφέροντά του, µπορεί να ασκήσει ανακοπή, η οποία εισάγεται στο
Ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισµού και δικάζεται µε τη
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.»
3. Στην παρ. 14 του άρθρου 39 του ν. 4030/2011 (Α’ 249), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση µη συµµορφώσεως των οικοδοµικών συνεταιρισµών στην εναρµόνιση των καταστατικών τους εντός της ως
άνω προθεσµίας, ο συνεταιρισµός διαλύεται αυτοδικαίως. Η διάλυση αναγνωρίζεται µε πράξη του Ειρηνοδίκη, µετά από αίτηση
των οργάνων διοίκησης του συνεταιρισµού και οποιοσδήποτε
υφίσταται βλάβη ή τίθενται σε κίνδυνο, ή της εποπτεύουσας
αρχής, τα έννοµα συµφέροντά του και τα αποτελέσµατά της ανατρέχουν στο χρόνο παρόδου της προθεσµίας εναρµόνισης του
καταστατικού. Η πράξη του ειρηνοδίκη καταχωρείται στο µητρώο
της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1667/1987 (Α’ 196) και κοινοποιείται άµεσα στο Υπουργείο Οικονοµικών. Στην περίπτωση αυτή
εφαρµόζεται αναλόγως το τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου
1 του ν. 1667/ 1987.»
4. Η προθεσµία της παρ. 14 του άρθρου 39 του ν. 4030/ 2011
παρατείνεται από τότε που έληξε για δώδεκα (12) µήνες. Αιτήσεις που έγιναν µετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας πριν την
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, θεωρούνται εµπρόθεσµες. Αν
έχει ήδη εκδοθεί σχετική πράξη του Ειρηνοδίκη, τα όργανα διοίκησης του συνεταιρισµού και οποιοσδήποτε υφίσταται βλάβη ή
τίθενται σε κίνδυνο τα έννοµα συµφέροντά του, µπορεί να υποβάλει αρµοδίως όµοια αίτηση στο Ειρηνοδικείο.
Άρθρο 37
Ρυθµίσεις καταβολής αποδοχών
1.α. Η περίπτωση ii της παραγράφου 1.δ του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α’ 65) αντικαθίσταται ως εξής:
«ii) Ως προς τα νοµικά πρόσωπα: για όσο διάστηµα παρατηρείται παρέκκλιση από τη διαδικασία πληρωµής µέσω ΕΑΠ, αναστέλλεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών η
επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε µορφής ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Στην περίπτωση των
Ο.Τ.Α., επέρχεται παρακράτηση µέρους ή συνόλου από το ποσό
των δικαιούµενων πόρων (ΚΑΠ-επιχορηγήσεις), καθώς και αναστολή εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού µε συµβάσεις µίσθωσης έργου και ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.
Επιπροσθέτως, για τις ΔΕΚΟ και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α’
του ν. 3429/2005, καθώς και για τα Ν.Π.Δ.Δ., για όσο διάστηµα
παρατηρείται η ανωτέρω παρέκκλιση, επιπλέον των ανωτέρω,
αναστέλλεται η καταβολή των αµοιβών των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου. Η επί δίµηνο µη συµµόρφωση και η εξακολούθηση παρέκκλισης από τη διαδικασία πληρωµής µέσω ΕΑΠ που
διαπιστώνεται από τον αρµόδιο κάθε φορά φορέα επιφέρει την
αυτοδίκαιη παύση της θητείας των εκτελεστικών µελών του Διοικητικού Συµβουλίου.
β. Προστίθεται περίπτωση iii στο 1.δ του άρθρου δεύτερου του
ν. 3845/2010 (Α’ 65), σύµφωνα µε την οποία:
«iii) Ειδικά για όσους φορείς υπάγονται για πρώτη φορά στην
υποχρέωση απογραφής του πάσης φύσεως προσωπικού τους,
αναστέλλονται οι κυρώσεις της περίπτωσης ii της παρ. ιδ’ του
άρθρου δεύτερου του ν. 3845/ 2010, όπως ισχύει, για χρονικό
διάστηµα τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης
των διαδικασιών ένταξής τους στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναµικού Ελληνικού Δηµοσίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2685/ 1999 (Α’
35) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Για το προσωπικό των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.) οι µετακινήσεις πραγµατοποιούνται µετά από έγκριση
του Διοικητικού Συµβουλίου ή του εξουσιοδοτηµένου από αυτό
οργάνου.»
3.α. Η παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 2218/1994 (Α’ 90), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Το Κέντρο στεγάζεται σε κτίριο της Εταιρείας Ακινήτων
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δηµοσίου (Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε.), που βρίσκεται στη διασταύρωση των
οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Πλούτωνος στη Θεσσαλονίκη
και επιχορηγείται από τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για δαπάνες µισθοδοσίας του προσωπικού
του και για λειτουργικές εν γένει δαπάνες αυτού χωρίς την περαιτέρω ενίσχυση του προϋπολογισµού της από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό, καθώς και από τον τακτικό προϋπολογισµό των
Υπουργείων Εσωτερικών, Πολιτισµού και Αθλητισµού και από τη
Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς ή κάθε άλλο αρµόδιο φορέα για
την εκτέλεση εξειδικευµένων προγραµµάτων.»
β. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2013.
Άρθρο 38
Ρυθµίσεις σχετικά µε ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και
ορκωτούς εκτιµητές
1. Επί των προσώπων που διετέλεσαν Διευθύνοντες Σύµβουλοι, Πρόεδροι και µέλη του Δ.Σ. των θυγατρικών της ΕΟΜΜΕΧ
ΑΕ, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.
4038/2012 από τις 1.1.2010 µέχρι και τη λύση τους και το διορισµό των εκκαθαριστών, δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 2238/ 1994 (Α’ 151), όπως ισχύουν, και
οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόµων, που προβλέπουν προσωπική και αλληλέγγυο ευθύνη φυσικών προσώπων µε νοµικά πρόσωπα ή προσωπική κράτηση ή άλλα µέτρα διοικητικού
καταναγκασµού για τη µη καταβολή από τις ανωτέρω εταιρίες
πάσης φύσεως χρεών, φόρων, τελών, εισφορών, δασµών, προσαυξήσεων και προστίµων προς το Δηµόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., συµπεριλαµβανοµένων των οφειλόµενων στο Ι.Κ.Α. και σε όλους εν
γένει τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου που αυτά βεβαιώθηκαν ή κατέστησαν απαιτητά. Πράξεις και
µέτρα καταλογισµού και αναγκαστικής είσπραξης που έχουν
τυχόν ασκηθεί καταργούνται. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου
της παρούσης δεν διώκονται ποινικά για αδικήµατα, των οποίων
η αντικειµενική υπόσταση συνίσταται στη µη καταβολή από τις
ανωτέρω εταιρίες των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΙΚΑ και
όλων εν γένει των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξαρτήτως
του χρόνου που αυτές κατέστησαν απαιτητές, καθώς και στη µη
καταβολή των πάσης φύσεως χρεών, φόρων, τελών, εισφορών,
δασµών, προσαυξήσεων και προστίµων προς το Δηµόσιο ή
Ν.Π.Δ.Δ. ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών. Το αξιόποινο των ανωτέρω αδικηµάτων των εν λόγω προσώπων εξαλείφεται και παύει η ποινική δίωξη.
2. Το άρθρο 8 του ν. 4173/2013 (Α’ 165) τροποποιείται από
τότε που ίσχυσε, ως εξής:
Στην περίπτωση δ’ της παρ. 5 του άρθρου 8 του
ν.
4173/2013 διαγράφονται οι λέξεις «πριν από την υποβολή του
για έγκριση στη Γενική Συνέλευση».
3. Στο άρθρο 4Α της υπ’ αριθ. Οικ. 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού
Οικονοµικών (Β’ 1414), από τότε που ίσχυσε, προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:
«7. Ο ειδικός διαχειριστής υπέχει αστική, ποινική και άλλη ευθύνη έναντι µόνο του Δηµοσίου για κάθε ζηµία, την οποία προξένησε σε αυτό από δόλο ή βαρεία αµέλεια κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων του στο πλαίσιο της ειδικής διαχείρισης.
Για πράξεις ή παραλείψεις του Ειδικού διαχειριστή κατά την
άσκηση των αρµοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί νοµιµοποιείται παθητικά το Δηµόσιο, το οποίο και συνεχίζει τυχόν εκκρεµείς
αστικές δίκες.»
4. Στο τέλος του άρθρου πρώτου του ν. 1822/1988 (Α’ 272),
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.
3066/2002 (Α’ 252), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η εποπτεία της εταιρίας ασκείται από τον Υπουργό Οικονοµικών, καταργούµενης κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης
που ρυθµίζει διαφορετικά το ίδιο θέµα.»
5. Η παράγραφος Γ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/ 2013 (Α’
107) τροποποιείται ως εξής:
α. Η υποπαράγραφος Γ2 της παρ. Γ’ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 τροποποιείται ως εξής:
αα) Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την εγγραφή στο µητρώο πιστοποιηµένων εκτιµητών πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχου
σύµφωνα µε το άρθρο 16 του ν. 3863/2010 και να προσκοµίζονται
τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.»
ββ) Η υποπερίπτωση γ’ της περίπτωσης 2 διαγράφεται.
γγ) Η υποπερίπτωση ε’ της περίπτωσης 2 αντικαθίσταται ως
εξής:
«ε. Βεβαίωση µε υπογραφή και σφραγίδα πιστοποιηµένου εκτιµητή ή δελτία παροχής υπηρεσιών µε αιτιολογία την εκπόνηση
εκτιµήσεων ή εκθέσεις εκτίµησης υπογεγραµµένες από τον ενδιαφερόµενο κατά τα τελευταία δύο έτη.»
δδ) Στο τέλος του στοιχείου αα’ της υποπερίπτωσης στ’ της
περίπτωσης 2 προστίθενται λέξεις ως εξής: «ή από εκτιµητικό µη
κερδοσκοπικό οργανισµό µε διεθνή ή ευρωπαϊκή αναγνώριση».
β. Η υποπαράγραφος Γ3 της παρ. Γ’ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 τροποποιείται ως εξής:
α) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει σχετική αίτηση στην Αρµόδια
Διοικητική Αρχή, συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά των υποπεριπτώσεων α’, β’, δ’ και ε’ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Γ2 του παρόντος νόµου.»
β) Η υποπερίπτωση β’ της περίπτωσης 2 αντικαθίσταται ως
εξής:
«β. Δύο εκπρόσωποι διεθνώς αναγνωρισµένων εκτιµητικών οργανισµών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα µε τους αναπληρωτές τους µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µετά
από πρόταση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιµητικής.»
γ) Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 3 διαγράφονται οι λέξεις
«και τα θέµατα των εξετάσεων».
δ) Οι περιπτώσεις β’ έως και στ’ της υποπαραγράφου Γ4 της
παρ. Γ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/ 2013 αντικαθίστανται
ως εξής:
«β) µηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισµός,
γ) επιχειρήσεις και άυλα αγαθά,
δ) κινητά κάθε είδους.»
ε) Στην υποπαράγραφο Γ7 της παρ. Γ’ του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013, οι λέξεις «στο άρθρο 41» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «στην υποπαράγραφο Γ8».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ
ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 39
Συµπλήρωση διατάξεων
στο πρώτο Κεφάλαιο του ν. 4174/2013
1. Στο άρθρο 1 του ν. 4174/2013 διαγράφεται η λέξη «βεβαίωσης».
2. Το άρθρο 2 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι διατάξεις του Κώδικα ισχύουν για τα εξής δηµόσια
έσοδα:
α. Φόρο Εισοδήµατος.
β. Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
γ. Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
δ. Φόρο Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών
και Κερδών από Τυχερά Παίγνια.
ε. Φόρους, τέλη, εισφορές ή χρηµατικές κυρώσεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα του Κώδικα και κάθε άλλο φόρο,
τέλος, εισφορά ή χρηµατική κύρωση για τη βεβαίωση ή είσπραξη
των οποίων, κατά την έναρξη ισχύος του Κώδικα, εφαρµόζονται
ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις των φορολογιών των περιπτώσεων α’ και β’.
στ. Χρηµατικές κυρώσεις και τόκους, οι οποίοι προβλέπονται
από τον Κώδικα.»
3. Στην περίπτωση δ’ του άρθρου 3 του ν. 4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις «ανεξαρτήτως νοµικής προσωπικότητας».
4. Στο άρθρο 3 του ν. 4174/2013 προστίθεται περίπτωση ε’ ως
εξής και αναριθµούνται οι περιπτώσεις ε’, στ’, ζ’ και η’ σε στ’, ζ’,
η’ και θ’:
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«ε) ως «νόµιµη προθεσµία καταβολής» νοείται: το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου καταβάλλονται οι φόροι και τα πρόστιµα, όπως προβλέπεται στο νόµο που επιβάλλει την αντίστοιχη
φορολογία και στις διατάξεις του Κώδικα, ενώ ως «ληξιπρόθεσµα» νοούνται οι φόροι και τα πρόστιµα µετά την παρέλευση του
ανωτέρου χρονικού διαστήµατος.»
5. O τίτλος του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως
εξής: «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων, ανάθεση καθηκόντων και
εξουσιοδότηση υπογραφής».
6. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 4 του ν. 4174/ 2013
διαγράφονται οι λέξεις «τα οποία δεν µπορούν να µεταβιβάσουν
περαιτέρω τις αρµοδιότητες της παρούσας παραγράφου» και
στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Eπίσης, δύναται, µε απόφασή του, να εξουσιοδοτεί ιεραρχικά
υφιστάµενό του όργανο να υπογράφει, µε εντολή του, πράξεις
ή άλλα έγγραφα της αρµοδιότητάς του.»
7. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 4 του ν. 4174/ 2013
µετά τη λέξη «αρµοδιότητας» διαγράφεται η λέξη «και» και µετά
από τη λέξη «καθήκοντος» προστίθενται οι λέξεις «και εξουσιοδότηση υπογραφής».
8. Το άρθρο 5 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η κοινοποίηση πράξεων που εκδίδει, σύµφωνα µε τον Κώδικα, η Φορολογική Διοίκηση προς φορολογούµενο ή άλλο πρόσωπο, γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς.
2. Εάν η πράξη αφορά φυσικό πρόσωπο, η κοινοποίηση συντελείται εφόσον:
α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις
του ν. 3979/2011 ή στο λογαριασµό του εν λόγω προσώπου ή
του νοµίµου αντιπροσώπου του ή του φορολογικού εκπροσώπου
του στο πληροφοριακό σύστηµα της Φορολογικής Διοίκησης,
την οποία ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του,
β) αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδροµική διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελµατικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου, ή
γ) επιδοθεί στο εν λόγω πρόσωπο, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, µόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επίδοση µε άλλον τρόπο. Η κοινοποίηση σύµφωνα µε τον Κώδικα
Διοικητικής Δικονοµίας, κατά το προηγούµενο εδάφιο, θεωρείται
νόµιµη, εφόσον γίνει στην τελευταία δηλωθείσα στη Φορολογική
Διοίκηση διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελµατικής εγκατάστασης
του εν λόγω προσώπου.
3. Εάν η πράξη αφορά νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, η
κοινοποίηση συντελείται εφόσον:
α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις
του ν. 3979/2011 ή στο λογαριασµό του νοµικού προσώπου ή της
νοµικής οντότητας ή του νοµίµου εκπροσώπου ή του φορολογικού εκπροσώπου τους στο πληροφοριακό σύστηµα της Φορολογικής Διοίκησης, την οποία ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση
στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του, ή
β) παραδοθεί στην έδρα ή εγκατάσταση του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας στην Ελλάδα, µε υπογεγραµµένη
απόδειξη παραλαβής από υπάλληλο ή νόµιµο εκπρόσωπο του
νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας, ή
γ) αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδροµική διεύθυνση της έδρας ή της εγκατάστασης
του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας, ή
δ) επιδοθεί κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, µόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επίδοση µε άλλον τρόπο.
Η κοινοποίηση σύµφωνα µε τον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
κατά το προηγούµενο εδάφιο θεωρείται νόµιµη, εφόσον γίνει
στην τελευταία δηλωθείσα στη Φορολογική Διοίκηση διεύθυνση
της έδρας ή της εγκατάστασης του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας ή της κατοικίας του τελευταίου δηλωθέντα στη
Φορολογική Διοίκηση νόµιµου ή φορολογικού εκπροσώπου. Η
νοµιµότητα της κοινοποίησης δεν θίγεται στην περίπτωση παραίτησης των προσώπων του προηγούµενου εδαφίου, εφόσον κατά
το χρόνο της κοινοποίησης, δεν είχε γνωστοποιηθεί στη φορολογική διοίκηση ο διορισµός νέου νοµίµου ή φορολογικού εκπροσώπου.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα έγγραφα που έχουν
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πληροφοριακό χαρακτήρα ή πράξεις προσδιορισµού φόρου του
άρθρου 32 του παρόντος Κώδικα µπορούν να κοινοποιούνται µε
απλή επιστολή.
5. Πράξη που αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή θεωρείται
ότι έχει νοµίµως κοινοποιηθεί µετά την παρέλευση δεκαπέντε
(15) ηµερών από την ηµέρα αποστολής, εάν η ταχυδροµική διεύθυνση του παραλήπτη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η ταχυδροµική διεύθυνση είναι εκτός
Ελλάδας, η πράξη θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί νοµίµως µετά
την παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα αποστολής
της συστηµένης επιστολής. Σε περίπτωση που η επιστολή δεν
παραδοθεί και δεν κοινοποιηθεί στον φορολογούµενο ή στον εκπρόσωπό του για οποιονδήποτε λόγο, η Φορολογική Διοίκηση
ζητά από την ταχυδροµική υπηρεσία την επιστροφή αυτής µε συνοδευτικό κείµενο, στο οποίο περιλαµβάνονται οι ακόλουθες
πληροφορίες: α) η ηµεροµηνία, κατά την οποία η συστηµένη επιστολή προσκοµίσθηκε και παρουσιάστηκε στην ως άνω διεύθυνση και β) ο λόγος για τη µη κοινοποίηση ή τη µη βεβαίωση
της κοινοποίησης. Η Φορολογική Διοίκηση µεριµνά, προκειµένου
αντίγραφο της συστηµένης επιστολής να βρίσκεται στη διάθεση
της αρµόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης και να µπορεί αυτή να παραδοθεί στον φορολογούµενο ή εκπρόσωπό του
οποιαδήποτε στιγµή και αδαπάνως.
6. Στις περιπτώσεις της ηλεκτρονικής κοινοποίησης στο λογαριασµό φυσικού, νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση α’ των παραγράφων 2 και
3 του παρόντος, η πράξη θεωρείται ότι έχει νοµίµως κοινοποιηθεί
µετά την παρέλευση δέκα ηµερών από την ανάρτησή της στο λογαριασµό του προσώπου το οποίο αφορά η επίδοση και την ηλεκτρονική ειδοποίησή του στη δηλωθείσα διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του, εφόσον δεν προκύπτει προγενέστερος χρόνος παραλαβής της. Με απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα καθορίζονται όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για
την εφαρµογή της ηλεκτρονικής κοινοποίησης και ιδίως τα σχετικά µε την επικαιροποίηση των στοιχείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας των φορολογουµένων, το σηµείο ανάρτησης στο
λογαριασµό της κοινοποιούµενης πράξης, ο τρόπος πιστοποίησης των ηλεκτρονικών ιχνών παραλαβής, η δηµιουργία πιστοποιητικού παραλαβής και τα στοιχεία της ηλεκτρονικής
ειδοποίησης.
7. Εάν κανένας από τους τρόπους κοινοποίησης που ορίζονται
στις παραγράφους 2 και 3 δεν µπορεί να λάβει χώρα, τότε κοινοποίηση πράξης η οποία αφορά τη φορολογία ακινήτων, είναι
δυνατόν να συντελεσθεί µε επίδοση στον ίδιο ή σε οποιοδήποτε
ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει έννοµη σχέση µε τον κύριο ή
επικαρπωτή του ακινήτου και είναι παρόν στο ακίνητο ή µε θυροκόλληση της πράξης στο ακίνητο.»
8. Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4174/2013 οι λέξεις «απαιτούνται για την εφαρµογή του Κώδικα» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «υποβάλλει ο φορολογούµενος».
Άρθρο 40
Τροποποιήσεις στο δεύτερο Κεφάλαιο
του ν. 4174/2013
1. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 10 του ν. 4174/ 2013
µετά τις λέξεις «πρόσωπο που πρόκειται» προστίθενται οι λέξεις
«να ασκήσει δραστηριότητες επιχειρηµατικού περιεχοµένου ή».
2. Στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 10 του ν. 4174/ 2013 αντικαθίσταται η λέξη «δέκα» από τη λέξη «δεκατεσσάρων» και ο
αριθµός «(10)» από τον αριθµό «(14)».
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.
4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ορίζονται το είδος, η
διάρκεια, το ύψος της εγγύησης και το περιεχόµενο της έκθεσης.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Ο φορολογούµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική
οντότητα, υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως τη Φορολογική
Διοίκηση εντός δέκα (10) ηµερών για µεταβολές στην επωνυµία,
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το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση των
επαγγελµατικών εγκαταστάσεων, την έδρα, το αντικείµενο της
δραστηριότητας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,
καθώς και τις λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά το
χρόνο της εγγραφής. Ο φορολογούµενος δεν µπορεί να επικαλείται έναντι της Φορολογικής Διοίκησης τις µεταβολές του προηγούµενου εδαφίου, µέχρι το χρόνο ενηµέρωσής της. Με
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται ο τρόπος ενηµέρωσης και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας παραγράφου.»
5. Στην πέµπτη παράγραφο του άρθρου 10 του ν. 4174/ 2013
οι λέξεις «σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 11» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του άρθρου αυτού».
Άρθρο 41
Συµπλήρωση διατάξεων
στο τρίτο Κεφάλαιο του ν. 4174/2013
Ο τίτλος του τρίτου Κεφαλαίου του ν. 4174/2013 αναδιατυπώνεται ως «Αποδεικτικό ενηµερότητας» και το άρθρο 12 του ν.
4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αποδεικτικό ενηµερότητας και βεβαίωση οφειλής
1. Ο φορολογούµενος δύναται να ζητήσει αποδεικτικό ενηµερότητας ισχύος µέχρι και δύο µηνών για την πραγµατοποίηση
πράξεων και συναλλαγών που ρητά ορίζονται.
2. Η Φορολογική Διοίκηση χορηγεί αποδεικτικό ενηµερότητας,
µόνο εφόσον ο φορολογούµενος δεν έχει οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση από οποιαδήποτε αιτία και έχει υποβάλει τις απαιτούµενες φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων πέντε ετών.
3. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να µη χορηγεί αποδεικτικό
ενηµερότητας εάν ο φορολογούµενος έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές σε άλλη αρχή του δηµόσιου τοµέα. Με απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα ορίζεται η διαδικασία που ακολουθούν οι ανωτέρω
αρχές για να ενηµερώνουν τη Φορολογική Διοίκηση σχετικά µε
φορολογουµένους που έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς
αυτές, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
της παρούσας παραγράφου.
4. Κατά παρέκκλιση των οριζόµενων στις παραγράφους 2 και
3, σε περίπτωση που ο φορολογούµενος έχει ενταχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών ή έχει οφειλές µη ληξιπρόθεσµες ή
σε αναστολή, δύναται να εκδοθεί αποδεικτικό ενηµερότητας περιορισµένης ισχύος, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τον ένα
µήνα. Η Φορολογική Διοίκηση και µετά τη συµµόρφωση του
οφειλέτη σε πρόγραµµα ρύθµισης ορίζει υποχρεωτικά όρο παρακράτησης στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενηµερότητας
εκδίδεται για είσπραξη χρηµάτων ή µεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εµπραγµάτου δικαιώµατος επ’ αυτού από επαχθή αιτία.
Το παρακρατούµενο ποσό λαµβάνεται υπόψη για την κάλυψη
δόσης ή δόσεων σύµφωνα µε το πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών.
5. Οι πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες προσκοµίζεται
αποδεικτικό ενηµερότητας, οι προϋποθέσεις χορήγησής του, οι
τυχόν εξαιρέσεις από την υποχρέωση προσκόµισής του, οι οφειλές που λαµβάνονται υπόψη για τη χορήγησή του, οι φορολογικές δηλώσεις που απαιτείται να έχουν υποβληθεί για την έκδοση
του αποδεικτικού, ο τύπος του, το περιεχόµενο, η διάρκεια
ισχύος, τα ποσοστά παρακράτησης, τα τυχόν άλλα πρόσωπα τα
οποία δύνανται να ζητούν και να λαµβάνουν το αποδεικτικό, τα
όργανα έκδοσής του και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής
ορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα.
6. Αν ζητείται αποδεικτικό ενηµερότητας για είσπραξη χρηµάτων ή µεταβίβαση ακινήτου και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις
των παραγράφων 2, 3 και 4 για τη χορήγησή του, ούτε συντρέχουν οι προϋποθέσεις συµψηφισµού, εκδίδεται από την αρµόδια
για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία, βεβαίωση
οφειλής προς το Δηµόσιο, η οποία κατατίθεται αντί του αποδεικτικού ενηµερότητας στην υπηρεσία ή τον οργανισµό πληρωµής
ή κατατίθεται για τη µεταβίβαση ακινήτου. Με βάση τη βεβαίωση
αυτή αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό ή το προϊόν του τιµήµατος και µέχρι του ύψους της οφειλής, στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία.
7. Οι προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης οφειλής, οι οφει-

λές που λαµβάνονται υπόψη για τη χορήγησή της, τα όργανα έκδοσης, ο τύπος, το περιεχόµενο, η διάρκεια ισχύος και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής ορίζονται µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα.
8. Σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης σοβαρών συµφερόντων του Δηµοσίου ή περιπτώσεις οικονοµικού εγκλήµατος και
µεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής, µπορεί µε γραπτή συναίνεση
του Γενικού Γραµµατέα να µην χορηγηθεί αποδεικτικό ενηµερότητας, ακόµη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης
αυτού. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ορίζονται περιπτώσεις διασφάλισης δηµοσίου συµφέροντος και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.»
Άρθρο 42
Συµπλήρωση διατάξεων
στο τέταρτο Κεφάλαιο του ν. 4174/2013
1. Στην περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.
4174/2013 µετά τη λέξη «ετών» προστίθενται οι λέξεις «από τη
λήξη του αντίστοιχου φορολογικού έτους εντός του οποίου
υπάρχει η υπάρχει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης.»
2. Στο άρθρο 13 του ν. 4174/2013 προστίθεται παράγραφος 3
ως εξής:
«3. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
3. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 14 του ν. 4174/ 2013 η
λέξη «παραλαβή» αντικαθίσταται από τη λέξη «κοινοποίηση».
4. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 14 του ν. 4174/ 2013
διαγράφονται οι λέξεις «συµπεριλαµβανοµένων πελατολογίων
και καταλόγων προµηθευτών» και η λέξη «παραλαβή» αντικαθίσταται από τη λέξη «κοινοποίηση».
5. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4174/ 2013 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:
«3. Κάθε φυσικό πρόσωπο µε εισόδηµα από επιχειρηµατική
δραστηριότητα, κάθε νοµικό πρόσωπο και νοµική οντότητα,
καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα
Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών
στοιχείων, προµηθευτών και πελατών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία αποκλειστικά µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο του
Υπουργείου Οικονοµικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης
αυτών (µηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Οι καταστάσεις του προηγούµενου εδαφίου αφορούν φορολογικά στοιχεία που σχετίζονται αποκλειστικά µε την επαγγελµατική εξυπηρέτηση, καθώς
και την εκπλήρωση του σκοπού των προσώπων του προηγούµενου εδαφίου. Για τις λιανικές συναλλαγές υποβάλλονται συγκεντρωτικά δεδοµένα.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται ο χρόνος
υποβολής των καταστάσεων, ο τρόπος, η διαδικασία, η έκταση
εφαρµογής, το ύψος της αξίας των στοιχείων, ο τρόπος επιβεβαίωσης και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου.»
6. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του
ν.4174/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Πληροφορίες οι
οποίες προέρχονται από την Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της
Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης χορηγούνται στη Φορολογική Διοίκηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.3691/2008»,
µε την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.
7. Στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του
τροποποιούµενου ΚΦΔ διαγράφονται οι λέξεις «συµπεριλαµβανοµένης της αρχής καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες, και» και προστίθεται η λέξη «συµπεριλαµβανοµένων».
8. Στην περίπτωση Α’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του
ν.
4174/2013 µετά τη λέξη «Διοίκησης» προστίθενται οι λέξεις «και
µέλη του κυρίου προσωπικού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους».
9. Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 προστίθενται
περιπτώσεις ζ’ και η’ ως εξής:
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«ζ) σε διαζευγµένους ή συζύγους σε διάσταση για τον καθορισµό διατροφής κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, για τα στοιχεία που αναγράφονται ρητά σε αυτήν,
η) στην Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων
από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της
Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της που ορίζονται στο
ν. 3691/2008, όπως ισχύει.»
10. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν.
4174/2013 διαγράφεται.

οι λέξεις «συνδεδεµένες επιχειρήσεις» και «συνδεδεµένες εταιρείες» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «συνδεδεµένα πρόσωπα».
6. Στην παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4174/2013 διαγράφονται
οι λέξεις «συνδεδεµένες επιχειρήσεις» και αντικαθίστανται από
τις λέξεις «συνδεδεµένα πρόσωπα».

Άρθρο 43
Συµπλήρωση διατάξεων
στο πέµπτο Κεφάλαιο του ν. 4174/2013

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4174/2013 µετά τη λέξη «
εγκαταστάσεις» προστίθενται οι λέξεις «και µέσα µεταφοράς»
και µετά τη λέξη «διαδικασίες» διαγράφονται οι λέξεις «που ορίζει η νοµοθεσία και χρησιµοποιώντας µεθόδους, οι οποίες» και
αντικαθίστανται από τις λέξεις «και χρησιµοποιώντας µεθόδους
που».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 23 του
ν.4174/2013 και µετά τη λέξη « έλεγχος» διαγράφονται οι λέξεις
«της δήλωσης» και προστίθενται οι λέξεις « εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων».
3. Στην περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 23 του
ν.4174/2013 µετά τη λέξη « Διοίκηση» προστίθενται οι λέξεις «δύναται να».
4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4174/ 2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται µε απόφασή του να ορίζει λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσης περίπτωσης.»
5. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4174/ 2013 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου συντάσσεται έκθεση κατάσχεσης, η οποία υπογράφεται από το όργανο της Φορολογικής Διοίκησης που ενεργεί την κατάσχεση και
τον ίδιο τον φορολογούµενο ή τον παρόντα κατά τη διενέργεια
της κατάσχεσης υπάλληλο ή εκπρόσωπό του ή λογιστή του, ή,
στην περίπτωση των νοµικών προσώπων και οντοτήτων, εκτός
των ανωτέρω προσώπων, από οποιονδήποτε εταίρο ή οποιοδήποτε µέλος της διοίκησής τους ή φορολογικό εκπρόσωπό τους.
Αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης παραδίδεται στον φορολογούµενο ή στα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου. Σε περίπτωση άρνησης των παραπάνω προσώπων να υπογράψουν, η
έκθεση θυροκολλείται. Ο φορολογούµενος δικαιούται να λάβει
αντίγραφα ή φωτοτυπίες των κατασχεθέντων µε δαπάνες του.
Για την κατάσχεση βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων τρίτου φορολογούµενου δεν απαιτείται επίδοση της έκθεσης κατάσχεσης σε αυτόν.»
6. Το άρθρο 25 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4174/ 2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εκπρόθεσµη φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε
µέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση
ή µέχρι την παραγραφή του δικαιώµατος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης µε όλες τις συνέπειες
περί εκπρόθεσµης δήλωσης.»
2. Στην περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4174/2013 η λέξη «παραρτήµατα» αντικαθίσταται από τις λέξεις
«συνοδευτικά έγγραφα» και προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής:
«δ) ο τρόπος µε τον οποίο αυτή θα υπογράφεται».
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν.
4174/2013 διαγράφεται.
4. Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4174/2013 αντικαθίστανται
οι λέξεις «του φορολογητέου εισοδήµατος για το οποίο» µε τις
λέξεις «της φορολογητέας ύλης για την οποία».
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.
4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οµοίως µπορεί να διατυπωθεί επιφύλαξη σε ό,τι αφορά το
χαρακτηρισµό της φορολογητέας ύλης και την υπαγωγή της σε
άλλη φορολογία, σε άλλη κατηγορία, σε µειωµένο φορολογικό
συντελεστή ή σε σχέση µε τυχόν εφαρµοστέες εκπτώσεις και
απαλλαγές.»
6. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.
4174/2013 µετά τη λέξη «υποβλήθηκε» προστίθεται η λέξη «εµπρόθεσµα».
7. Στο άρθρο 20 του ν. 4174/2013 προστίθεται παράγραφος 3
ως εξής:
«3. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 44
Συµπλήρωση διατάξεων στο έκτο κεφάλαιο
του ν. 4174/2013
1. Στις περιπτώσεις α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν.
4174/2013, όπου συναντάται η λέξη «ετησίως» αντικαθίσταται
από τη φράση «ανά φορολογικό έτος».
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις «πενήντα (50) ηµερών» και αντικαθίστανται από
τις λέξεις «τεσσάρων (4) µηνών».
3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν.
4174/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών για κάθε φορολογικό έτος, εφόσον
δεν εµπίπτουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 2 του παρόντος.»
4. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 21 του ν. 4174/2013 µετά
τη λέξη «συναλλαγών» προστίθεται η λέξη «και», διαγράφονται
οι λέξεις «και ο υπολογισµός του κύκλου εργασιών για τους υπόχρεους που εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης φακέλου
τεκµηρίωσης» και προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με όµοια απόφαση µπορεί να καθορίζεται η µέθοδος υπολογισµού του κύκλου
εργασιών, καθώς και να προβλέπεται απλοποιηµένη διαδικασία
για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις».
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4174/2013 διαγράφονται

Άρθρο 45
Συµπλήρωση διατάξεων στο έβδοµο κεφάλαιο
του ν. 4174/2013

«Άρθρο 25
1. Ο οριζόµενος από τη Φορολογική Διοίκηση, για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, υπάλληλος φέρει έγγραφη εντολή διενέργειας επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, η οποία έχει
εκδοθεί από τον Γενικό Γραµµατέα, και η οποία περιλαµβάνει
τουλάχιστον τα εξής:
α) τον αριθµό και την ηµεροµηνία της εντολής,
β) το ονοµατεπώνυµο του υπαλλήλου, στον οποίο έχει ανατεθεί ο φορολογικός έλεγχος,
γ) το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία, τη διεύθυνση και τον
αριθµό φορολογικού µητρώου του φορολογούµενου, αν αυτός
έχει αποδοθεί στον φορολογούµενο,
δ) τη φορολογική περίοδο ή υπόθεση και το είδος φορολογίας
που αφορά ο φορολογικός έλεγχος,
ε) τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου, και
στ) το χαρακτηρισµό «πλήρης» ή «µερικός» έλεγχος, κατά περίπτωση.
Η εντολή διενέργειας φορολογικού ελέγχου δεν δηµοσιεύεται.
2. Ο οριζόµενος από τη Φορολογική Διοίκηση, για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, υπάλληλος πρέπει να επιδεικνύει
το δελτίο ταυτότητάς του και την εντολή φορολογικού ελέγχου
πριν την έναρξη του φορολογικού ελέγχου.
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3. Ο επιτόπιος φορολογικός έλεγχος διενεργείται στις εγκαταστάσεις του φορολογούµενου κατά το επίσηµο ωράριο εργασίας της Φορολογικής Διοίκησης και µπορεί να παρατείνεται
µέχρι την ολοκλήρωσή του. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να
διενεργεί επιτόπιο φορολογικό έλεγχο και εκτός του επίσηµου
ωραρίου εργασίας εφόσον απαιτείται από το είδος των δραστηριοτήτων του φορολογούµενου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει
να γίνεται ειδική µνεία στην εντολή φορολογικού ελέγχου. Η είσοδος στην κατοικία του φορολογούµενου επιτρέπεται µόνο µε
εντολή του αρµόδιου Εισαγγελέα.
4. Η διάρκεια του επιτόπιου φορολογικού ελέγχου που προβλέπεται στην παράγραφο 1, δύναται να παραταθεί άπαξ κατά
έξι (6) µήνες. Περαιτέρω παράταση µέχρι έξι (6) ακόµη µήνες
είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
5. Η Φορολογική Διοίκηση έχει δικαίωµα επανελέγχου φορολογικής περιόδου ή υπόθεσης για την οποία έχει ήδη διενεργηθεί
πλήρης έλεγχος, µόνον εάν προκύψουν νέα στοιχεία, τα οποία
επηρεάζουν τον υπολογισµό της φορολογικής οφειλής. Ως «νέο
στοιχείο» νοείται κάθε στοιχείο, το οποίο δεν θα µπορούσε να
είναι γνωστό στη Φορολογική Διοίκηση κατά τον αρχικό φορολογικό έλεγχο.
6. Ο φορολογούµενος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως
και να διευκολύνει το έργο του οριζόµενου για τη διενέργεια του
φορολογικού ελέγχου υπαλλήλου της Φορολογικής Διοίκησης.
Ο οριζόµενος υπάλληλος δεν δύναται να µετακινεί βιβλία και
στοιχεία ή έγγραφα που έχουν τεθεί στη διάθεσή του σε άλλο
τόπο, εκτός εάν ο φορολογούµενος αδυνατεί να παράσχει αµέσως αληθή και ακριβή αντίγραφα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24. Σε αυτή την περίπτωση, τα έγγραφα
και στοιχεία είναι δυνατόν να αποµακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις έναντι απόδειξης παραλαβής και επιστρέφονται στον
φορολογούµενο εντός δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή.
Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται ανάλογα τα αναφερόµενα
στο άρθρο 24 παρ. 4 του Κώδικα.
7. Ο αρµόδιος υπάλληλος της Φορολογικής Διοίκησης µπορεί,
οποτεδήποτε, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει τη συνδροµή των οργάνων της Ελληνικής Αστυνοµίας για τη διενέργεια
του φορολογικού ελέγχου και τα όργανα της Ελληνικής Αστυνοµίας υποχρεούνται να παρέχουν αυτή τη συνδροµή, κατά το
χρόνο και στον τόπο που ζητείται.»
7. Το άρθρο 26 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 26
Η Φορολογική Διοίκηση επιλέγει τις προς έλεγχο υποθέσεις
µε βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, ή εξαιρετικά µε βάση άλλα
κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Γενικό Γραµµατέα, και
δεν δηµοσιοποιούνται.»
8. Στο πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 28
του ν. 4174/2013 η λέξη «γνωστοποιεί» αντικαθίσταται από τη
λέξη «κοινοποιεί», και µετά τη λέξη «φόρου» διαγράφονται οι λέξεις «εφόσον προκύπτει διαφοροποίηση της φορολογικής οφειλής σε σχέση µε τις δηλώσεις που έχει υποβάλλει ο
φορολογούµενος, καθώς και τα στοιχεία που αιτιολογούν τη διαφοροποίηση».
9. Στο τρίτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 28
του ν. 4174/2013 µετά τη λέξη « διατυπώσει» προστίθεται η λέξη
«εγγράφως», διαγράφεται η λέξη «παραλαβή» και αντικαθίσταται
µε τη λέξη «κοινοποίηση».
10. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4174/2013 προστίθενται οι λέξεις «ο οποίος πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένος».
Άρθρο 46
Συµπλήρωση διατάξεων στο όγδοο κεφάλαιο
του ν. 4174/2013
1. Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Πράξη προσδιορισµού φόρου είναι η πράξη, µε την οποία
καθορίζεται το ποσό της φορολογικής οφειλής ή απαίτησης του

φορολογουµένου για µια ή περισσότερες φορολογικές περιόδους ή για ένα ή περισσότερα φορολογικά έτη ή διαχειριστικές
περιόδους ή για µια ή περισσότερες φορολογικές υποθέσεις. Με
την πράξη προσδιορισµού φόρου συνιστάται και βεβαιώνεται η
φορολογική οφειλή ή απαίτηση του φορολογούµενου. Η πράξη
αυτή καταχωρίζεται ως εισπρακτέο ή επιστρεπτέο ποσό στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης. Με απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα καθορίζονται τα βιβλία, στα οποία γίνεται η καταχώριση, το περιεχόµενο, η διαδικασία και οι εξαιρέσεις από αυτή,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
2. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 32 του ν. 4174/ 2013
διαγράφονται οι λέξεις: «δεν συνιστά άµεσα και πράξη προσδιορισµού φόρου» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «δεν συνιστά
άµεσο προσδιορισµό φόρου», ενώ διαγράφονται και οι λέξεις
«την οποία κοινοποιεί στον φορολογούµενο».
3. Το άρθρο 33 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 33
Σε περιπτώσεις που ο φορολογούµενος, παρά την υποχρέωσή
του να υποβάλει φορολογική δήλωση σύµφωνα µε τις διατάξεις
της φορολογικής νοµοθεσίας, δεν υποβάλει φορολογική δήλωση, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εκδώσει πράξη εκτιµώµενου προσδιορισµού φόρου ορίζοντας τη φορολογητέα ύλη,
µε βάση κάθε στοιχείο και πληροφορία που έχει στη διάθεσή της
και αφορούν ιδίως το επίπεδο διαβίωσης του φορολογουµένου,
την άσκηση της επαγγελµατικής ή επιχειρηµατικής δραστηριότητάς του ή οµοειδείς επιχειρηµατικές ή επαγγελµατικές δραστηριότητες. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να εκδίδει απόφαση
σχετικά µε τον τρόπο προσδιορισµού της κατ’ εκτίµηση φορολογητέας ύλης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Εάν, µετά την έκδοση της πράξης
αυτής, ο φορολογούµενος υποβάλλει φορολογική δήλωση, η
πράξη αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως.»
4. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 34 του ν.4174/2013 και
µετά τις λέξεις «25 του» προστίθεται η λέξη «Κώδικα», µετά τις
λέξεις «προσδιορισµός φόρου» προστίθενται οι λέξεις «που εκδίδεται κατόπιν πλήρους φορολογικού ελέγχου,» και στο τέλος
του άρθρου 34 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβεί σε έκδοση πράξης
διορθωτικού προσδιορισµού φόρου και στην περίπτωση κατά την
οποία δεν υποβλήθηκε δήλωση από τον φορολογούµενο και δεν
έχει εκδοθεί πράξη εκτιµώµενου προσδιορισµού φόρου.»
5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του ν.4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις «οικείου φορολογικού» και µετά τη λέξη έτους
προστίθενται οι λέξεις «εντός του οποίου λήγει η προθεσµία υποβολής δήλωσης».
6. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του
ν.4174/2013 µετά τη λέξη «υποβάλλει» προστίθενται οι λέξεις «
αρχική ή» και στην περίπτωση γ’ διαγράφονται οι λέξεις «η οποία
δεν προσβάλλεται µε ένδικο βοήθηµα ή µέσο» και µετά τη λέξη
«απόφασης» προστίθενται οι λέξεις «επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης».
7. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 36 του ν. 4174/2013 διαγράφεται η λέξη «φορολογικού» και µετά την λέξη «εντός του οποίου
λήγει η προθεσµία υποβολής δήλωσης».
8. Ο τίτλος του άρθρου 37 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Έκδοση και κοινοποίηση πράξης προσδιορισµού φόρου».
9. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 37 του ν. 4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις «και κοινοποιείται στο πρόσωπο στο οποίο
αφορά ο προσδιορισµός φόρου» και στο δεύτερο εδάφιο διαγράφεται η λέξη «τουλάχιστον».
10. Στο άρθρο 37 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται η περίπτωση ι’ ως εξής:
«ι) τυχόν αλληλεγγύως υπεύθυνα πρόσωπα» και προστίθεται
περίπτωση κ’ ως εξής: «λοιπές πληροφορίες».
11. Στο άρθρο 37 του ν. 4174/2013 και µετά τη λέξη «πληροφορίες» προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η πράξη προσδιορισµού φόρου κοινοποιείται στο πρόσωπο
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στο οποίο αφορά ο προσδιορισµός φόρου».
12. Το άρθρο 38 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 38
1. Κατά τον προσδιορισµό φόρου, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αγνοεί κάθε τεχνητή διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων
που αποβλέπει σε αποφυγή της φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτηµα. Οι εν λόγω διευθετήσεις αντιµετωπίζονται, για φορολογικούς σκοπούς, µε βάση τα χαρακτηριστικά της
οικονοµικής τους υπόστασης.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως «διευθέτηση» νοείται κάθε συναλλαγή, δράση, πράξη, συµφωνία, επιχορήγηση,
συνεννόηση, υπόσχεση, δέσµευση ή γεγονός. Μια διευθέτηση
µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερα από ένα στάδια ή µέρη.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η διευθέτηση ή σειρά
διευθετήσεων είναι τεχνητή εφόσον στερείται οικονοµικής ή εµπορικής ουσίας. Για τον καθορισµό του τεχνητού ή µη χαρακτήρα µιας διευθέτησης ή σειράς διευθετήσεων, η Φορολογική
Διοίκηση εξετάζει εάν αυτές αφορούν µια ή περισσότερες από
τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) ο νοµικός χαρακτηρισµός των µεµονωµένων σταδίων από
τα οποία αποτελείται µια διευθέτηση είναι ασυµβίβαστος µε τη
νοµική υπόσταση της διευθέτησης στο σύνολό της
β) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων εφαρµόζεται κατά
τρόπο που δεν συνάδει µε µια συνήθη επιχειρηµατική συµπεριφορά
γ) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων περιλαµβάνει στοιχεία
που έχουν ως αποτέλεσµα την αλληλοαντιστάθµιση ή την αλληλοακύρωσή τους
δ) η σύναψη συναλλαγών είναι κυκλικού χαρακτήρα
ε) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων οδηγεί σε σηµαντικό
φορολογικό πλεονέκτηµα αλλά αυτό δεν αντανακλάται στους
επιχειρηµατικούς κινδύνους, τους οποίους αναλαµβάνει ο φορολογούµενος ή στις ταµειακές ροές του
στ) το αναµενόµενο περιθώριο κέρδους πριν από το φόρο
είναι σηµαντικό σε σύγκριση µε το ύψος του αναµενόµενου φορολογικού πλεονεκτήµατος.
4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο στόχος µιας διευθέτησης ή σειράς διευθετήσεων συνίσταται στην αποφυγή της
φορολόγησης, εφόσον, ανεξαρτήτως από τις υποκειµενικές προθέσεις του φορολογούµενου αντίκειται στο αντικείµενο, στο
πνεύµα και στο σκοπό των φορολογικών διατάξεων που θα
ίσχυαν σε άλλη περίπτωση.
5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ένας δεδοµένος στόχος πρέπει να θεωρείται κρίσιµος, εφόσον οποιοσδήποτε άλλος
στόχος που αποδίδεται ή θα µπορούσε να αποδοθεί στη διευθέτηση ή στη σειρά διευθετήσεων φαίνεται αµελητέος, λαµβανοµένων υπόψη όλων των περιστάσεων της υπόθεσης.
6. Για να καθοριστεί εάν η διευθέτηση ή η σειρά διευθετήσεων
έχει οδηγήσει σε φορολογικό πλεονέκτηµα µε την έννοια της παραγράφου 1, η Φορολογική Διοίκηση συγκρίνει το ύψος του
οφειλόµενου φόρου από τον φορολογούµενο, λαµβάνοντας
υπόψη την εν λόγω διευθέτηση, µε το ποσό που θα όφειλε ο ίδιος
φορολογούµενος υπό τις ίδιες συνθήκες, εν απουσία της εν
λόγω διευθέτησης.»
Άρθρο 47
Συµπλήρωση διατάξεων στο ένατο κεφάλαιο
του ν. 4174/2013
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4174/2013 µετά τη λέξη
«εκτέλεσης» προστίθενται οι λέξεις «και της λήψης διασφαλιστικών µέτρων».
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4174/2013 οι λέξεις «Η
διεκπεραίωση των διαδικασιών είσπραξης» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «Οι διαδικασίες είσπραξης» και οι λέξεις «µπορεί να
ανατεθεί» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «µπορούν να ανατεθούν».
3. Στην παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4174/2013 οι λέξεις «και
της κατάθεσης αγωγής καταδολίευσης» αντικαθίστανται µε τις
λέξεις «της άσκησης αγωγής διάρρηξης».
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4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.
4174/2013 µετά τη λέξη «διορθωτικού» προστίθενται οι λέξεις «
ή εκτιµώµενου» και στο δεύτερο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις
«εκτιµώµενου προσδιορισµού ή».
5. Στο άρθρο 42 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Η αξίωση για επιστροφή φόρου, ο οποίος καταβλήθηκε
αχρεώστητα παραγράφεται κατά το χρόνο που παραγράφεται
το δικαίωµα της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης
προσδιορισµού φόρου, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2
του άρθρου 36 του Κώδικα αναφορικά µε την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση από την οποία πηγάζει η αξίωση προς επιστροφή.»
6. Στο άρθρο 42 του ν. 4174/2013 προστίθεται παράγραφος 5
ως εξής:
«5. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα µπορούν να ορίζονται
οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
7. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν.
4174/2013 προστίθεται µετά τη λέξη «πριν» οι λέξεις «ή µετά» και
προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα µπορούν να ορίζονται
οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
8. Στην παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4174/2013 διαγράφονται
από την περίπτωση β’ οι λέξεις « που κοινοποιείται στον φορολογούµενο» και από την περίπτωση στ’ οι λέξεις « όπως κοινοποιείται στον φορολογούµενο», αντικαθίσταται η περίπτωση ζ’
ως εξής: «ζ) σε περίπτωση επιβολής προστίµων οι αντίστοιχες
πράξεις» και προστίθεται περίπτωση η’ ως εξής:
«η) σε περίπτωση ενδικοφανούς προσφυγής, η απόφαση της
Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης.»
9. Το άρθρο 46 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 46
1. Η Φορολογική Διοίκηση, προκειµένου να διασφαλίζει 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 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. Η συντηρητική κατάσχεση τρέπεται αυτοδίκαια σε
αναγκαστική µε την πάροδο της νόµιµης προθεσµίας καταβολής
της οφειλής και έχει τις συνέπειες της αναγκαστικής κατάσχεσης
από το χρόνο της εγγραφής της. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται
αναλογικά τα άρθρα 707-723 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας,
εξαιρουµένων των άρθρων 715 παρ.5 και 722 του ανωτέρω Κώδικα.
2. Η Φορολογική Διοίκηση µπορεί µε τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, να προβαίνει στη λήψη των προβλεπόµενων στον
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ασφαλιστικών µέτρων µε βάση τον
εκτελεστό τίτλο αλλά και πριν από την απόκτηση εκτελεστού τίτλου, κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 691 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
3. Τα µέτρα της προηγούµενης παραγράφου διατάσσονται
από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Πρωτοδικείου της έδρας του
οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης χωρίς να απαιτείται προηγούµενη κλήτευση του φορολογουµένου.
4. Με τις ίδιες προϋποθέσεις µπορεί να εγγραφεί υποθήκη για
κάθε φόρο και λοιπά έσοδα του Δηµοσίου που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του Κώδικα.
5. Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει παραβάσεις
φοροδιαφυγής κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ’ της
παρ. 1 του άρθρου 55 αθροιστικά άνω του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ή κατά την έννοια των περιπτώσεων δ’ και ε’ της παρ.1 του άρθρου 55 του Κώδικα εφόσον η
αξία των συναλλαγών των φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει
αθροιστικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ,
µπορεί, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος
του παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δηµοσίου συµ-
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φέροντος µέτρα άµεσου και επείγοντος χαρακτήρα. Ειδικότερα
η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να µην παραλαµβάνει και να µην
χορηγεί έγγραφα που απαιτούνται για τη µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή δεσµεύεται το πενήντα τοις
εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασµών
και παρακαταθηκών και του περιεχοµένου των θυρίδων του παραβάτη. Το µη χρηµατικό περιεχόµενο θυρίδων και οι µη χρηµατικές παρακαταθήκες, δεσµεύονται στο σύνολό τους.
6. Τα µέτρα της παραγράφου 5 επιβάλλονται σωρευτικά σε
βάρος των οµορρύθµων εταίρων προσωπικών εταιριών, καθώς
και σε βάρος κάθε προσώπου εντεταλµένου από οποιαδήποτε
αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση οποιουδήποτε
νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας από την τέλεση της παράβασης και εφεξής, ανεξάρτητα αν έχουν αποβάλει την ιδιότητα αυτή στην περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης
φοροδιαφυγής των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου
55 και κατά την τέλεση αυτής στην περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής των περιπτώσεων δ’ και ε’ της παρ. 1
του άρθρου 55 του Κώδικα. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
εξειδικεύονται τα πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου, καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα µέτρα αίρονται εν
όλω ή εν µέρει και οι περιπτώσεις µη εφαρµογής τους, προσδιορίζεται ο χρόνος διατήρησης αυτών και κάθε άλλο ειδικότερο
θέµα. Η προθεσµία και η άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής
του άρθρου 63 του Κώδικα, δεν αναστέλλουν την εφαρµογή των
µέτρων, εφαρµοζοµένων αναλογικά των οριζοµένων στην παρ. 4
του ιδίου άρθρου.
7. Τα µέτρα της παρ. 5 δεν εµποδίζουν τη δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της από τα δεσµευθέντα περιουσιακά στοιχεία, µε αναγκαστική εκτέλεση
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.»
10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 του ν. 4174/2013 οι λέξεις «το αρµόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης» αντικαθίσταται από τις λέξεις «η Φορολογική Διοίκηση» και στην
παράγραφο 2 του άρθρου 47 του
ν. 4174/2013 οι λέξεις
«το αρµόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης» αντικαθίσταται
από τις λέξεις «η Φορολογική Διοίκηση».
11. Στην παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4174/2013 διαγράφονται
οι λέξεις «τόκων ή» και η λέξη «αποστέλλει» αντικαθίσταται από
τη λέξη «κοινοποιεί».
12. Στην παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4174/2013 διαγράφονται
οι λέξεις «µετά την πάροδο της προθεσµίας των τριάντα (30) ηµερών» και προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Δεν απαιτείται η κοινοποίηση της ειδοποίησης για την επιβολή
κατάσχεσης στις περιπτώσεις κατάσχεσης χρηµατικών ποσών ή
απαιτήσεων στα χέρια του φορολογουµένου ή τρίτου.»
13. Στην παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4174/2013 µετά τη λέξη
«ονοµατεπώνυµο» προστίθενται οι λέξεις « ή επωνυµία», στην περίπτωση γ’ διαγράφονται οι λέξεις «αριθµών» και «ή και», αντικαθίσταται η φράση «ή και» από κόµµα και µετά τη λέξη
«καταβολής» προστίθενται οι λέξεις «και αριθµού», στην περίπτωση δ’ µετά τη λέξη «περίοδοι» προστίθενται οι λέξεις «ή οι
φορολογικές υποθέσεις» και στην περίπτωση η’ διαγράφεται η
λέξη «επίδοση» και αντικαθίσταται από τη λέξη «κοινοποίηση».
14. Στην παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4174/2013 µετά τη λέξη
«ειδοποίηση» προστίθενται οι λέξεις «η οποία δεν εξοµοιώνεται
µε επιταγή προς πληρωµή.»
15. Η παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Η Φορολογική Διοίκηση συµψηφίζει απαιτήσεις από φόρους και λοιπά έσοδα του Δηµοσίου που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του Κώδικα και σε όλη την εν γένει φορολογική και
τελωνειακή νοµοθεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83
ΚΕΔΕ. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να συµψηφίζει κάθε άλλη
απαίτηση σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο προηγούµενο εδάφιο.»
16. Στην παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013 µετά τη λέξη
«δικαστική» προστίθενται οι λέξεις «ή διοικητική», και µετά τη
λέξη «αναστολή» προστίθενται οι λέξεις «του άρθρου 63 του Κώδικα».
17. Στην παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4174/2013 διαγράφονται
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οι λέξεις «µε τη σύµφωνη γνώµη του Οικονοµικού Εισαγγελέα».
18. Η παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος µεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία του η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να προβαίνει στην άσκηση αγωγής διάρρηξης για τη διασφάλιση των
συµφερόντων του Δηµοσίου, σύµφωνα µε τα άρθρα 939 κ.ε. του
ΑΚ.. Στην περίπτωση αυτή η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να ζητήσει ως ασφαλιστικό µέτρο τη δικαστική µεσεγγύηση σύµφωνα
µε τα άρθρα 725 κ.ε. του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.»
19. Στην παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 προστίθεται
η λέξη «πρόεδροι,» πριν τη λέξη «διευθυντές», οι λέξεις «τόκων
και προστίµων» µετά τις λέξεις «πληρωµή του φόρου» και η λέξη
«οφείλεται» αντικαθίσταται από τη λέξη «οφείλονται».
20. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 50 του ν.
4174/2013 µετά τη λέξη «φόρους» προστίθενται οι λέξεις «το
ΦΠΑ και όλους τους επιρριπτόµενους φόρους».
21. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 µετά
τη λέξη «εταίροι» προστίθενται οι λέξεις «κεφαλαιουχικών εταιρειών» και οι λέξεις «πέντε (5%) τοις εκατό» αντικαθίστανται µε
τις λέξεις «δέκα (10%) τοις εκατό».
22. Στην παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 µετά τη λέξη
«εταίρος» προστίθενται οι λέξεις «κεφαλαιουχικών εταιρειών» και
οι λέξεις «πέντε τοις εκατό (5%)» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«δέκα τοις εκατό (10%)», ενώ µετά τη λέξη «αναληφθέντων» προστίθενται οι λέξεις «εντός της ως άνω τριετίας».
23. Η παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Το δικαίωµα του Δηµοσίου για την είσπραξη των φόρων και
λοιπών εσόδων του που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα παραγράφεται µετά την πάροδο πέντε (5) ετών από τη λήξη
του έτους, εντός του οποίου αποκτήθηκε νόµιµος τίτλος εκτέλεσης. Η κοινοποίηση στον φορολογούµενο ατοµικής ειδοποίησης
και οποιασδήποτε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης διακόπτει
την παραγραφή. Επιπροσθέτως, την παραγραφή διακόπτουν η
αναγγελία προς επαλήθευση στην πτώχευση, προς κατάταξη
στον υπάλληλο πλειστηριασµού, καθώς και στον εκκαθαριστή
κληρονοµιάς ή διαλυθέντος νοµικού προσώπου ή στον ειδικό εκκαθαριστή επιχείρησης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
καθώς και η εγγραφή προσηµείωσης ή υποθήκης επί οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του φορολογούµενου. Επί αλληλεγγύως ευθυνόµενων, η διακοπή της παραγραφής ως προς
έναν από αυτούς ενεργεί και κατά των λοιπών. Η παραγραφή του
παρόντος άρθρου αναστέλλεται: α) Για όσο χρονικό διάστηµα
είχε χορηγηθεί ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ή η Φορολογική
Διοίκηση δεν µπορούσε να εισπράξει το χρέος λόγω αναστολής
εκτελέσεως από οποιαδήποτε αιτία. Στην περίπτωση αυτή η παραγραφή δεν συµπληρώνεται πριν περάσει ένα έτος από τη λήξη
της αναστολής. β) Κατά τη διάρκεια ανηλικότητας του φορολογούµενου. γ) Κατά τη διάρκεια της δικαστικής αµφισβήτησης του
εκτελεστού τίτλου της απαίτησης, ή της νοµιµότητας της είσπραξης, ή του κύρους πράξης της εκτέλεσης και µέχρι τη συµπλήρωση ενός έτους από την επίδοση στη Φορολογική Διοίκηση µε
δικαστικό επιµελητή αµετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Η µη εκκίνηση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης για
την είσπραξη των φόρων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του Κώδικα εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους, εντός
του οποίου ο φορολογούµενος κατέστη υπερήµερος, συνεπάγεται την πειθαρχική ευθύνη του αρµοδίου οργάνου της φορολογικής διοίκησης, εκτός εάν αιτιολογηµένα κρίνεται από τον
Γενικό Γραµµατέα, ότι η µη εκκίνηση της διαδικασίας αυτής είναι
δικαιολογηµένη.»
Άρθρο 48
Συµπλήρωση διατάξεων στο δέκατο κεφάλαιο
του ν. 4174/2013
1.α Στην παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 διαγράφονται
οι λέξεις: «από τη λήξη της νόµιµης προθεσµίας έως και την
ηµέρα καταβολής του φόρου» και αντικαθίστανται από τις λέξεις
«από την επόµενη µέρα της λήξης της νόµιµης προθεσµίας».
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1.β. Στο δεύτερο στίχο της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του
ν.4174/2013 οι λέξεις «νόµιµης προθεσµίας» αντικαθίστανται µε
τις λέξεις «νόµιµης προθεσµίας καταβολής».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του
ν. 4174/2013 διαγράφεται η φράση «ηµεροµηνία επιστροφής»
και αντικαθίσταται από τη φράση «ηµεροµηνία ειδοποίησης του
φορολογούµενου για την επιστροφή» ενώ στο δεύτερο εδάφιο
της ίδιας παραγράφου διαγράφεται και η λέξη «φορολογικές».
3. Η παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Ο Γενικός Γραµµατέας µε απόφασή του, ορίζει τα επιτόκια
υπολογισµού τόκων, καθώς και όλες τις αναγκαίες λεπτοµέρειες
για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
4. Στην περίπτωση ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν.
4174/2013 µετά τη λέξη «µητρώο» προστίθενται οι λέξεις «ή εγγράφεται στο φορολογικό µητρώο περισσότερες φορές».
5. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του
ν. 4174/2013 η λέξη «πλασµατικές» αντικαθίσταται από τη λέξη
«ανύπαρκτες» και προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Για την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης, ως απόκρυψη
εισοδηµάτων θεωρείται η µη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή
ανακριβούς δήλωσης που έχει ως αποτέλεσµα τη µη καταβολή
ποσού φόρου τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανά φορολογικό έτος, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και τουλάχιστον εξήντα
χιλιάδων (60.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος εφόσον πρόκειται
για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.»
6. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του
ν. 4174/2013 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Για την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης, ως µη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συµψηφισµός, έκπτωση ή διακράτηση θεωρείται η µη απόδοση, ανακριβής απόδοση,
συµψηφισµός, έκπτωση ή διακράτηση, για κάθε φορολογικό
έτος ή διαχειριστική περίοδο και για καθεµία φορολογία, τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και
τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται
για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.»
7. Στην περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν.
4174/2013 αντικαθίστανται οι λέξεις «αρµόδιας φορολογικής
αρχής» από τις λέξεις «Φορολογικής Διοίκησης» και στην περίπτωση ε’ αντικαθίστανται οι λέξεις «κατά τόπο αρµόδια, σύµφωνα µε την αναγραφόµενη στο στοιχείο διεύθυνση, φορολογική
αρχή», από τις λέξεις «Φορολογική Διοίκηση».
8. Στην παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013 προστίθενται
περιπτώσεις στ’, ζ’, η’, θ’, ως εξής:
«στ. η µη έκδοση ή ανακριβής έκδοση παραστατικών στοιχείων, εφόσον η συνολική αποκρυβείσα αξία ανέρχεται τουλάχιστον σε πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ,
ζ. η απόκρυψη στοιχείων που αποτελούν αντικείµενο ή συνθέτουν το αντικείµενο του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων µε
µη υποβολή δήλωσης ή µε υποβολή ανακριβούς δήλωσης και µε
σκοπό τη µη πληρωµή του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων.
Για την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης, ως απόκρυψη θεωρείται η µη απόδοση για κάθε φορολογικό έτος ποσού φόρου
τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ,
η. η απόκρυψη στοιχείων που αποτελούν αντικείµενο ή συνθέτουν το αντικείµενο του ειδικού φόρου ακινήτων (ν. 3091/2002)
µε µη υποβολή δήλωσης ή µε υποβολή ανακριβούς δήλωσης και
µε σκοπό τη µη πληρωµή του ειδικού φόρου ακινήτων,
θ. η απόκρυψη οποιασδήποτε φορολογητέας ύλης µε µη υποβολή δήλωσης ή µε υποβολή ανακριβούς δήλωσης και µε σκοπό
τη µη πληρωµή οποιουδήποτε άλλου φόρου εµπίπτει στο πεδίο
εφαρµογής του Κώδικα. Για την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης, ως απόκρυψη θεωρείται η µη απόδοση για κάθε φορολογικό έτος ή κάθε φορολογική υπόθεση ποσού φόρου
τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.»
9. Στην περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν.
4174/2013 µετά τη λέξη «στοιχείων» προστίθενται οι λέξεις «ή νόθευσης αυτών, καθώς και καταχώρησης στα βιβλία, αγορών ή
εξόδων που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φο-
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ρολογικό στοιχείο».
10. Στην υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του
άρθρου 55 του ν. 4174/2013 διαγράφονται το δεύτερο και τρίτο
εδάφιο.
11. Στην παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013 οι λέξεις «η
σχετική διοικητική διαδικασία» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται».
12. Στο άρθρο 55 του ν. 4174/2013 προστίθεται παράγραφος
5 ως εξής:
«5. Η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να ερευνά παραβάσεις του
παρόντος Κώδικα και άλλων νόµων που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής αυτού χωρίς να θίγεται η εφαρµογή του άρθρου 33
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.»
13. Στον τίτλο του άρθρου 56 του ν. 4174/2013 και µετά τις λέξεις «µη υποβολής» προστίθενται οι λέξεις «ή ανακριβούς/ατελούς» και στην παράγραφο 2 µετά τις λέξεις «µη υποβολής»
προστίθενται οι λέξεις «ή ανακριβούς/ατελούς.»
14. Το άρθρο 57 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 57
Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο
εντός δύο (2) µηνών από την παρέλευση της νόµιµης προθεσµίας καταβολής, υπολογίζεται πρόστιµο ίσο µε ποσοστό δέκα
τοις εκατό (10%) του φόρου που δεν καταβλήθηκε εµπρόθεσµα.
Μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της νόµιµης προθεσµίας καταβολής το παραπάνω πρόστιµο ανέρχεται σε είκοσι
τοις εκατό (20%) του φόρου. Μετά την πάροδο δύο (2) ετών
ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του φόρου. Το πρόστιµο
των προηγούµενων εδαφίων υπολογίζεται και στις περιπτώσεις
εκπρόθεσµης υποβολής δήλωσης µε βάση το χρόνο, κατά τον
οποίο έληγε η σχετική προθεσµία υποβολής.»
15. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4174/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επί εκτιµώµενου προσδιορισµού φόρου το πρόστιµο του προηγούµενου εδαφίου ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό
(20%) του φόρου».
16. Το άρθρο 62 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 62
1. Ο Γενικός Γραµµατέας είναι αρµόδιος για την έκδοση πράξεων επιβολής προστίµων. Οι διατάξεις του Κώδικα, και ιδίως
αυτές που αφορούν το φορολογικό έλεγχο, τον προσδιορισµό
φόρου και την είσπραξη, εφαρµόζονται αναλόγως και για τις
πράξεις επιβολής προστίµων.
2. Η πράξη επιβολής προστίµων κοινοποιείται στον φορολογούµενο ή το ευθυνόµενο πρόσωπο: α) µαζί µε την πράξη προσδιορισµού του φόρου ή β) αυτοτελώς, εάν η πράξη
προσδιορισµού του φόρου δεν εκδίδεται ταυτόχρονα.
3. Η πράξη επιβολής προστίµων πρέπει να περιλαµβάνει αυτοτελή αιτιολογία.
4. Ο φορολογούµενος ή το ευθυνόµενο πρόσωπο καλείται εγγράφως από τον Γενικό Γραµµατέα να υποβάλλει ενδεχόµενες
αντιρρήσεις του σχετικά µε επικείµενη έκδοση πράξης επιβολής
προστίµων τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν την έκδοσή
της, µε εξαίρεση τις υποχρεώσεις καταβολής προστίµων για διαδικαστικές παραβάσεις, καθώς και για πρόστιµα, τα οποία προκύπτουν και επιβάλλονται κατά τον άµεσο, διοικητικό, εκτιµώµενο
ή προληπτικό προσδιορισµό του φόρου.
5. Πρόστιµα καταβάλλονται εφάπαξ έως και την τριακοστή
ηµέρα µετά την κοινοποίηση της πράξης επιβολής µε εξαίρεση
τις περιπτώσεις των άρθρων 57 και 59.
Για τις διαδικαστικές παραβάσεις του άρθρου 54, καθώς και
για τις λοιπές παραβάσεις του Κώδικα, ο χρόνος παραγραφής
του δικαιώµατος του Δηµοσίου για έκδοση πράξεως επιβολής
προστίµου άρχεται στο τέλος του έτους, κατά το οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση.»
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Άρθρο 49
Συµπλήρωση διατάξεων του ενδέκατου
κεφαλαίου του ν. 4174/2013
1. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 63 του ν.4174/2013
µετά τη λέξη «Διοίκηση» προστίθενται οι λέξεις « ή σε περίπτωση
σιωπηρής άρνησης».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 63 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται
η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αµφισβητούµενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το
υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%).»
3. Στην παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται
η λέξη «κοινοποίηση» από τη λέξη «έκδοση», διαγράφονται οι λέξεις «στον υπόχρεο», και αντικαθίσταται οι λέξεις «του προστίµου» από τις λέξεις «των τόκων».
4. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 63 του ν.
4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν, εντός της ανωτέρω προθεσµίας, δεν εκδοθεί απόφαση
τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί
από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης και ο υπόχρεος
έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της προθεσµίας αυτής.»
5. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4174/ 2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η φορολογική αρχή, της οποίας η πράξη ακυρώνεται για τυπικές πληµµέλειες, εκδίδει νέα πράξη σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην απόφαση της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης.»
6. Μετά το άρθρο 65 του ν.4174/2013, που προστίθεται µε την
παρ. 2 του άρθρου 9 του παρόντος, προστίθεται άρθρο 65Α που
έχει ως εξής:
«Άρθρο 65Α
Φορολογικό πιστοποιητικό
1. Νόµιµοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραµµένοι στο δηµόσιο µητρώο του ν. 3693/2008 (Α’ 174) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυµες εταιρείες,
εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, καθώς και σε υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων, υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται µετά από
έλεγχο που διενεργείται, παράλληλα µε τον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης, ως προς την εφαρµογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείµενα. Φορολογικές παραβάσεις,
καθώς και µη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία, κατά τη διενέργεια του ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό
αυτό. Αν από το πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριµένα φορολογικά δεδοµένα για την ελεγχθείσα εταιρεία µε τα οποία συµφωνεί και η αρµόδια ελεγκτική φορολογική αρχή, το εν λόγω
πιστοποιητικό αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα των εκθέσεων ελέγχου της ως άνω αρχής. Τα πιο πάνω πρόσωπα διώκονται και τιµωρούνται για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεών τους
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3693/2008 και έχουν ειδικότερα
την υποχρέωση να αρνηθούν τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου εφόσον παρέχουν στην ελεγχόµενη οντότητα συµβουλευτικές υπηρεσίες φορολογικού περιεχοµένου σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 20 του
ν. 3693/2008. Στις ανώνυµες εταιρίες και στις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό
σύµφωνα µε όσα ορίζονται ανωτέρω, επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση πρόστιµο από 5.000,00 ευρώ έως 40.000,00 ευρώ, µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων ανάλογα µε
τα ακαθάριστα έσοδα που έχουν πραγµατοποιήσει κατά το ελεγχόµενο φορολογικό έτος. Η µη έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, όπως και η διαπίστωση σε αυτό παραβάσεων της
φορολογικής νοµοθεσίας µπορούν να λαµβάνονται υπόψη κατά
την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα.

2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων,
που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της ΕΛΤΕ, καθορίζονται τα συγκεκριµένα επί µέρους φορολογικά αντικείµενα του ελέγχου της
προηγούµενης παραγράφου, ενδεχόµενες συγκεκριµένες ελεγκτικές επαληθεύσεις που πρέπει να διενεργούνται, εξαιρέσεις
από την υποχρέωση έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού µέχρι
ποσού ακαθαρίστων εσόδων 150.000,00 ευρώ ετησίως, το ειδικότερο περιεχόµενο του πιστοποιητικού που εκδίδεται και οι επιφυλάξεις που τυχόν διατυπώνονται σε αυτό, ο τρόπος, ο χρόνος
και η διαδικασία υποβολής του, ζητήµατα εφαρµογής της υποχρέωσης του τελευταίου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Πέραν της εφαρµογής του
πέµπτου εδαφίου της παραγράφου 1, στους νόµιµους ελεγκτές
και στα ελεγκτικά γραφεία που παραβαίνουν τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου και της κανονιστικής απόφασης που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.
2523/1997.
Άρθρο 50
Συµπλήρωση διατάξεων στο δωδέκατο κεφάλαιο
του ν. 4174/2013
1. Η παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4174/ 2013 διαγράφεται και
προστίθενται παράγραφοι 1 έως και 29, ως εξής:
«1. Μετά την 1.1.2014, για υποθέσεις προσωρινού ή οριστικού
φορολογικού ελέγχου, που αφορά χρήσεις, περιόδους, φορολογικές υποθέσεις ή υποχρεώσεις πριν από την έναρξη ισχύος του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εκδίδεται πράξη διορθωτικού
προσδιορισµού του φόρου. Για όσα αφορούν τα σχετικά µε την
έκδοση της πράξης εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα.
2. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 34 του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, πράξεις διορθωτικού προσδιορισµού φόρου, τέλους ή εισφοράς, που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατόπιν προσωρινού φορολογικού ελέγχου, ο οποίος
διατάχθηκε µέχρι την 31.12.2013, δεν κωλύουν τη µετά από νέο
έλεγχο µεταγενέστερη διόρθωσή του. Το προηγούµενο εδάφιο
ισχύει και για πράξεις διορθωτικού προσδιορισµού που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται µετά από τακτικό (οριστικό) φορολογικό
έλεγχο που διατάχθηκε έως την 31.12.2013, στις περιπτώσεις
στις οποίες σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 68
του ν. 2238/1994, της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 2859/2000
και κάθε άλλης συναφούς διάταξης, εκδίδεται µερική καταλογιστική πράξη.
3. Για χρήσεις, περιόδους, φορολογικές υποθέσεις ή υποχρεώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί µέχρι την 31.12.2013 εντολή
ελέγχου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου 7 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας, εφόσον κατά το χρόνο έναρξης
ισχύος αυτού δεν έχει γίνει έναρξη του ελέγχου. Ως έναρξη του
ελέγχου για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου λογίζεται
η θεώρηση των βιβλίων του φορολογουµένου από όργανο της
Φορολογικής Διοίκησης ή η κοινοποίηση πρόσκλησης για επίδειξη βιβλίων στον έλεγχο, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή
η θεώρηση των βιβλίων ή η έκδοση της εντολής ελέγχου στην
περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία.
4. Κοινοποιήσεις κατά το άρθρο 5 του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας, διενεργούνται και για χρήσεις, περιόδους, φορολογικές υποθέσεις ή υποχρεώσεις πριν από την έναρξη ισχύος
αυτού.
5. Για φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται µετά την
1.1.2014, ανεξάρτητα από τη χρήση, την περίοδο, τη φορολογική
υπόθεση ή υποχρέωση την οποία αφορούν, διενεργείται άµεσος
προσδιορισµός του φόρου ή εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φόρου, κατά περίπτωση.
6. Για φορολογικές χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή υποχρεώσεις για τις οποίες έως την 31.12.2013 έχουν εκδοθεί οριστικά
φύλλα ελέγχου ή οριστικές πράξεις προσδιορισµού ή καταλογισµού οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή εισφοράς ή εκκαθαριστικά
σηµειώµατα ή οποιαδήποτε άλλη συναφής πράξη, ως νέο στοιχείο, κατά την έννοια του άρθρου 25 του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας, θεωρείται οποιοδήποτε στοιχείο δεν τελούσε σε
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γνώση της αρµόδιας για τον τακτικό (οριστικό) έλεγχο φορολογικής αρχής, κατά το χρόνο διενέργειάς του.
7. Σε περίπτωση ακύρωσης µε απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, για τυπικούς λόγους ή λόγω νοµικής πληµµέλειας, οποιασδήποτε πράξης καταλογισµού, η Φορολογική Διοίκηση, σε
συµµόρφωση µε τη δικαστική απόφαση, εκδίδει, από το χρόνο
ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας τις προβλεπόµενες
από αυτόν πράξεις προσδιορισµού του φόρου, ανεξαρτήτως του
χρόνου έκδοσης της δικαστικής απόφασης.
8. Για τις δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται µετά την
έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 4 και 30 παρ.
1 αυτού.
9. Επί πράξεων ή αποφάσεων της επιτροπής διοικητικής επίλυσης διαφορών του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994 και της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης του άρθρου 70Β του ίδιου
νόµου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Ο φόρος, το τέλος, η εισφορά ή
το πρόστιµο, που προσδιορίζεται στις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου, καταβάλλεται όπως ορίζεται στις παραπάνω
πράξεις ή αποφάσεις ή στις διατάξεις της οικείας φορολογίας.
10. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου
µε την οποία κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου και αναπέµπεται η υπόθεση στη Φορολογική
Διοίκηση για να τηρηθεί η διαδικασία διοικητικής επίλυσης της
διαφοράς, το αίτηµα για διοικητική επίλυση εξετάζεται από την
Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εκτός
εάν ο φορολογούµενος αποδεχθεί την προσβαλλόµενη πράξη
εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της δικαστικής απόφασης ή σχετικής πρόσκλησης της Φορολογικής Διοίκησης.
11. Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώµατος του Δηµοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισµού
φόρου, τελών, εισφορών, προϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολουθούν να έχουν εφαρµογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις
φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν. Κατ’ εξαίρεση,
οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 εφαρµόζονται και
για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η οποία διαπράχθηκε πριν την
εφαρµογή του Κώδικα, εάν, κατά τη θέση αυτού σε ισχύ, το δικαίωµα του Δηµοσίου δεν έχει παραγραφεί.
12. Οι διατάξεις του άρθρου 44 παράγραφος 1 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ισχύουν από 1.1.2016. Μέχρι και την
31.12.2015, κατά την εκάστοτε καταβολή φόρου, εισπράττονται
υποχρεωτικά επί του καταβαλλόµενου ποσού, οι αναλογούντες
τόκοι και πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης καταβολής.
13. Οι διατάξεις του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας εφαρµόζονται για οφειλές για τις οποίες αποκτάται
εκτελεστός τίτλος από την 1.1.2014 και εφεξής.
14. Οι διατάξεις του άρθρου 51 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, σχετικά µε το χρόνο παραγραφής και τους λόγους διακοπής και αναστολής αυτής, εφαρµόζονται για φόρους και λοιπά
έσοδα για τα οποία η Φορολογική Διοίκηση αποκτά εκτελεστό
τίτλο από την 1.1.2014 και εφεξής.
15. Μέχρι την 31.12.2015 ο τόκος του πρώτου εδαφίου της
παρ. 1 του άρθρου 53 υπολογίζεται σε µηνιαία βάση κατά την είσπραξη για ολόκληρο το µήνα.
16. Tο άρθρο 53 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
εφαρµόζεται για αιτήσεις επιστροφής που υποβάλλονται από την
1.1.2014 και εφεξής.
17. Στις πράξεις καταλογισµού οποιουδήποτε φόρου που εκδίδονται µετά την 1.1.2014 και αφορούν εν γένει φορολογικές
υποχρεώσεις, χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις έως την
31.12.2013, εξακολουθούν να επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι
του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, όπως ίσχυε κατά φορολογία και
χρήση. Μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου εφαρµόζονται
οι διατάξεις των άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
18. Για την υποβολή µετά την 1.1.2014, εκπρόθεσµων χρεωστικών δηλώσεων που αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις
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ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως 31.12.2013, επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, όπως
ισχύουν κατά φορολογία και χρήση. Μετά την απόκτηση του
εκτελεστού τίτλου έχουν εφαρµογή τα οριζόµενα στις διατάξεις
των άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
19. Για την υποβολή, µετά την 1.1.2014, εκπροθέσµων δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση ή
δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα που αφορούν περιόδους
έως την 31.12.2013, επιβάλλονται τα πρόστιµα του άρθρου 4 του
ν. 2523/1997 µε τον περιορισµό το καταβλητέο σε καθεµία περίπτωση ποσό να µην ξεπερνά το προβλεπόµενο στο άρθρο 54
παρ. 2 περίπτωση α’ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
20. Η κοινή απόφαση µε αριθµό 45081/30.10.1997 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (Α’43 )
εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την κατάργησή της.
21. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 46 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας, εφαρµόζονται και για µέτρα που το
Δηµόσιο λαµβάνει ή έχει λάβει πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου επί περιουσιακών στοιχείων που έχουν δεσµευτεί κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν.
2523/1997 (Α’179).
22. Για την επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης σύµφωνα µε το
άρθρο 46 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, οι προβλεπόµενες επιδόσεις κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας γίνονται
και από οποιονδήποτε υπάλληλο της Φορολογικής Διοίκησης.
23. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας καταλαµβάνουν και τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν συνταχθεί ειδικές εκθέσεις ελέγχου της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 µέχρι την 31.12.2013,
αλλά δεν έχουν ληφθεί τα προβλεπόµενα µέτρα µέχρι την ηµεροµηνία αυτή.
24. Στις περιπτώσεις που έχουν ληφθεί µέτρα διασφάλισης
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997,
όπως ισχύει µέχρι την 31.12.2013, και δεν έχει υποβληθεί µέχρι
την 31.12.2013 αίτηση της παραγράφου 4 του ανωτέρω άρθρου,
ούτε έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου κατά των µέτρων, ο υπόχρεος δύναται να υποβάλει αίτηµα
επανεξέτασης στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης του
άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από το χρόνο έναρξης
ισχύος του Κώδικα.
25. Αν έχει εκδοθεί απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.
2523/1997, για τη µερική άρση των µέτρων, συνεπεία της οποίας
αναβιώνει η επιβολή αυτών σε χρόνο µεταγενέστερο της έναρξης ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, και εφόσον
δεν έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων κατά αυτής, ο υπόχρεος δύναται, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την αναβίωση των µέτρων, να
υποβάλει αίτηµα για την επανεξέταση της απόφασης αυτής από
την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης.
26. Εκκρεµή αιτήµατα που έχουν υποβληθεί µέχρι 31.12.2013
στον Υπουργό Οικονοµικών σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.
4 του άρθρου 14 του ν. 2523/1997, εξετάζονται στο πλαίσιο της
ειδικής διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής
Επανεξέτασης.
27. Αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, οι οποίες έχουν
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Κώδικα Φ.Π.Α., που κυρώθηκε
µε το ν. 2859/2000, όπως αυτός ισχύει µέχρι την 31.12.2013, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι 31.3.2014 ή µέχρι την έκδοση αποφάσεων του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, κατά τις
διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εφόσον αυτές
εκδοθούν σε προγενέστερο χρόνο.
28. Αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που ρυθµίζουν θέµατα που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου, οι
οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων που περιλαµβάνονται στα άρθρα 7 και 17 του ν. 1587/1950 ( Α’ 294) περί
Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.), 23 και 23Α του ν.
3427/2005 (Α’ 312) περί Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) και
Περιουσιολογίου Ακινήτων, 15 έως και 18 του ν. 3091/2002 (Α’
330) και 58 του ν. 3842/2010 (Α’ 58) περί Ειδικού Φόρου επί των
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Ακινήτων (Ε.Φ.Α.), καθώς και οποιαδήποτε άλλη απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών, η οποία ρυθµίζει θέµατα διαδικασιών των
φορολογιών που επιβλήθηκαν µε τους ανωτέρω νόµους, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι 31.3.2014. Αποφάσεις του Υπουργού
Οικονοµικών, που ρυθµίζουν θέµατα που υπάγονται στις διατάξεις
του παρόντος νόµου, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση
των διατάξεων που περιλαµβάνονται στο άρθρο 16 του ν.
1882/1990 (Α’ 43) περί Φορολογίας Αυτοµάτου Υπερτιµήµατος,
στα άρθρα 2 έως και 19 του ν. 3427/2005 (Α’ 312) περί Φόρου Αυτοµάτου Υπερτιµήµατος (Φ.Α.Υ.) και Τέλους Συναλλαγής Ακινήτων
(Τ.Σ.Α.), 21 έως και 35 του ν. 2459/1997 (Α’ 17) περί Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.), 27 έως και 50 του ν.
3842/2010 (Α’ 58) περί Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), 5 έως
και 19 του ν. 3634/2008 (Α’ 9) και 53 του ν. 3842/2010 (Α’ 58) περί
Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.), 53 του ν. 4021/2011(Α’ 218 )
περί Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων
Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) και στο άρθρο πρώτο υποπαράγραφος
Α7 του ν. 4152/2013 (Α’ 107) περί Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), καθώς και οποιαδήποτε άλλη απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών, η οποία ρυθµίζει θέµατα διαδικασιών των
φορολογιών που επιβλήθηκαν µε τους ανωτέρω νόµους, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την έκδοση αποφάσεων του Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπου αυτό απαιτείται.
29. Για τις υποθέσεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από τυχερά
παίγνια, οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας εφαρµόζονται από 1.1.2015. Κατ’ εξαίρεση για τις υποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30
παρ. 1 και του Ενάτου Κεφαλαίου του Κώδικα».
2. Οι παράγραφοι 2 έως 10 του άρθρου 66 αναριθµούνται σε
παραγράφους 30 έως 39 και προστίθεται παράγραφος 40 ως
εξής:
«40. Οι διατάξεις του άρθρου 65 Α τίθενται σε ισχύ από 1ης
Ιανουαρίου 2014 και καταργούνται για τις χρήσεις που αρχίζουν
από 1.1.2016 και µετά.»
3. Στο τέλος του ν. 4174/2013 προστίθεται Παράρτηµα που
έχει ως εξής:
«Παράρτηµα
Φόρος µεταβίβασης ακινήτων (ν. 1587/1950), Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και Περιουσιολόγιο ακινήτων (άρθρα 23 και
23Α' του ν. 3427/2005), Ειδικός Φόρος επί των Ακινήτων (άρθρα
15 έως 18 του ν. 3091/2002), Τέλος Επιτηδεύµατος Φυσικών και
Νοµικών Προσώπων (άρθρο 31 του ν. 3986/2011), Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων (άρθρο 29 του ν.
3986/2011), Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης (άρθρο 44 του ν.
4111/2013), Φόρος Πλοίων µε ελληνική και µε ξένη σηµαία (ν.
27/1975), Εισφορά Εισαγόµενου Συναλλάγµατος (άρθρο 45 παρ.
1 του ν. 4141/2013), Φόρος επί των µερισµάτων εταιριών του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (άρθρο 45 παρ. 5 του ν. 4141/2013),
Έσοδα Εισιτηρίων Καζίνο (άρθρα 2 παρ. 10 του ν. 2206/1994, 31
παρ. 13 του ν. 2873/2000, 1 παρ. 1 του ν. 3139/2003, πρώτο περ.
9 υποπ. Ε 7 του ν. 4093/2012), Ειδικός Φόρος Πολυτελείας
Χωρών της Ε.Ε. και Εγχωρίως Παραγοµένων Ειδών (άρθρο 17
του ν. 3833/2010), Συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου στα
Μικτά Κέρδη των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Στοιχηµάτων
και Τυχερών Παιγνίων µέσω Διαδικτύου (άρθρο 50 του ν.
4002/2011), Τέλος Συνδροµητών Κινητής Τηλεφωνίας και Τέλος
Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (άρθρο 33 του ν. 3775/2009), Τέλη
Διενέργειας Παιγνίων µε Παιγνιόχαρτα (άρθρα 8 του ν.
2515/1997, 8 παρ. 1 του ν. 2954/2001 και 10 παρ. 2 του ν.
3037/2002), Φόρος Ασφαλίστρων (άρθρο 29 του ν. 3492/2006),
Ετήσιο Τέλος για τη Λειτουργία Χώρου Καπνιζόντων (άρθρο 45
του
ν. 3986/2011), Ειδικός Φόρος στις Διαφηµίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση (άρθρο πρώτο παρ. 12 του ν.
3845/2010, άρθρο 3 παρ. 9 της από 31.12.2011 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο του
ν. 4047/2012, άρθρο 22 της από 31.12.2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
4147/2013), Ειδικός Φόρος Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής (άρθρο
2 του ν. 3790/2009), Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (άρθρα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

17-31 του ν.1676/1986), Εισφορά Δακοκτονίας (άρθρο 102 του
ν. 1402/1983), Εφάπαξ φόροι επί των αποθεµάτων πετρελαίου
(άρθρα 23 του ν. 3634/2008, 2 του ν. 3828/2010 και τέταρτο παρ.
6 του ν. 3845/2010), Τέλη Χαρτοσήµου (π.δ. 28ης Ιουλίου 1931),
Ειδικός Φόρος για την Ανάπτυξη της Κινηµατογραφικής Τέχνης
(άρθρο 60 του ν. 1731/1987), Φόρος Ακίνητης Περιουσίας
(άρθρα 27 έως και 50 του ν. 3842/2010), Φόρος Αυτοµάτου Υπερτιµήµατος (άρθρο 16 του ν. 1882/1990), Φόρος Αυτοµάτου Υπερτιµήµατος και Τέλος Συναλλαγής Ακινήτων (άρθρα 2 έως και 19
του ν. 3427/2005), Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα
21 έως και 35 του ν. 2459/1997), Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (άρθρα
5 έως και 19 του ν. 3634/2008), το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών (άρθρο 53 του ν.
4021/2011), Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (άρθρο πρώτο υποπαράγραφος Α7 του ν. 4152/2013), Εισφορές Φυσικών Προσώπων (άρθρα 18 του ν. 3758/2009, 30 του ν. 3986/2011, 5 του ν.
3833/2010), Έκτακτη Εισφορά στα Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής
(άρθρο 3 του ν. 3790/2009), Έκτακτες Εφάπαξ Εισφορές Κοινωνικής Ευθύνης των Νοµικών Προσώπων (άρθρα 2 του ν.
3808/2009 και 5 του ν. 3845/2010), Αυτοτελής Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεµατικών (άρθρο 8 του ν. 2579/1998), Φορολογία Προβλέψεων Επισφαλών Απαιτήσεων (άρθρο 9, παρ. 4 του
ν. 3296/2004), η Αυτοτελής Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεµατικών Τεχνικών Επιχειρήσεων (άρθρο 3 του ν. 2954/2001), Αυτοτελής Φορολογία των Αποθεµατικών των Τραπεζών (άρθρο 10
του ν. 3513/2006), Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών (άρθρα
1 έως 16 του ν. 1676/1986).»
Άρθρο 51
Τροποποίηση διατάξεων ν. 4093/2012
1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της
περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Απαλλάσσονται επίσης οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος
Φ.Π.Α., όπως ορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων µε βάση τα ακαθάριστα έσοδά τους, ή το ποσό
επιστροφής Φ.Π.Α., ή το ποσό της επιδότησης που λαµβάνουν ανά
φορολογικό έτος.»
2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της
περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις «και
αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.».
3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 6 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται η φράση
«ή την παροχή υπηρεσιών».
4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 6 της
περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, το τιµολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1)
µήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή
και πάντως µέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συµβαλλοµένων.»
5. Στο τέλος του άρθρου 6 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
προστίθεται παράγραφος 19 ως εξής:
«19. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εφαρµόζει κατάλληλες δικλείδες, που εξειδικεύονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, για την παρακολούθηση των
παραλαµβανοµένων και µη τιµολογηµένων ακόµη από τους προµηθευτές αποθεµάτων, καθώς και των αποθεµάτων που διακινούνται και εκκρεµεί τιµολόγηση.»
6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 14 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις των άρθρων 5 και 8 καταργούνται. Οι διατάξεις
του άρθρου 7 παύουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2015.»
7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2014.
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Άρθρο 52
Τροποποίηση διατάξεων ν. 3296/2004
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 καταργείται η
περίπτωση β’ και οι περιπτώσεις γ’, δ’ και ε’ αναριθµούνται αντιστοίχως σε β’, γ’ και δ’.
2. Στην περίπτωση δ’ της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν.
3296/2004 οι λέξεις «φορολογικές και τελωνειακές» διαγράφονται.
3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του
ν. 3296/2004 διαγράφονται οι λέξεις «µεγάλης φοροδιαφυγής
και».
4. Στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του
ν. 3296/2004, όπως αναριθµείται µε την ανωτέρω παράγραφο 1
σε περίπτωση δ’ διαγράφονται οι λέξεις «µεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής και».
5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004, µετά
την περίπτωση ε’, όπως αναριθµείται µε την ανωτέρω παράγραφο 1 σε περίπτωση δ’, προστίθεται νέα περίπτωση δ’ ως
εξής:
«δ) Η εκτέλεση των εισαγγελικών παραγγελιών εντός του πεδίου των αρµοδιοτήτων του.»
Άρθρο 53
Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου πέµπτου του ν. 3845/2010 (Α’65) όπως αυτό προστέθηκε µε την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 3899/2010 (Α’212), και
τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 9 του άρθρου 3 της από
31.12.2011 Π.Ν.Π. (Α’268), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α’31), και µε το άρθρο 22 της από
31.12.2012 Π.Ν.Π. (Α’256), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4147/2013 (Α’98), αντί της ηµεροµηνίας «1.1.2014» τίθεται η
ηµεροµηνία «1.1.2015».
Άρθρο 54
1. Διατάξεις για την κινητικότητα του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού
των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ..
Καταργείται η παρ. 3 του άρθρ. 14 του ν. 1400/1983 (Α’ 156),
τροποποιούνται: η παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 (Α’
26), που προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.
3801/2009 (A’ 163), το άρθρο 10 του ν. 3754/2009 (A’ 43), όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3812/2009 (A’ 234)
και κωδικοποιούνται οι ανωτέρω και η παρ. 5 α’ και β’ του άρθρου
2 του ν. 3868/2010 (Α’ 129), οι παράγραφοι 7, 8 και 9 του άρθρου
67, οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 68 και η παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.
2946/2001 (Α’ 224) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 91 του
ν. 4139/2013 (Α’ 74) και η παρ. 2 αυτού, καθώς και η παρ. 1 εδ.
α’ της Ζ1 του ν. 4093/ 2012 (Α’ 222), ως ακολούθως:
1. Δεν επιτρέπεται η µετάθεση, η µετάταξη και η απόσπαση,
του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ., πριν παρέλθει διετία από το διορισµό του.
2. Επιτρέπεται η, µετά την παρέλευση διετίας από το διορισµό
του, µετάθεση, µετάταξη του νοσηλευτικού και παραϊατρικού
προσωπικού των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ., σε Νοσοκοµεία του
Ε.Σ.Υ., Υγειονοµικές Περιφέρειες και Φορείς εποπτευόµενους
από το Υπουργείο Υγείας, µετά από γνώµη των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων των Φορέων προέλευσης και υποδοχής.
3. Επιτρέπεται η, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, µετάθεση, µετάταξη και απόσπαση σε υπηρεσίες παραµεθορίων περιοχών, χωρίς να απαιτείται η προηγούµενη γνώµη των οικείων
υπηρεσιακών συµβουλίων, µε απλή έγγραφη βεβαίωση της Διοίκησης του νοσοκοµείου προέλευσης, µε την οποία θα πιστοποιείται ότι η µετακίνηση δεν επιφέρει καµία δυσµενή συνέπεια στην
οµαλή λειτουργία του Φορέα.
Η ανωτέρω βεβαίωση δεν απαιτείται για µεταθέσεις, µετατάξεις και αποσπάσεις µεταξύ νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. παραµεθο-
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ρίων περιοχών.
Το µετατιθέµενο και µετατασσόµενο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό σε Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., Υγειονοµικές Περιφέρειες και Φορείς εποπτευοµένους από το Υπουργείο Υγείας
παραµεθορίων περιοχών υποχρεούται να παραµείνει στην υπηρεσία όπου τοποθετείται για δέκα (10) έτη. Στην περίπτωση που
ο µετατιθέµενος ή µετατασσόµενος καταστεί πολύτεκνος, µετά
τη µετάθεση ή µετάταξή του, ο χρόνος υποχρεωτικής παραµονής στον Φορέα υποδοχής µειώνεται στα πέντε (5) έτη, εάν η µετακίνηση αφορά µη νοσηλευτική υπηρεσία και στα τρία (3) έτη
στην περίπτωση που η µετακίνηση γίνεται µεταξύ νοσοκοµείων
του Ε.Σ.Υ..
4. Η µετάταξη και η απόσπαση του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού µεταξύ νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. µε σκοπό
τη συνυπηρέτηση συζύγων που υπηρετούν σε αυτά, επιτρέπεται
µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου χωρίς να απαιτείται η προηγούµενη γνώµη των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.
Νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των νοσοκοµείων
του Ε.Σ.Υ. που είναι σύζυγοι στρατιωτικών, ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά σειρά προτεραιότητας, σε
νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., Κέντρα Υγείας, ΕΚΑΒ, ΕΟΠΥΥ, και λοιπές
υπηρεσίες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, στην περιοχή που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους.
5. Όσοι από το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των
νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. είναι πολύτεκνοι µετατίθενται, µετατάσσονται και αποσπώνται, µετά από αίτησή τους η οποία εξετάζεται
κατά προτεραιότητα.
Δεν επιτρέπεται η µετακίνηση πολυτέκνου, χωρίς προηγούµενη αίτησή του.
6. Επιτρέπεται η αµοιβαία µετάταξη νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ σε Νοσοκοµεία
του Ε.Σ.Υ., Υγειονοµικές Περιφέρειες και Φορείς εποπτευοµένους από το Υπουργείο Υγείας, µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων και κατόπιν γνώµης των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων
των Φορέων προέλευσης και υποδοχής.
Για την αµοιβαία µετάταξη νοσηλευτικού και παραϊατρικού
προσωπικού µεταξύ νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ., απαιτείται έγγραφη
βεβαίωση της Διοίκησης του νοσοκοµείου προέλευσης, µε την
οποία πιστοποιείται ότι η µετακίνηση δεν επιφέρει καµία δυσµενή
συνέπεια στην οµαλή λειτουργία του Φορέα.
7. (α) Η απόσπαση του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, που υπηρετεί στην ίδια Υγειονοµική Περιφέρεια, δύναται να διενεργηθεί ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, γνώµη
των αρµόδιων υπηρεσιακών συµβουλίων και µετά από εισήγηση
του Διοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.
(β) Η απόσπαση του νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί
σε διαφορετικές Υ.ΠΕ. δύναται να διενεργηθεί µετά από κοινή εισήγηση των Διοικητών των οικείων Υ.ΠΕ., η οποία εκδίδεται, κατά
τα ανωτέρω, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και γνώµη των
αρµοδίων υπηρεσιακών συµβουλίων.
(γ) Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των Διοικητών των αρµόδιων Υγειονοµικών Περιφερειών, η απόσπαση δύναται να διενεργηθεί µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση
συναρµόδιων Υπουργών, όπου αυτό απαιτείται, µε γνώµονα την
εύρυθµη λειτουργία των Φορέων, λαµβάνοντας υπ' όψιν και τα
κοινωνικά κριτήρια.
(δ) Οι ανωτέρω υπηρεσιακές µετακινήσεις, στο σύνολό τους,
διενεργούνται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και των κατά
περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, όπου αυτό απαιτείται.
8. Ο χρονικός περιορισµός των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), η οποία προστέθηκε µε το
άρθρο 19 του ν. 3801/2009 (Α’ 163) δεν ισχύει για το προσωπικό
εκείνο που ετέθη σε καθεστώς διαθεσιµότητας και µετατάχθηκε/µεταφέρθηκε µέσω της κινητικότητας.
9. (α) Από την έκδοση του παρόντος, κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόµου, που αντιβαίνει στο παρόν ή ρυθµίζει διαφορετικά το
ίδιο θέµα, καταργείται.
(β) Κατ’ εξαίρεση και εφόσον δεν αντίκεινται στο παρόν παραµένουν σε ισχύ και έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Κώδικα Κα-
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τάστασης Δηµοσίων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις µετάθεσης, µετάταξης και απόσπασης των υπαλλήλων [ν. 3528/2007 (Α’ 26)].
2. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3918/2011 (Α’ 31).
Στο τέλος του άρθρου 30 του ν. 3918/2011 (Α’ 31), όπως αυτό
ισχύει σήµερα, προστίθεται τρίτη παράγραφος, ως εξής:
«3. α. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας συνιστώνται πρωτοβάθµιες και δευτεροβάθµιες υγειονοµικές επιτροπές ύστερα
από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για την παραποµπή σε
αυτές θεµάτων υγειονοµικής περίθαλψης, µε τις οποίες ορίζονται η συγκρότηση, οι αρµοδιότητές τους, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια,
β. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας συνιστάται Ανώτατο
Υγειονοµικό Συµβούλιο (Α.Υ.Σ.) για την παραποµπή σε αυτό θεµάτων υγειονοµικής περίθαλψης, µε τις οποίες ορίζονται η συγκρότηση, οι αρµοδιότητές του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.
γ. Για την αναγκαιότητα θεραπείας µε φάρµακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, καθώς και µε φάρµακα υψηλού κόστους
ειδικών
παθήσεων
γνωµατεύουν
επιτροπές
αποτελούµενες από γιατρούς ειδικότητας σχετικής µε τη νόσο
για την οποία συνταγογραφείται το σκεύασµα, φαρµακοποιούς
και ειδικούς επιστήµονες στην οικονοµική αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ή τα οικονοµικά της υγείας του Φορέα ή ιατρούς
του Ε.Σ.Υ. ή των στρατιωτικών νοσοκοµείων, µε αναπληρωµατικά
µέλη, η διάρκεια των οποίων θα είναι διετής. Πρόεδρος της κάθε
επιτροπής ορίζεται ένα από τα τακτικά µέλη και γραµµατεύς
ένας υπάλληλος του Φορέα. Οι Επιτροπές συγκροτούνται µε
αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, σε αριθµό που κρίνεται απαραίτητος για την εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων, µε τις οποίες
ορίζονται η συγκρότηση, οι αρµοδιότητές τους, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Τα ανωτέρω φάρµακα παρέχονται µόνο από τα φαρµακεία του
Οργανισµού ή των κρατικών νοσοκοµείων.»
3. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3918/2011 (Α’ 31) Παράταση συµβάσεων µεταξύ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
και θεραπευτών ιατρών και άλλες διατάξεις
1. Η παράγραφος 12 του άρθρου 28 του ν. 3918/2011 (Α’ 31),
όπως αυτή ισχύει σήµερα, αντικαθίσταται και έχει ως ακολούθως:
«12. Συµβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί µεταξύ του ΟΠΑΔ ή
του ΟΑΕΕ και θεραπευτών ιατρών λύονται αζηµίως στις
31.12.2011, ακόµη και αν έχουν συµφωνηθεί για µεγαλύτερο
χρονικό διάστηµα. Οι προαναφερόµενοι ιατροί δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύµφωνα µε τον Ενιαίο Κανονισµό Παροχών Υγείας αυτού µέχρι δύο χρόνια από
1.1.2012, εφόσον υποβάλουν δήλωση στον οργανισµό εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών καθορίζεται το ύψος της αµοιβής και ο αριθµός των
επισκέψεων των ιατρών από 1.12.2013. Για την αποζηµίωση αυτή
δεν επιβαρύνεται ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µε εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ.
Συµβάσεις που έχουν συναφθεί µεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των
θεραπευτών ιατρών και οι οποίες λήγουν στις 31.12.2013, παρατείνονται µε τους ίδιους όρους µέχρι και 30.3.2014.
Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει αζηµίως τις
συµβάσεις αυτές πριν την παρέλευση του τριµήνου, ύστερα από
έγγραφη ειδοποίηση των θεραπευτών ιατρών τριάντα (30) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία καταγγελίας των συµβάσεων.
Η διάταξη του εδαφίου γ’ της παρούσας παραγράφου έχει
εφαρµογή και επί των ισχυουσών συµβάσεων.»
2. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 28 του ν. 3918/ 2011 (Α’
31), όπως αυτή ισχύει σήµερα, προστίθεται νέα παράγραφος µε
αριθµό δεκατρία (13), µε το ακόλουθο περιεχόµενο:
«13. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών καθορίζεται, µετά από εισήγηση του Δ.Σ., του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
ο αριθµός των συµβαλλόµενων ιατρών µε τον Οργανισµό, οι ει-

δικότητες αυτών, το ύψος της αµοιβής τους, ο τρόπος καταβολής της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
3. Στο τέλος της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 31 του
ν. 2646/1998 (Α’ 236) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Δεν απαιτείται γνώµη του Κ.Ε.Σ.Υ. για την τροποποίηση απόφασης επιστηµονικής διασύνδεσης Μ.Χ.Α. λόγω αλλαγής της επωνυµίας της.»
β. Η περίπτωση α’ του παρόντος ισχύει από την ψήφισή της.
4. Κατάργηση διάταξης της πρώτης παραγράφου του άρθρου 29 του ν. 4038/2012 (Α’ 14) - Ιατρική Περίθαλψη µόνιµων
ιατρών του ΕΟΠΥΥ στα ιδιωτικά τους ιατρεία.
Προστίθεται, νέα παράγραφος και αριθµείται δεκατρία (13)
στο άρθρο 28 του ν. 3918/2011, της οποίας το περιεχόµενο έχει
ως ακολούθως:
«13. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 29 του ν. 4038/ 2012
(A’ 14), µε την οποία προστέθηκαν εδάφια στο τέλος της παρ. 12
του άρθρου 28 του ν. 3918/2011, καταργείται.»
5. Αναστολή ισχύος των διατάξεων της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 4052/2012 (Α’ 41)
Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν.
4052/2012 (Α’ 41), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1, του τέταρτου άρθρου, του ν. 4118/2013 (Α’ 32), αναστέλλεται έως τις
31.12.2014. Η ισχύς των ως άνω διατάξεων άρχεται από 1.1.2015.
Η παρ. 1 του τέταρτου άρθρου του ν. 4118/2013 καταργείται.
6. Έλεγχος ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών,
δύναται να εξουσιοδοτείται ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για λόγους διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος, εύρυθµης λειτουργίας του και
επίσπευσης των διαδικασιών αποπληρωµής ληξιπρόθεσµων
οφειλών, στη λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων, προκειµένου να
αναλαµβάνονται από ιδιωτικούς ελεγκτικούς φορείς, ο πλήρης
έλεγχος των αναλυτικών παραστατικών δαπανών που έχουν υποβάλει οι δικαιούχοι, καθώς και στην αποδοχή των αποτελεσµάτων που θα προκύπτουν από τους εν λόγω ελέγχους προς
αναγνώριση, εκκαθάριση και εντολή πληρωµής τους. Ως δικαιούχοι στην παρούσα παράγραφο, νοούνται τα φαρµακεία, οι λοιποί
συµβεβληµένοι ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών υγείας (ιατροί, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λπ.), οι φαρµακευτικές
εταιρείες, προµηθευτές υγειονοµικού και λοιπού υλικού κ.λπ.. Το
σύνολο των δαπανών για την υλοποίηση των ανωτέρω ελέγχων
βαρύνει τους δικαιούχους. Οι διατάξεις της παρούσης αφορούν
τις µη εκκαθαρισµένες οφειλές για το χρονικό διάστηµα πριν την
1η Ιανουαρίου 2013.
Άρθρο 55
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων
και άλλες διατάξεις
1. Αναστέλλεται έως την 31η Δεκεµβρίου 2014 η σύναψη Συµβάσεων Σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε το Σύστηµα ή το Δίκτυο συµπεριλαµβανοµένου
και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών.
2. Αναστέλλεται έως την 31η Δεκεµβρίου 2014 η σύναψη συµβάσεων πώλησης για φωτοβολταϊκούς σταθµούς µε τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Διαχειριστή
του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών. Από την αναστολή του προηγούµενου εδαφίου εξαιρούνται οι περιπτώσεις
για τις οποίες µέχρι την 9η Μαΐου 2013 είχε κατατεθεί πλήρης
φάκελος για την υπογραφή σύµβασης πώλησης.
3. Η αναστολή σύναψης συµβάσεων των δύο προηγούµενων
παραγράφων µπορεί να αίρεται πριν από την 31η Δεκεµβρίου
2014 µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής µετά από γνώµη της ΡΑΕ, εκτιµώντας την
πορεία του ελλείµµατος του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου
40 του ν. 2773/ 1999 και την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται βάσει του άρθρου 1 του ν. 3468/2006.
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4. Από την αναστολή της παραγράφου 1 εξαιρούνται οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στην κ.υ.α. «Ειδικό
Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων» (Β’
1079/2009), καθώς και οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εντάσσονται στην κατηγορία του αυτοπαραγωγού και αποτελούν
µέρος επιχειρηµατικού σχεδίου που συγχρηµατοδοτείται από
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Το άρθρο 24 του ν. 3377/2005 (Α’ 202), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 33 του
ν. 3734/2009
(Α’ 8), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 24
1. Παρατείνεται µέχρι την 31.12.2015 η ισχύς της Προσωρινής
Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας που χορηγήθηκε σύµφωνα µε την
παράγραφο 5 του άρθρου 8 του
ν. 2941/2001 (Α’ 201) στις
µονάδες της ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 42 του
ν. 2773/1999 (Α’ 286), και περιλαµβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., όπως αυτή ίσχυε στις 28.1.2009. Ειδικά
όσον αφορά τους θερµικούς σταθµούς των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών και την προσθήκη τηλεθέρµανσης στους θερµικούς
σταθµούς του διασυνδεδεµένου συστήµατος, η παράταση καταλαµβάνει τις οικείες µονάδες που περιλαµβάνονται στην Ενιαία
Άδεια Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., όπως αυτή ισχύει στις
31.12.2013.
2. Στις µονάδες της ΔΕΗ Α.Ε. που περιλαµβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής και σε εκείνες στις οποίες έχουν χορηγηθεί Άδειες Παραγωγής από την 24.1.2002 µέχρι την 28.1.2009,
όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί µέχρι την 28.1.2009, χορηγείται
µέχρι την 31.12.2015 Προσωρινή Άδεια Λειτουργίας, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 2941/2001 (Α’ 201).
3. Τα αναφερόµενα στις παραγράφους 1 και 2 εφαρµόζονται
και σε όσες από τις παραπάνω Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε. έχουν µεταβιβαστεί στην εταιρεία «ΔΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε.».
4. Η ΔΕΗ Α.Ε. και η ΔΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν για όλες τις µονάδες που διέπονται από ειδικό καθεστώς
προσωρινής άδειας λειτουργίας, σχετικές αιτήσεις συνοδευόµενες από πλήρεις φακέλους δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν από τη λήξη της
Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας.»
6. Το εδάφιο α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν.
3054/2002 (Α’ 230), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 104 παράγραφος 1 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α. Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο - Απαίτηση ασφαλιστικής κάλυψης κατά συγκεκριµένων κινδύνων ή χορήγησης εγγυητικής
επιστολής.
Το νοµικό πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η Άδεια
Εµπορίας πρέπει να ικανοποιεί µία από τις ακόλουθες εναλλακτικές απαιτήσεις:
αα) ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, ως ακολούθως:
Για την άδεια κατηγορίας Α,
ανάλογα µε τον όγκο
πωλήσεων πετρελαιοειδών
προϊόντων κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος
ως εξής:
Όγκος Πωλήσεων
(κατά το προηγούµενο
ηµερολογιακό έτος)
Έως και 300.000 Μ.Τ.
Από 300.000 Μ.Τ. έως και
600.000 Μ.Τ.
Άνω των 600.000 Μ.Τ.

Ελάχιστο
Εταιρικό
Κεφάλαιο

1.000.000 ΕΥΡΩ
1.500.000 ΕΥΡΩ

Για την άδεια κατηγορίας Β1:
Για την άδεια κατηγορίας Β2:
Για την άδεια κατηγορίας Γ:
Για την άδεια κατηγορίας Δ:

500.000 ΕΥΡΩ
500.000 ΕΥΡΩ
500.000 ΕΥΡΩ
500.000 ΕΥΡΩ

500.000 ΕΥΡΩ

ββ) ασφαλιστική κάλυψη της ευθύνης του αιτούµενου τη χο-
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ρήγηση άδειας εµπορίας κατά κινδύνων από την επιβολή διοικητικών προστίµων κατά την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία λόγω:
i) µη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της αδειοδότησης,
ii) διακίνησης µη κανονικού καυσίµου, iii) συνέχισης της δραστηριότητας µετά τη λήξη της άδειας εµπορίας ή την ανάκληση
αυτής και iv) µη τήρησης των αποθεµάτων έκτακτης ανάγκης, µε
ασφαλισµένο κεφάλαιο ποσό ίσο µε το κατά τις ανωτέρω διακρίσεις ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο. Αντί της ανωτέρω ασφαλιστικής κάλυψης είναι δυνατή η παροχή εγγυητικής επιστολής, που
πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου
25 του π.δ. 118/2007, αναλόγως εφαρµοζοµένων, µε την οποία
ο εκδότης της εγγυάται την καταβολή προς το Ελληνικό Δηµόσιο
οποιουδήποτε ποσού µέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο ανωτέρω
ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, για την εξόφληση των απαιτήσεων
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και σε βάρος του αιτούµενου τη
χορήγηση άδειας εµπορίας από την επιβολή των ανωτέρω διοικητικών προστίµων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες
εφαρµογής της παρούσας υποπερίπτωσης ββ’ αναφορικά µε την
ασφαλιστική κάλυψη και τη διάρκεια, το περιεχόµενο, τις προϋποθέσεις κατάπτωσης και τη συµπλήρωση της εγγυητικής επιστολής.»
7. Παρατείνονται µέχρι την εγκατάσταση του πλειοδότη που
θα αναδειχθεί κατόπιν διενέργειας ανοιχτού διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισµού, που θα προκηρύξει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για τη µίσθωση των
µεταλλευτικών δικαιωµάτων του Δηµοσίου επί του δηµοσίου µεταλλείου Λάρυµνας µετά των επ’ αυτού εγκαταστάσεων, αυτοδικαίως από την εποµένη της λήξης τους, χωρίς την τήρηση
οποιασδήποτε διαδικασίας και διατύπωσης, µε τους ίδιους
όρους:
α. Η µίσθωση που καταρτίστηκε µε την υπ’ αριθµ.
14.797/23.4.2013 συµβολαιογραφική πράξη της Συµβολαιογράφου Αθηνών Άνδρης Δρακούδη - Δήµα, µε την οποία το Ελληνικό
Δηµόσιο εκµίσθωσε προς την εταιρεία Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ τα µεταλλευτικά του δικαιώµατα επί του δηµοσίου µεταλλείου Λάρυµνας, ήτοι: αα) τα περιελθόντα στο Δηµόσιο δυνάµει του α.ν.
1530/1950 (Α’ 247) δικαιώµατα µεταλλειοκτησίας επί των οριστικών παραχωρήσεων µεταλλείων υπ’ αρίθµ. 1 Ν. Φθιώτιδας, 105Α
και 107 Ν. Βοιωτίας, καθώς και ποσοστό 37% εξ αδιαιρέτου των
δικαιωµάτων µεταλλειοκτησίας επί της οριστικής παραχώρησης
µεταλλείου, υπ’ αρίθµ. 8Β Ν. Φθιώτιδας και ββ) ποσοστό 63% εξ
αδιαιρέτου των περιελθόντων στο Δηµόσιο δυνάµει του α.ν.
1530/1950 µισθωτικών δικαιωµάτων επί της οριστικής παραχώρησης µεταλλείου υπ’ αριθ. 8Β Ν. Φθιώτιδας, µαζί µε όλες τις εγκαταστάσεις που ευρίσκονται εντός των ορίων του εν λόγω
δηµοσίου µεταλλείου, ως ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος αυτού,
όπως η µίσθωση αυτή παρατάθηκε µέχρι την 31.12.2013 µε την
υπ' αρ. πρωτ. Δ8/Δ/Φ 16.10/οικ. 13614/ 2552/ 11.7.2013 απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
β. Όλες οι διοικητικές πράξεις και λοιπές άδειες και εγκρίσεις
που έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, των
οποίων η ισχύς πρόκειται να λήξει στο χρονικό διάστηµα από την
31.12.2013 και µέχρι την παρέλευσή της µε την παρούσα διάταξη
χορηγούµενης παράτασης και οι οποίες αφορούν εν γένει ή συνδέονται αµέσως ή εµµέσως µε τη λειτουργία του µεταλλουργικού συγκροτήµατος της Λάρυµνας. Ειδικά όσον αφορά στην
υλοποίηση του όρου α’ της υπ’ αριθµ. πρωτ. Δ8/Γ/Φ.12.3α/
14075/2611/23.8.2013 εγκριτικής κοινής υπουργικής απόφασης
των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Υγείας και Ναυτιλίας και Αιγαίου ορίζεται ως καταληκτική
ηµεροµηνία η 30ή Σεπτεµβρίου 2014.
8. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 85 του ν.
4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν έως την 31η Δεκεµβρίου του
2015.»
9. Η παρ. 11 του άρθρου 196 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν.
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3175/2003 ισχύει έως και την 31η Δεκεµβρίου 2015.»
10. Η µεταφορά στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ του προσωπικού σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν.
4203/2013 δύναται να πραγµατοποιηθεί µέχρι την 31.3.2014.
11. Στο άρθρο 36 του ν. 4067/2012 (Α’ 79) προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:
«8. Το οφειλόµενο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος, αντάλλαγµα ΥΚΩ ειδικά για καταναλωτές
βιοµηχανικής χρήσης ΜΤ µε ετήσια συνολική κατανάλωση ανά
παροχή µεγαλύτερη των 13 GWH υπολογίζεται από 1.10.2013
ως εξής:
Μοναδιαία χρέωση σε Ευρώ/MWh = 4,14.
Για τον προσδιορισµό της ετήσιας συνολικής κατανάλωσης
ανά παροχή λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος της συνολικής κατανάλωσης δύο ετών προ του έτους τιµολόγησης του ηλεκτρικού
ρεύµατος.»
Άρθρο 56
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 43 του Σωφρονιστικού Κώδικα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2776/1999 (Α’ 291)
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Σε περιπτώσεις µετεγκατάστασης καταστηµάτων κράτησης,
η ανωτέρω υπουργική απόφαση δύναται να ισχύει από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της µετεγκατάστασης του καταστήµατος.»
Άρθρο 57
Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.
3842/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Για τα έτη 2012 και 2013 και εφεξής λαµβάνονται υπόψη οι
τιµές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξοµείωσης, όπως είχαν
αναπροσαρµοσθεί κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις 41 και 41 Α
του ν.1249/1982 και ίσχυαν κατά την 31.12.2008, καθώς και οι
τιµές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξοµείωσης όπως αναπροσαρµόστηκαν µετά την 31.12.2008 σε εκτέλεση ακυρωτικής αποφάσεως του Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία ακύρωσε
τιµές εκκίνησης και συντελεστές αυξοµείωσης που είχαν αναπροσαρµοστεί µέχρι 31.12.2008. Αν έχει βεβαιωθεί φόρος µε
βάση τιµές εκκίνησης και συντελεστές αυξοµείωσης διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο, διενερνείται νέα εκκαθάριση του φόρου από τη φορολογική
διοίκηση και σε περίπτωση θεµελίωσης σχετικής αξίωσης, φόρος
δεν µπορεί να επιστραφεί παρά µόνο να συµψηφιστεί µε µελλοντικές οφειλές των υπόχρεων στο φόρο αυτόν. Οι διατάξεις των
δύο προηγούµενων εδαφίων δεν εφαρµόζονται για ακίνητα περιοχών που εντάχθηκαν στο σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού για πρώτη φορά µετά την 31.12.2008.»
Άρθρο 58
Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2859/ 2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) ως πρώτη εγκατάσταση, η πρώτη χρήση µε οποιονδήποτε
τρόπο των κτιρίων, ύστερα από την ανέγερσή τους, όπως είναι
η ιδιοκατοίκηση, η ιδιόχρηση, η µίσθωση ή άλλη χρήση. Θεωρείται επίσης, ότι πραγµατοποιείται η πρώτη εγκατάσταση κατά το
χρόνο που συµπληρώνεται τετραετία, από την ηµεροµηνία αποπεράτωσης της οικοδοµής για οικοδοµές οι οποίες αποπερατώθηκαν από 1.1.2011 και εφεξής. Για τις οικοδοµές που
αποπερατώθηκαν έως 31.12.2010, ως χρόνος έναρξης της τετραετίας θεωρείται η 1.1.2011».
Άρθρο 59
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του µε την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων του παρόντος.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 12 του Κεφαλαίου Α’
του παρόντος νόµου ισχύουν από 1.1.2014 και για κάθε επόµενο
οικονοµικό έτος.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου 36
ισχύουν από 1.1.2014.
Αθήνα,
2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): 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.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Θέλω να ζητήσω συγγνώµη και να ευχαριστήσω την κ. Ζαρούλια για την υποµονή της.
Ορίστε, κυρία Ζαρούλια, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Θα κάνω µία µικρή αναφορά στο παρόν
νοµοσχέδιο που αδιαµφισβήτητα αποτελεί την ταφόπλακα της
αστικής ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας και το οποίο θεωρώ ότι
θα µείνει στην ιστορία ως η χαριστική βολή στη µεσαία τάξη της
χώρας, των ιδιοκτητών ακινήτων, της οικοδοµής και της κτηµαταγοράς.
Το µονότονο και συνεχιζόµενο θρίλερ των ανά τρίµηνο διαπραγµατεύσεων µε την τρόικα για να πάρουµε τη δόση µας, πρέπει κάποια στιγµή να τελειώσει. Είναι υποτιµητικό για το πολιτικό
µας σύστηµα, αδιέξοδο για την οικονοµία µας, ταπεινωτικό για
την πατρίδα µας.
Κατά παράβαση του Συντάγµατος και της κοινής λογικής, αν
θέλετε, αλλά και σε αντίθεση µε τις αρχικές εξαγγελίες της ξενόδουλης Κυβέρνησης επιβάλλετε διπλό, ληστρικό φόρο σε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες κατόχους ακινήτων. Για πρώτη φορά
στην Ελλάδα φορολογούνται οι αγροτικές εκτάσεις, οι οποίες
αποτελούν το βασικό εργαλείο παραγωγής για τους αγρότες.
Σε µία περίοδο που το αυξηµένο κόστος παραγωγής έχει οδηγήσει πολλούς αγρότες σε δεινή οικονοµική κατάσταση και σε
αδυναµία να συνεχίσουν να καλλιεργούν τα χωράφια τους, όταν
όλοι συµφωνούν ότι ο πρωτογενής τοµέας παραγωγής πρέπει
να στηριχθεί για να αποτελέσει µοχλό ανάπτυξης, η Κυβέρνηση
προχωράει σε αύξηση της φορολογίας για τους αγρότες, επιβάλλει χαράτσια, καταργεί το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύµα, µειώνει
την επιστροφή ΦΠΑ για το πετρέλαιο και άλλες ανείπωτες πράξεις εξαθλίωσης του ελληνικού λαού.
Η πραγµατική έξοδος από την κρίση προς την ανάπτυξη περ-
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νάει µόνο από την αναγέννηση της οικονοµίας µε αιχµή του δόρατος την αγροτική ανάπτυξη και τη βαριά βιοµηχανία.
Τόσες ηµέρες παρατηρώ ένα παιχνίδι απόψεων και σκέψεων
που εκφράζονται από αρκετές πλευρές του Κοινοβουλίου, πάντα
µε έναν κοινό παρανοµαστή, τον Έλληνα πολίτη. Δυστυχώς, όµως,
αυτός ο Έλληνας πολίτης είναι ανήµπορος να αντιδράσει για την
ίδια του τη ζωή, για τη ζωή των παιδιών του, για το µέλλον αυτού
του τόπου.
Από την ηµέρα που βρέθηκα σαν Βουλευτής της Χρυσής Αυγής
µέσα σε αυτό το Κοινοβούλιο, το µόνο που θυµάµαι είναι να συζητάµε νοµοσχέδια που έχουν µοναδικό σκοπό την προδοσία της
χώρας και την εξαθλίωση των Ελλήνων πολιτών.
Ντρέποµαι που συµµετέχω σε αυτήν τη διαδικασία και πάνω απ’
όλα ανησυχώ για το µέλλον αυτής της πατρίδας και του λαού µου,
γιατί το σύστηµα σαν Λερναία Ύδρα κατασπαράζει κάθε φωνή
αληθείας και αντίδρασης µε τον χειρότερο τρόπο.
Το όνειδος που αισθάνοµαι καθηµερινά, αντικρίζοντας ανθρώπους που προσποιούνται τάχα τους σωτήρες της κοινωνίας και
του τόπου, είναι απερίγραπτο. Μου δηµιουργούν ένα αίσθηµα αηδίας, διότι αυτοί είναι που βιάζουν την κοινωνία, τις ζωές και τις
ψυχές των συµπατριωτών µου.
Ο νοµοθέτης έχει ένα µοναδικό σκοπό, να νοµοθετεί µε βάση
το Σύνταγµα και το συµφέρον της πατρίδας και του λαού. Σε
αυτήν εδώ τη Βουλή αυτό που έχω παρατηρήσει είναι µία µάχη
που δίνεται συνεχώς από τους υπόδουλους σε ξένα κέντρα αποφάσεων κυβερνώντες για το ποιο Υπουργείο θα φέρει προς ψήφιση το πιο ανθελληνικό και απάνθρωπο νοµοσχέδιο. Και µόλις ο
λαός αντιδράσει, µε µοναδικό όπλο του τη διαµαρτυρία στο
δρόµο, οι δυνάµεις καταστολής του Υπουργού ΠΡΟΠΟ είναι έτοιµες να επιβάλλουν την –εντός πολλών εισαγωγικών- «τάξη» µε
ξύλο και χηµικά.
Αισθάνοµαι ότι έχω υποχρέωση απέναντι σε όλα τα θύµατα
αυτής της κοινωνίας να τα υπερασπιστώ, να φωνάξω µε δυνατή
φωνή την αλήθεια, γιατί θύµατα µπορεί να είναι οι άνεργοι συµπολίτες µας, οι ασθενείς που αδυνατούν να θεραπευτούν σε ένα
διαλυµένο σύστηµα υγείας, οι υπάλληλοι που βλέπουν να χάνουν
τη δουλειά τους, οι επιχειρηµατίες που βλέπουν να χάνουν την περιουσία τους, τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, αλλά και οι πολιτικοί
κρατούµενοι που παραµένουν άδικα στη φυλακή σχεδόν για τρεις
µήνες, γιατί έτσι αποφάσισε ο λαµπρός νους του Αθανασίου που
έχει ακυρώσει τους πιο έγκριτους και έγκυρους συνταγµατολόγους και φυσικά από τις γενικές αρχές του ποινικού δικαίου το
τεκµήριο της αθωότητος το κατέστησε τεκµήριο ενοχής.
Ο έτερος φωτεινός νους, ο Πρόεδρος της Βουλής Μεϊµαράκης,
που κάποτε θα κριθεί ιστορικά για το ότι ήταν αυτός ο οποίος για
πρώτη φορά σε εκατό χρόνια εκτέλεσε το µεγαλύτερο κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα, µειώνοντας αυθαίρετα παρά κάθε ισχύοντα
νόµο και κάθε ισχύουσα συνταγµατική διάταξη, την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Ποδοπάτησε τη σύνθεση της Βουλής των Ελλήνων και αλλοίωσε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, διαγράφοντας ουσιαστικά
από τον κατάλογο των αιρετών µελών της τρεις Βουλευτές, µεταξύ των οποίων τον Αρχηγό ενός εκ των πρώτων τριών πολιτικών
κοµµάτων σήµερα που συζητάµε.
Απόδειξη για την ενδυνάµωση του εθνικιστικού κινήµατος δεν
είναι µόνο οι πρόσφατες δηµοσκοπήσεις που έχουν κάνει το καθεστώς να παραµιλάει, αλλά και τα καινούργια γραφεία που συνεχώς ανοίγει η Χρυσή Αυγή ανά την επικράτεια. Μόλις χθες
είχαµε εγκαίνια στη Μάντρα Αττικής, µε χιλιάδες λαού να µας αγκαλιάζει και να µας ενθαρρύνει στο δύσκολο, αλλά έντιµο αγώνα
για την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια που κάνουµε.
Αύριο εγκαινιάζουµε καινούργια γραφεία στη Μεγαλόπολη,
όπου και εκεί αναµένεται να κατακλυστούν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής από χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες που αγωνιούν για
το καλό αυτού του τόπου. Την επόµενη εβδοµάδα το κίνηµα των
Ελλήνων εθνικιστών θα εγκαινιάσει άλλα δύο γραφεία στην Πρέβεζα και στην Κέρκυρα.
Κράτος και παρακράτος έχετε πολλή δουλειά να κάνετε. Ξέρετε
εσείς, σαν αυτές τις βρωµοδουλειές που κάνετε, µε την πιο πρόσφατη αυτή της Ρόδου που ανατινάξατε για άλλη µία φορά τα
γραφεία µας.
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Η Χρυσή Αυγή υπόσχεται στον ελληνικό λαό έναν καθόλα νόµιµο και υπέροχο αγώνα για τα δίκαια του ελληνισµού και εύχεται
το 2014 για όλο τον ελληνισµό να ανατείλει µία χρυσή αυγή και τα
λιγούρια της εξουσίας να βρεθούν επιτέλους στη θέση που τους
αρµόζει. Είθε!
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 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο
οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα οκτώ φοιτητές
και φοιτήτριες από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Αναγνωστάκη, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά και είµαι βέβαιος ότι η οµιλίας σας θα είναι εντός του νοµοσχεδίου και δεν
θέλω να κάνετε και εσείς διαφήµιση για τα γραφεία που ανοίγετε,
αν ανοίγετε.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δυστυχώς, κύριε Σκορδά, θα είστε ο αποδέκτης µίας σκληρής
κριτικής για τον τρόπο που επιχειρείται από την Κυβέρνηση η νοµοθέτηση των όποιων πρωτοβουλιών σας.
Είναι απαράδεκτο και απευθύνοµαι, αγαπητέ συνάδελφε και
σε εσάς, τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, να µας εγκαλείτε
γιατί δεν είχαµε παρουσία στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων, όταν γνωρίζετε ότι την ίδια ώρα τα µέλη της
Οικονοµικής Επιτροπής θα έπρεπε να ήταν παρόντα για να υπερασπιστούν τις θέσεις τους στο νόµο για το φόρο ακινήτων. Είναι
τουλάχιστον άδικο.
Κύριε Υπουργέ, αναδείχθηκε στην προηγούµενη διαδικασία
του φόρου ακινήτων ότι ο νόµος πλέον δεν έχει την κοινωνική νοµιµοποίηση ούτε την κοινωνική αποδοχή. Αυτό περίτρανα αναδείχθηκε στη διαδικασία ακρόασης των φορέων.
Σε αυτήν τη νοµοθετική σας πρωτοβουλία για τους πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας δυστυχώς απουσίαζε και η προσχηµατική δυνατότητα έκφρασης γνώµης από τους κοινωνικούς
εταίρους, από την κοινωνία. Υπό την έννοια αυτή θα µου επιτρέψετε ενδεικτικά και συµβολικά να καταθέσω τις θέσεις της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων
Ελλάδας για να διαπιστωθεί, έστω και µε αυτό το κείµενο, η πλήρης αντίθεση της ελληνικής κοινωνίας σε µία νοµοθετική πρωτοβουλία που θα µπορούσατε να έχετε θετικό πρόσηµο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Αναγνωστάκης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όµως όπως νοµοθετείτε, όπως λειτουργείτε ακόµη και αυτήν
τη δυνατότητα την αφήσατε αναξιοποίητη.
Είναι προφανές, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
ότι για άλλη µία φορά η Κυβέρνηση λειτουργεί µε όρους αιφνιδιασµού, καταθέτοντας όχι ένα απλό νοµοσχέδιο, αλλά ένα πολυνοµοσχέδιο, ενώ όλοι αναµέναµε µία νοµοθετική παρέµβαση
για τους πλειστηριασµούς, που θα περιλάµβανε και τη διάταξη
έστω διατήρησης του ΦΠΑ στο 13% για την εστίαση.
Τους τελευταίους δύο µήνες γίνονται συνεχείς διαβουλεύσεις
µεταξύ των κυβερνητικών εταίρων, αλλά µεταξύ και της Κυβέρνησης και της τρόικας για τα παραπάνω θέµατα. Βρισκόµαστε
σήµερα την τελευταία στιγµή να τοποθετούµαστε απέναντι στην
ανησυχία, στην αγωνία χιλιάδων δανειοληπτών που κινδυνεύουν
να χάσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, µε µειωµένο αίσθηµα
ευθύνης και ευαισθησίας από την πλευρά της Κυβέρνησης.
Εµείς, η Δηµοκρατική Αριστερά, σχετικά µε το θέµα των πλειστηριασµών έχουµε τοποθετηθεί επανειληµµένως από την αρχή
της χρονιάς και έχουµε καταθέσει τρεις φορές τροπολογία για την
αναστολή πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας και συγκεκριµένα µε
παράταση µέχρι το τέλος του 2015, έτσι ώστε να υπάρξει επιτέλους αυτός ο µηχανισµός στήριξης του ιδιωτικού χρέους, για να
µπορέσουµε να προστατεύσουµε επί της ουσίας τα νοικοκυριά
που είναι σε αυτήν τη δύσκολη έως δραµατική κατάσταση
.
Σηµαντικότερη, όµως, προσθήκη της Δηµοκρατικής Αριστε-
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ράς, κύριε Υπουργέ, είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας και
η επέκταση της παράτασης και στις περιπτώσεις που υπάρχουν
οφειλές προς το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία.
Σε αυτό το σηµείο εντοπίζουµε την υποκριτική διάθεση της Κυβέρνησης, καθώς και την πολιτική αντίφαση, που µε το ένα χέρι
δίνει και το άλλο παίρνει, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2. Από τη µία, συστήνεται το Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους -θετικό το γεγονόςαπό την άλλη, µε το άρθρο 2 δροµολογείται έστω και αυτή η παράταση αναστολής πλειστηριασµών µέχρι τέλους του 2014.
Όµως, µε τις διατάξεις του άρθρου 7 υπάρχουν δεκάδες αλλαγές στον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων, πολλές από τις
οποίες οδηγούν τους οφειλέτες σε σίγουρη απώλεια περιουσιακών στοιχείων, σε σίγουρη απόγνωση και -να είστε απόλυτα βέβαιος, κύριε Υπουργέ- σε κοινωνική έκρηξη.
Είναι ακατανόητο γιατί οι αλλαγές αυτές στο ν. 4174/2013 εντάχθηκαν σ’ αυτό το νοµοσχέδιο και δεν εντάχθηκαν στο νοµοσχέδιο του φόρου ακίνητης περιουσίας, όπως τροποποιήθηκε,
βέβαια, στο σύνολό του. Έχουµε αρκετές αντιθέσεις. Πρώτη αντίθεση επί των πλειστηριασµών. Κρίνουµε ότι αφαιρείται η πρόβλεψη για τους πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας για οφειλές
άνω των 200.000 ευρώ και τοποθετείται το όριο των 200.000
ευρώ ως αντικειµενική αξία προστασίας.
Το όριο αυτό, κατά τη γνώµη µας, κρίνεται µικρό, αν αναλογιστούµε ότι οι αντικειµενικές αξίες δεν έχουν αναπροσαρµοστεί
από το 2007. Η παράθεση δε των στατιστικών στοιχείων της Κυβέρνησης ότι καλύπτουν εννέα στους δέκα δανειολήπτες δεν ευσταθεί, αλλά µάλλον καταρρέει, αφού υπάρχουν δηµοσιεύµατα
µε οµολογίες τραπεζικών στελεχών, που οµολογούν ότι οι ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται καλύπτουν περίπου το 70% των δανείων και όχι το 90%, που ισχυρίζεται η κυβερνητική πλευρά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ την ανοχή σας για µισό λεπτό.
Ένα άλλο σηµείο αντίθεσης εντοπίζεται στην απουσία ικανής
προστασίας προς τους εγγυητές δανειοληπτών, για τους οποίους ισχύει µεν η προστασία από τους πλειστηριασµούς πρώτης
κατοικίας µε τους ίδιους όρους, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει η
πρόβλεψη για µεγαλύτερη ανοχή, κύριε Υπουργέ, καθώς σαφώς
ένας εγγυητής έχει µεγαλύτερη οικονοµική επιφάνεια από το δανειζόµενο και είναι απίθανο, κατά τη γνώµη µας, να πληροί τις
προϋποθέσεις, τα κριτήρια 1 και 3 του δεύτερου άρθρου.
Αρνητική, επίσης, χαρακτηρίζουµε τη διάταξη που σχετίζεται
µε την ελάχιστη δόση καταβολής προς τους δανειστές, ίση µε το
10% του καθαρού ετήσιου εισοδήµατος, ακόµα και εάν το εισόδηµα είναι 5.000 ευρώ µε βάση την αιτιολογική έκθεση. Θεωρούµε ότι η κλιµάκωση θα έπρεπε να ξεκινάει τουλάχιστον από
τα 10.000 ευρώ για να έχει κάποια ουσία.
Αρνητική, επίσης, είναι και η πρόβλεψη της παραγράφου 3 του
άρθρου 2, που αφορά το σύνολο των καταθέσεων κινητών αξιών
που είναι µικρότερο από 15.000 ευρώ. Υπάρχουν κάποια θετικά
σε ό,τι αφορά τη δηµιουργία Επενδυτικού Αναπτυξιακού Ταµείου. Βέβαια και εδώ έχουµε κριτική, η οποία εστιάζεται στο αντικείµενο των αναπτυξιακών δράσεων.
Επίσης, πρέπει να τονιστεί, κύριε Υπουργέ, ότι µε τα άρθρα 7
και 8 του παρόντος νοµοσχεδίου ρυθµίζονται θέµατα του Κώδικα
Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων -όπου αναφερθήκαµε και νωρίτερα- και συγκεκριµένα αφορούν κατά κύριο λόγο το ποινολόγιο
της εφορίας για όσους έχουν ληξιπρόθεσµα χρέη προς το δηµόσιο. Οι αυξήσεις που περιέχονται στο νοµοσχέδιο είναι εξαιρετικά υψηλές και κυµαίνονται από 10% έως 30% για περιόδους
από δύο µήνες έως και δύο χρόνια.
Παράλληλα, συγκεντρώνετε υπερεξουσίες -το έχουµε τονίσει
και σε άλλες διαδικασίες, κύριε Υπουργέ- στο πρόσωπο του Γενικού Γραµµατέα Εσόδων, ο οποίος γίνεται Υπερυπουργός και
βεβαίως µε αποφάσεις του µπορεί ακόµα και να καθορίσει ποσοστά των τόκων...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Αυτός θα µπορεί να καθορίσει ακόµη και τους τόκους επί των
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οφειλών.
Πρέπει στο σηµείο αυτό, κύριε Υπουργέ, να τονίσουµε ακόµη
µία φορά τη σηµασία της πρότασης της Δηµοκρατικής Αριστεράς για ένταξη των οφειλών προς το δηµόσιο στην προστασία
από πλειστηριασµούς. Διότι, όπως έχει φανεί και από το νέο
φόρο ακινήτων πλέον, θα δηµιουργηθούν νέα χρέη τουλάχιστον
της τάξης των 600 εκατοµµυρίων ευρώ, αφού η εισπραξιµότητα
του φόρου έχει καθοριστεί στο 70% του επιβληθέντος φόρου.
Για όλα αυτά, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαπιστώνεται ότι ο πυρήνας της νοµοθετικής πρωτοβουλίας έχει αρνητικό πρόσηµο, έχει αρνητικό ισοζύγιο και ως εκ τούτου
καταψηφίζουµε επί της αρχής.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Αναγνωστάκη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε ζητήσει τον λόγο για παρέµβαση ή για
την οµιλία σας;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Για παρέµβαση και για κάποιες διευκρινίσεις
στα ερωτήµατα που έθεσε ο κύριος συνάδελφος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία. Έχετε τρία
λεπτά. Οκτώ λεπτά είναι η οµιλία σας...
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Λιγότερο θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Αναγνωστάκη, αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι δεν καλύπτουµε δάνεια µεγαλύτερα των 200.000 ευρώ. Κατάλαβα καλά;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ναι, κύριε Υπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Δεν είναι ακριβές αυτό. Δεν υπάρχει κανένα
όριο ποσού δανείου. Το µόνο όριο είναι η αντικειµενική αξία του
ακινήτου. Το δάνειο µπορεί να ήταν πολύ µεγαλύτερο.
Θέτετε ένα ζήτηµα γιατί έχουµε επιλέξει τις αντικειµενικές
αξίες και το συνδέετε µε την πτώση των εµπορικών αξιών των
ακινήτων. Είναι σωστή η διαπίστωση. Το έθεσε και η κ. Ξηροτύρη
χθες στην επιτροπή και νοµίζω ότι το απαντήσαµε. Ακριβώς
επειδή έχουν καταρρεύσει οι πραγµατικές εµπορικές αξίες των
ακινήτων, το γεγονός ότι διατηρούµε το όριο στις αντικειµενικές
σηµαίνει ότι πολύ περισσότερα ακίνητα, που πριν την πτώση των
πραγµατικών αξιών θα ήταν έξω απ’ αυτό το όριο, τώρα είναι
µέσα. Συνεπώς µάλλον είναι επιχείρηµα υπέρ της µεγαλύτερης
ευρύτητας αυτού του πλαισίου.
Σε ό,τι αφορά τους εγγυητές, τέλος, επαναλαµβάνω αυτό που
ειπώθηκε και το πρωί από τον Υπουργό και το κουβεντιάσαµε και
χθες στην επιτροπή. Εάν ο πρωτοφειλέτης είναι δεκτικός αυτής
της ρύθµισης και αναστέλλεται η εκτέλεση πλειστηριασµού, για
το ίδιο διάστηµα, για το 2014 δηλαδή που ισχύει η διάταξη, συµπαρασύρει και τον εγγυητή, ανεξαρτήτως κριτηρίων του εγγυητή.
Τι γίνεται τώρα, εάν ο πρωτοφειλέτης δεν είναι δεκτικός της
ρύθµισης, οπότε ενεργοποιείται η εγγύηση; Εκεί, ο εγγυητής,
εάν πληροί τις προϋποθέσεις που έχει θέσει το συζητούµενο νοµοσχέδιο, επίσης σταµατάει η όποια διαδικασία και κατά του εγγυητή. Έχει γίνει ό,τι πιο ευρύ µπορεί για τους εγγυητές, χωρίς
παράλληλα να καταργούµε τελείως και την έννοια της εγγύησης,
γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό θα δηµιουργούσε άλλα προβλήµατα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει χρηµατική πίστη χωρίς εγγύηση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υφυπουργό.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Βουλευτής κ. Χρήστος Κατσώτης
για έξι λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ειδική εισηγήτρια του ΚΚΕ τεκµηριωµένα αναφέρθηκε στο
σύνολο του νοµοσχέδιου και στις ρυθµίσεις που προβλέπουν τα
δεκαεννιά άρθρα του. Θέλουµε να αναφερθούµε στο κύριο ζήτηµα των πλειστηριασµών. Αφορά χιλιάδες λαϊκές οικογένειες
που δεν µπορούν να πληρώσουν τις δόσεις των δανείων τους.
Οι λαϊκές οικογένειες την περίοδο των µεγάλων ρυθµών ανάπτυξης που το εισόδηµα των εργαζοµένων ήταν πενιχρό –ποιος
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δεν θυµάται τα 0,77 ευρώ αύξηση, το 0%+0%=14%- και που τα
κέρδη ήταν επίσης πολύ µεγάλα, προσέφευγαν στις τράπεζες να
δανειστούν, για να βάλουν ένα κεραµίδι στο κεφάλι τους, να αποκαταστήσουν την υγεία τους, να µορφώσουν τα παιδιά τους, να
ξεκουραστούν κάποιες ηµέρες. Οι τράπεζες µε τη στήριξη των
κυβερνήσεων γίνονταν στενός κορσές στις λαϊκές οικογένειες,
για να τις βάλουν στο χέρι. Έβαλαν στο χέρι πολύ κόσµο. Τους
αφαίµαζαν, τους αφαιµάζουν, τους ληστεύουν χρόνια και χρόνια.
Με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος από το Μάιο
–δεν έχουµε πρόσφατα- το 23% των δανείων είναι στεγαστικά,
δηλαδή 17 δισεκατοµµύρια ευρώ και είναι στο κόκκινο. Το 42,3%
των καταναλωτικών δανείων, δηλαδή 12,3 δισεκατοµµύρια ευρώ,
είναι επίσης στο κόκκινο. Το 27,5%, δηλαδή τα 33,2 δισεκατοµµύρια ευρώ των επιχειρηµατιών, είναι επίσης στο κόκκινο. Δηλαδή, τριακόσιες είκοσι χιλιάδες είναι στο κόκκινο, δηλαδή 62,2
δισεκατοµµύρια ευρώ.
Η επιβολή των χαρατσιών, του ενιαίου φόρου ακίνητης περιουσίας που σήµερα ψήφισε η πλειοψηφία, η µεγάλη µείωση των
εισοδηµάτων που επίσης αποφάσισε η πλειοψηφία µε το νόµο
για τον κατώτατο µισθό, η µεγάλη ανεργία που επίσης είναι γέννηµα και παιδί του δρόµου ανάπτυξης που στηρίζετε, οι βαθιές
ανατροπές στην υγεία, την πρόνοια, την παιδεία, την κοινωνική
ασφάλιση µε τις µεγάλες µειώσεις των συντάξεων κάνει αδύνατη
τη διατήρηση της ακίνητης περιουσίας. Αναφερόµαστε βέβαια
στη βασική κατοικία όπως η πρώτη και η δεύτερη κατοικία για τα
λαϊκά στρώµατα.
Ποιος είναι ο στόχος του νοµοσχεδίου; Για εµάς είναι η διασφάλιση των τραπεζών, η µείωση των επισφαλειών από τα δάνεια, η οµηρία των δανειοληπτών, οι ατέλειωτοι εκβιασµοί τους,
η µόνιµη αφαίµαξη των λαϊκών στρωµάτων, αφού και για περιορισµένα εισοδήµατα πρέπει να καταβάλει το 10% έως 20% των
εισοδηµάτων της στις τράπεζες.
Τα πολλαπλά κριτήρια που τίθενται ως προϋποθέσεις ακόµα
και για αυτές τις ρυθµίσεις µε τις οποίες διαφωνούµε, καθιστούν
το νόµο κενό γράµµα. Το σχέδιο νόµου αφορά αποκλειστικά την
πρώτη κατοικία. Δεν υπάρχει καµµία απολύτως πρόβλεψη για την
προστασία της δεύτερης κατοικίας. Η απαγόρευση πλειστηριασµών για σχετικά µικρά χρέη, που υπήρχε µέχρι σήµερα, καταργείται. Μιλώ για τους αυτοαπασχολούµενους που ιδιαίτερα είναι
θηλιά στο λαιµό τους. Θα βγουν στο σφυρί δεκάδες ακίνητα χρεοκοπηµένων από την κρίση. Ήδη έχει ανοίξει ο δρόµος των κατασχέσεων λόγω χρεών προς τις εφορίες. Το παρόν σχέδιο
στοχεύει στη χρηµατοδότηση ακριβώς του τραπεζικού κεφαλαίου, αφού υποχρεώνετε όλους να καταβάλλουν δόσεις. Επίσης, στοχεύει στη συγκέντρωση της γης στα χέρια των οµίλων
για να προχωρήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια.
Η λαϊκή στέγη για µας είναι δικαίωµα και όχι πολυτέλεια ούτε
εµπόρευµα. Για µας είναι καθαρό. Κανένα λαϊκό σπίτι δεν πρέπει
να µείνει απροστάτευτο και να είναι στα νύχια των τραπεζών και
της εφορίας.
Το ΚΚΕ έχει καταθέσει ολοκληρωµένη πρόταση που ανακουφίζει τους εργαζόµενους και τη λαϊκή οικογένεια. Προβλέπει να
χάσουν οι τράπεζες µέρος από τη µεγάλη ληστεία του λαού. Τι
λέει το ΚΚΕ; Από την κάθε είδους οφειλή, από κάθε µορφής δάνειο από τα πιστωτικά ιδρύµατα, να διαγράφεται το σύνολο των
κάθε µορφής τόκων, κάθε ποσό από ανατοκισµό και κεφαλαιοποίηση κάθε µορφής για οικογένειες µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 40.000 ευρώ και να προσαυξάνεται κατά 5.000
ευρώ για κάθε παιδί.
Από τις οφειλές των λαϊκών νοικοκυριών, όπως αυτές διαµορφώνονται µετά την εφαρµογή των παραπάνω, να διαγράφεται
ποσό που αντιστοιχεί στο 50% αυτών, εφόσον το ύψος των δανείων δεν ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για στεγαστικά δάνεια, τις
30.000 ευρώ για καταναλωτικά δάνεια και τις 20.000 ευρώ για πιστωτικές κάρτες. Αναφερόµαστε, δηλαδή, στο σύνολο των δανειοληπτών των όποιων µορφών δανείων έχουν πάρει µέχρι
σήµερα.
Οι οφειλές των λαϊκών οικογενειών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, οι οποίες αποµένουν µε τις παραπάνω διαγραφές, να πάψουν να γεννούν τόκους για όσο διάστηµα διαρκεί η οικονοµική
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κρίση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αναστέλλεται, επίσης, η πληρωµή, για όσο διάστηµα διαρκεί
η οικονοµική κρίση, των οφειλών εφόσον αυτές αφορούν ανέργους. Οι οφειλές των επαγγελµατοβιοτεχνών προς τα πιστωτικά
ιδρύµατα οι οποίες αφορούν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, όπως αυτές διαµορφώνονται µετά την εφαρµογή όλων
των παραπάνω διαγραφών, να µειώνονται σε ποσοστό 30% αν
διατηρούν την επιχείρησή τους και κατά 50% εάν την έχουν κλείσει και είναι άνεργοι και για ύψος δανείου έως 300.000 ευρώ.
Καταθέτουµε βέβαια ολοκληρωµένα την πρότασή µας στα
Πρακτικά για µία ακόµα φορά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Κατσώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτή η πρόταση, την οποία καταθέτουµε, απευθύνεται στην
εργατική τάξη, τους αυτοαπασχολούµενους, τους φτωχούς
αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους καλούµε να αγωνιστούν
µαζί µας. Τους καλούµε να τη στηρίξουν γιατί αυτή διασφαλίζει
τώρα την επιβίωσή τους. Αλλιώς πάνω από τη ζωή τους καθηµερινά θα κρέµεται ο πέλεκυς των πλειστηριασµών που, όπως τεκµηρίωσε η εισηγήτρια του ΚΚΕ, οι ρυθµίσεις που προβλέπονται
είναι χειρότερες από αυτές που ίσχυαν µέχρι σήµερα.
Τους καλούµε να συµπορευθούν µε το ΚΚΕ και να αγωνιστούν
µαζί µας για το δρόµο ανάπτυξης που ωφελεί την πλειοψηφία
του λαού µας, για τη λαϊκή εξουσία που µε τα κοινωνικοποιηµένα
µέσα παραγωγής και όχι τα σπίτια θα σχεδιάζει κεντρικά, πανεθνικά την ικανοποίηση των αναγκών του λαού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τους καλούµε να στηρίξουν την προσπάθεια, ώστε από τα
κάτω να υπάρξει ισχυρή συµµαχία του λαού, της εργατικής
τάξης, των αυτοαπασχολουµένων, των αγροτών, που θα αγωνιστεί για όλα τα παραπάνω, αλλά και για τη µονοµερή διαγραφή
του χρέους, την αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι
θυσίες του δρόµου ανάπτυξης που προτείνει το ΚΚΕ είναι πολύ
λιγότερες από τις ατέλειωτες θυσίες που του επιβάλλει η δικτατορία των µονοπωλίων. Η λαϊκή εξουσία, ο σοσιαλισµός είναι
αυτός που θα απαλλάξει οριστικά τα λαϊκά στρώµατα από τα βάσανα που σήµερα επιβάλλει αυτό το βάρβαρο σύστηµα του καπιταλισµού.
Καταψηφίζουµε βέβαια το σχέδιο νόµου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κατσώτη.
Τον λόγο έχει η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα, για
οκτώ λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τόσο λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έτσι λέει ο Κανονισµός, κύριε Παφίλη. Έχει και δευτερολογίες, έχει και τριτολογίες. Θα έχει όσο χρόνο χρειαστεί, πιστεύω.
Ορίστε, κυρία Παπαρήγα, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Ο σύντροφός µου, ο Χρήστος Κατσώτης, ανέπτυξε πολύ συγκεκριµένα
ποια είναι η πρόταση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος για
την απαγόρευση και όχι την αναστολή των πλειστηριασµών, βεβαίως για τη µεγάλη πλειοψηφία των λαϊκών οικογενειών, όχι για
εκείνους που οφείλουν χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος.
Όπως καταλαβαίνετε, η διαφορά δεν είναι µικρή. Είναι πολύ
µεγάλη η διαφορά και από την κυβερνητική πρόταση και από τις
προτάσεις άλλων κοµµάτων και από τη συγκροτηµένη πρόταση
του ΣΥΡΙΖΑ.
Εµείς κατ’ αρχάς δεν δεχόµαστε να µιλάµε για «ένα χρόνο και
µετά βλέπουµε». Δεύτερον, δεν δεχόµαστε να µιλάµε για ρυθµίσεις. Εµείς ζητάµε, όπως είδατε, και διαγραφή. Στο κάτω-κάτω,
όταν εσείς ζητάτε κούρεµα του χρέους από τους δανειστές, δεν
καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει να κουρευτεί το χρέος των λαϊκών
οικογενειών που σε συνθήκες καπιταλιστικής ανάπτυξης και όχι
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κρίσης αναγκάστηκαν να προσφύγουν στο δανεισµό προκειµένου να αποκτήσουν στέγη, να την επισκευάσουν ή να συµπληρώσουν το πενιχρό εισόδηµά τους. Δεν είχαν και άλλα αµυντικά
µέσα, µέσα στις συνθήκες του συστήµατος που ζούµε. Εποµένως, η διαφορά µας είναι πολύ µεγάλη.
Μάλιστα, µε την ευκαιρία θα σας πω το εξής: Ο κ. Στουρνάρας
επικαλέστηκε το Λένιν αναφορικά µε τη δήµευση. Ο κ. Τσίπρας
επικαλέστηκε το Λένιν για την αναδιανοµή. Σε καµµία περίπτωση
δεν θεωρούµε ότι για το Λένιν µπορεί να µιλάει µόνο το ΚΚΕ. Άλλωστε το ότι όλο και πιο συχνά στη Βουλή ακούγεται ο Λένιν και
ο Μάρξ, αυτό κάτι λέει.
Όµως, θα ήθελα να παρακαλέσω και προσωπικά τον κ. Στουρνάρα και τον κ. Τσίπρα για το εξής. Κοιτάξτε να δείτε, µην κακοποιείτε τη θεωρία του Λένιν. Με το Λένιν µπορεί να µην τα έχετε
καλά ή να µην σας ταιριάζει ο Λένιν, να µη σας ταιριάζει ο σοσιαλισµός και ο κοµµουνισµός. Μπορεί να θέλετε µόνο να τον τραγουδάτε που και που. Όµως, µην κακοποιείτε τη θεωρία του
Λένιν. Βέβαια, εδώ που τα λέµε, οι οπαδοί του καπιταλισµού πολλές φορές κακοποιούν τις θεωρίες των θεωρητικών του ίδιου του
δικού τους συστήµατος. Ε, να έχουµε και εµείς απαίτηση να µην
κακοποιούν το Λένιν, ίσως πάει πολύ!
Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να σταθώ σε ένα ζήτηµα το
οποίο για µας έχει πάρα πολύ µεγάλη σηµασία, γιατί όταν εξετάζουµε ένα νοµοσχέδιο, µία επιλογή της Κυβέρνησης, η βαθύτερη λογική µας είναι ότι ο λαός πρέπει να παλέψει για να
πληρώσει όσο γίνεται λιγότερα από αυτά που του βάζουν να πληρώσει για την κρίση.
Όταν το σύνθηµά µας είναι να µην πληρώσει ο λαός για την
κρίση, να πληρώσουν τα µονοπώλια, βεβαίως είναι ένα σύνθηµα.
Όµως, είµαστε υποχρεωµένοι αυτό το σύνθηµα να µην το λέµε
µόνο στους δρόµους, αλλά να το υλοποιούµε και µέσα από τα
νοµοσχέδια που φέρνετε εσείς.
Δεν έχει κανένα δικαίωµα αυτός που έχει προκαλέσει την
κρίση. Με το «αυτός» δεν λέω ότι είναι µια κυβέρνηση. Η κρίση
είναι σύµφυτη στο σύστηµα. Να πληρώσουν τα µονοπώλια. Δεν
µπορεί να πληρώσει ο λαός για την κρίση. Βεβαίως, έχει πληρώσει πάρα πολλά. Και δεν υπάρχει διέξοδος από την κρίση στον
καπιταλισµό που συνεχίζει ο καπιταλιστικός δρόµος ανάπτυξης
και δεν πληρώνει ο λαός. Δεν πληρώνει µόνο ο λαός στην κρίση,
πληρώνει και για τα κέρδη του καπιταλισµού, πληρώνει και για
τις ζηµιές του ακόµα περισσότερο. Εποµένως, δεν µπορούµε να
δεχθούµε ούτε ρυθµίσεις ούτε καλύτερες δόσεις.
Με την ευκαιρία, µια οικογένεια που έχει 35.000 ευρώ το χρόνο
και συντρέχουν σωρευτικά όλες οι δύσκολες προϋποθέσεις για
να µπει στη διαδικασία ρύθµισης, θα πληρώνει το µήνα 458
ευρώ. Μια οικογένεια που έχει 30.000 ευρώ το χρόνο θα πληρώνει 375 ευρώ το µήνα. Σας ρωτάω, µια οικογένεια που έχει 35.000
ευρώ το χρόνο, που βεβαίως φαίνονται πάρα πολλά, γιατί πάρα
πολλές οικογένειες έχουν 10.000 ευρώ και 5.000 ευρώ, µπορεί
να πληρώνει 458 ευρώ το χρόνο; Εγώ σας λέω ότι δεν µπορεί. Ή
µπορεί, αλλά δεν θα αγοράσει πετρέλαιο και από κάπου θα
κόψει.
Κοιτάξτε να δείτε. Θα ετοιµάσετε, λέει, έναν οργανισµό, ένα
κυβερνητικό όργανο, το οποίο δεν ξέρουµε ούτε η σύνθεσή του
ποια θα είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει -τι θα είναι;- θα είναι τα
γνωστά θεσµικά όργανα που φτιάχνετε. Αυτός ο οργανισµός θα
προσδιορίσει έννοιες κλειδιά, όπως είναι «συνεργάσιµος δανειολήπτης» και «οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης».
Εδώ αρχίζει το χάσµα που µας χωρίζει, γιατί µπορεί να συµπίπτουµε όλοι στο ότι ο λαός πλήρωσε και δεν ζει καλά και έκανε
και έρανε κ.λπ. Τι θα πει «εύλογες δαπάνες διαβίωσης»; Είναι
ίδιες οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης για τους καπιταλιστές µε τις
εύλογες δαπάνες διαβίωσης της µεγάλης πλειοψηφίας της εργατικής τάξης, των µικροµεσαίων που υποφέρουν, της φτωχής
αγροτιάς; Τι εννοείτε;
Κάποιος, δηλαδή, που δεν µπορεί να πληρώσει το δάνειο, τι
θα του θεωρήσετε εύλογες δαπάνες διαβίωσης; Εδώ πια τα κριτήρια είναι καθαρά ταξικά. Αφήστε τα πολιτικά στη µέση. Πρώτα
είναι τα ταξικά και επικαλύπτονται µε πολιτικά επιχειρήµατα. Δηλαδή τι θα του δικαιολογήσετε; Θα του δικαιολογήσετε το κόστος παιδείας, το κόστος υγείας, το κόστος επισκευών του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σπιτιού, τη διατροφή, την ψυχαγωγία, τις διακοπές; Αυτή η κυβερνητική επιτροπή, µε την κατεύθυνση βεβαίως του συστήµατος συνολικότερα, θα βγάλει ότι οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης
θα είναι κριτήρια διαβίωσης που ίσχυαν πριν από πενήντα χρόνια.
Θα σας πω ένα παράδειγµα που αυτήν τη στιγµή µου ήρθε στο
µυαλό και δεν το είχα προετοιµάσει, επειδή έχει σχέση µε την
κατοικία. Από το 2002 ζω σε µία περιοχή της Νέας Μάκρης πάνω
από τη θάλασσα, η οποία ξεκίνησε να πρωτοχτίζεται από τους
γονείς µας που αγόρασαν οικόπεδα µε δόσεις και έλεγαν ότι
είναι «µια ανάσα από τη θάλασσα», αλλά ήταν δύο χιλιόµετρα
από τη θάλασσα. Με σχέδιο χτίζεις πάνω σε µία βάση, όχι µε θεµέλια. Βέβαια, στην πορεία, ιδιαίτερα µετά το σεισµό του 1999
που είχε επίκεντρο Πάρνηθα-Μενίδι κ.λπ., µεταφέρθηκαν πολλοί
και τώρα υπάρχουν και βίλες και χαµόσπιτα και µεσαίου επιπέδου κ.λπ. Στην περιοχή τουλάχιστον που µένω εγώ υπάρχουν αρκετά από τα σπίτια που χτίστηκαν, όπως και το δικό µας, πριν
σαράντα χρόνια.
Θυµάµαι ότι τα καλοκαίρια του 2002, του 2003, του 2004, του
2005 γινόντουσαν διάφορα γλέντια για ονοµαστικές εορτές, για
γενέθλια, για γάµους κ.λπ. Τα ακούγαµε γιατί τα νταούλια και οι
χοροί ήταν απ’ έξω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Προέδρου)
Κύριε Πρόεδρε, βλέπω την ώρα.
Τα τελευταία χρόνια δεν ακούγεται ούτε τραγούδι µέσα στα
σπίτια. Αυτό δεν δείχνει φτώχεια; Βεβαίως οι άνθρωποι µπορεί
να έχουν κάποια σπίτια και εγώ σας λέω ότι δεν είναι άνεργοι.
Να πάρω από την γειτονιά µου που δεν έχει ανέργους και είχε
και ανθρώπους οι οποίοι είχαν ας πούµε ένα σταθερό µισθό.
Έχουµε τέσσερα και πέντε χρόνια που δεν ακούς τραγούδι ούτε
το καλοκαίρι ούτε στις γιορτές ούτε το Πάσχα που χόρευαν έξω
άµα είχε καλό καιρό.
Αυτό είναι δείκτης φτωχοποίησης ή δεν είναι; Ή θα πείτε ότι
εµείς που έχουµε δάνεια και δεν τα έχουµε αποπληρώσει είµαστε
πλούσιοι γιατί µάλιστα µένουµε και εκτός Αθηνών; Δεν έχει σηµασία αν είναι σπίτια σαράντα και πενήντα χρόνων και µε τις παλαιές προδιαγραφές.
Δηλαδή, δεν έχουµε καµµία εµπιστοσύνη σε αυτό που λέµε εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Οι δαπάνες διαβίωσης αυξάνονται αλµατωδώς ως κόστος, αλλά κυρίως ως δικαίωµα ενός αντικειµενικού και φυσιολογικού εκσυγχρονισµού.
Μια οικογένεια µε 35.000 ευρώ εισόδηµα το χρόνο, σταθερό
και εξασφαλισµένο, µπορεί να δίνει 458 ευρώ το µήνα, όταν έχει
τόσους φόρους, τόσα χαράτσια και όταν έχει όλα αυτά που έχει;
Συµβόλαιο µε την δια βίου απασχόληση δεν το έχει. Δηλαδή στις
εύλογες δαπάνες διαβίωσης πώς θα κρίνετε κάποιον που δουλεύει τρεις µήνες το χρόνο, που παίρνει 380 ευρώ ή 400 ευρώ
το µήνα; Ποιες είναι οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης µε αυτό το
ποσό;
Εγώ σας λέω ότι και µια οικογένεια που δεν έχει ανέργους,
αλλά έχει ένα εισόδηµα 20.000 ευρώ, 25.000 ευρώ, 30.000 ευρώ,
δεν βγαίνει. Διότι το 2014 δεν µπορεί να µας µετράτε στις εύλογες δαπάνες διαβίωσης µόνο µισό πιάτο φαί και να πληρώνουµε
τα γενικά έξοδα. Η ΔΕΗ δεν µπαίνει µέσα στα φορολογικά. Ο
ΟΤΕ δεν µπαίνει µέσα στα φορολογικά. Μας φορολογείτε µε
βάση τα µικτά εισοδήµατα που είχαµε πριν κοπούν παραδείγµατος χάριν οι συντάξεις, γιατί αυτά είναι προσωρινά.
Έτσι είναι, κύριε Βορίδη. Τι γράφουν στις φορολογικές µας
δηλώσεις; Θα πάρω παράδειγµα τον εαυτό µου και το «πόθεν
έσχες» µου. Όταν λέει λοιπά έσοδα, εννοώντας τη δικιά µου σύνταξη και τη σύνταξη χηρείας, βάζει το µικτό -που δεν το έπαιρνες
ούτε όταν βγήκε γιατί είχες κρατήσεις- του µικτού και παίρνεις
τα µισά τώρα.
Είδα το «πόθεν έσχες» και είπα: Πότε τα παίρνω εγώ όλα αυτά
ύστερα από τόσα χρόνια; Παίρνω το 50% και µε φορολογείς µε
αυτό. Γιατί; Σας λέω καθαρά ότι εγώ δεν µπορώ να πληρώσω την
εφορία. Δεν µπορεί να µε φορολογείς µε δύο συντάξεις που
παίρνω τώρα το 50%. Και αυτό δεν αφορά εµένα. Φέρνω το παράδειγµα για να µη µου πείτε ότι λέω ψέµατα. Δεν αναγνωρίζουµε εµείς οι ίδιοι τα πραγµατικά έσοδά µας από τα «πόθεν
έσχες» που δηµοσιεύονται.
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Και θα µου πείτε τώρα ότι θα µου βάλετε εύλογες δαπάνες
διαβίωσης; Δεν δέχοµαι να µου καθορίσετε τις εύλογες δαπάνες
διαβίωσης. Πρώτα-πρώτα, έχετε τεχνητά εισοδήµατα που δεν
είναι τα πραγµατικά µας. Και αυτό ισχύει σε όλους τους συνταξιούχους, γιατί θεωρούνται προσωρινά µέτρα και τάχα θα µας
επιστρέψουν.
Αυτή είναι διαφορά µας και από όλα τα άλλα κόµµατα που λένε
«στον ένα χρόνο και να δούµε την προοπτική». Ποια προοπτική;
Και ανάκαµψη να γίνει, δεν θα πάρουµε τίποτα πίσω απ’ αυτά
που είχαµε.
Τέλος, δεν είναι µόνο τα οικονοµικά κοψίµατα από τις συντάξεις µας. Είναι οι αναδιαρθρώσεις, οι οποίες θεωρούνται ότι δεν
έχουν οικονοµικό κόστος. Οι αναδιαρθρώσεις στην υγεία έχουν
τεράστιο οικονοµικό κόστος. Μόνο που αυτές τις αναδιαρθρώσεις δεν τις βλέπεις µε το µήνα αλλά θα τις δεις όταν αρρωστήσεις, όταν θα πας να αγοράσεις φάρµακα. Δεν θα το ζήσω εγώ,
όταν θα πάω στο ΑΤΜ να πάρω τη σύνταξη αλλά θα το δω
ύστερα από δύο µήνες, ύστερα από τρεις µήνες.
Εποµένως, η αναδιανοµή του εισοδήµατος δεν µας λέει τίποτα, που δεν θα γίνει. Αλλά και αν γίνει κάτι παραπάνω, οι αναδιαρθρώσεις θα µας έχουν αφαιρέσει δέκα φορές κάτω.
Για να ολοκληρώσω, φέρατε και κάτι τροποποιήσεις στα θέµατα υγείας. Θέλω να ξεκαθαρίσουµε κάτι. Ξέρετε, στους τίτλους και στα συνθήµατα µπορεί να συµφωνήσουµε όλοι. Λέει
«Γιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας»
Πρώτον, τι σηµαίνει πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας; Μπορεί να
προβλέπεις δύο ειδικότητες και να χρειάζονται δεκαπέντε. Άρα,
θα υπάρξουν γιατροί που δεν θα δουλέψουν εκεί.
Δεύτερον, µε άλλο εισοδηµατικό καθεστώς από τους γιατρούς
του συστήµατος υγείας. Εµείς είµαστε υπέρ της αποκλειστικής
απασχόλησης των γιατρών, να µην έχουν ιατρεία το απόγευµα
αλλά να έχουν καλούς µισθούς, ωράριο δουλειάς και όχι να είσαι
γιατρός που κάνεις ραντεβού στις δώδεκα η ώρα τη νύχτα για
τον απογευµατινό πελάτη σου -και άµα είσαι και ονοµαστός γιατρός.
Και εν πάση περιπτώσει τι θα γίνει; Θα έχουν άλλο καθεστώς
και άρα άλλο εισόδηµα; Άρα, θα απολυθούν. Να έχετε, λέει, τα
προσωπικά σας ιατρεία. Μα δεν είναι έτσι, γιατί αυτός ο οποίος
θα έχει µόνο το προσωπικό του ιατρείο, µπορεί και να πεινάει.
Το προσωπικό ιατρείο δεν σηµαίνει για όλους και εισόδηµα.
Δουλειά για όλους στο δηµόσιο σύστηµα υγείας και δωρεάν.
Πώς να συµφωνήσουµε µε αυτά; Κοιτάξτε να δείτε –και αναφέροµαι σε εσάς του ΣΥΡΙΖΑ- όταν είπαµε στον Υπουργό Υγείας
ότι εµείς θέλουµε αυτό και µας χειροκρότησε, να αρχίσει από
την αρχή την πρωτοβάθµια φροντίδα, δεν εννοούσαµε να µας
βάλει κάτω από τα θεµέλια της γης. Εννοούσαµε ότι χτίζεις ένα
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σύστηµα δηµόσιο και σύγχρονο, όπου η πρωτοβάθµια υγεία καλύπτει όλες τις ειδικότητες. Για παράδειγµα, στα κέντρα υγείας
δεν θα πας για να σου πάρουν την πίεση αλλά θα πας για να σε
βοηθήσουν µε τον απινιδωτή σε µια έκτακτη στιγµή και µετά θα
σε στείλουν στο νοσοκοµείο, όπου υπάρχει γυναικολόγος, παιδίατρος, φυσικοθεραπευτής, ψυχολόγος, τα πάντα. Δεν είναι
ανάγκη να πηγαίνεις στο νοσοκοµείο γι’ αυτά τα πράγµατα. Και
αν θέλετε, αυτό περιορίζει και τα έξοδα των νοσοκοµείων, µε
αποτέλεσµα τα νοσοκοµεία να συγκεντρώνονται σε αυτό που
πρέπει να συγκεντρωθούν. Πώς να τα ψηφίσουµε αυτά; Είναι µαξιµαλιστικά αυτά που λέµε;
Για να ολοκληρώσω, λοιπόν, εµείς µετράµε όχι το αν το σχέδιο
νόµου που ήρθε είναι καλύτερο από αυτό που υπήρχε αλλά τις
σύγχρονες ανάγκες των εργαζοµένων. Και βεβαίως όχι σαν να
ζούµε σε ένα ροζ όνειρο αλλά παίρνοντας υπόψιν τις πραγµατικές δυνατότητες της χώρας. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε Γερµανία
ούτε καµµιά άλλη χώρα που µπορεί να έχει άλλες δυνατότητες.
Πάντως, είναι πολύ πιο πλούσια από όσο φαίνεται, από όσο έχει
γίνει.
Εν πάση περιπτώσει, µετρώντας αυτά, τα απορρίπτουµε όχι
γιατί γενικά µας αρέσει να απορρίπτουµε αλλά κυρίως γιατί δεν
µπορούµε να κάνουµε πίσω από το σύνθηµα –σύνθηµα είναι αυτό
και αν δεν γίνει πλειοψηφικό, δεν θα γίνει πράξη- «να µην πληρώσει την κρίση ο λαός και να την πληρώσουν αυτοί που πρέπει
να την πληρώσουν. Και από αυτήν την άποψη και καλά να πάει η
ελληνική οικονοµία, ο λαός θα ζει πολύ χειρότερα. Και, δυστυχώς, δεν µπορούµε να λέµε κάθε πέρυσι και καλύτερα και τα παιδιά µας να είναι κάθε χρόνο και χειρότερα. Και αυτό έτσι θα είναι
και στην περίπτωση της ανάκαµψης είτε είναι «Σαµαρική» είτε
είναι «Τσιπρική» είτε οτιδήποτε άλλο, γιατί υπάρχει το καπιταλιστικό σύστηµα και τα µονοπώλια. Δεν υπάρχουν απλώς κάποιοι
Πρωθυπουργοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε την κ.
Παπαρήγα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για να κάνω µια προσθήκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα να προτείνω µία νοµοτεχνική βελτίωση, σχετικά µε την παράγραφο 6 του άρθρου 7 του σχεδίου νόµου. Για
να µην υπάρχει οποιαδήποτε παρεξήγηση, παραπέµπουµε κατευθείαν σε ό,τι έχει ψηφιστεί τον Ιούλιο και κάνουµε και ορισµένες βελτιώσεις στο άρθρο αυτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Η νοµοτεχνική βελτίωση του κυρίου Υπουργού να κατατεθεί και να διανεµηθεί
στους κυρίους συναδέλφους.
Τον λόγο έχει ο κ. Μουτσινάς για έξι λεπτά.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, το τελευταίο διάστηµα,
παρακολουθούµε εµβρόντητοι και εµείς και η κοινωνία έναν καταιγισµό νοµοσχεδίων, τροπολογιών και πράξεων νοµοθετικού
περιεχοµένου, που στοχεύουν στην καρδιά της κοινωνίας. Δεν
πρόκειται για κυβερνητικά λάθη, όπως πολλοί εκ των Βουλευτών
των κυβερνητικών εδράνων διατείνονται και προσπαθούν να τα
διορθώσουν αλλά πρόκειται καθαρά, κύριοι Υπουργοί, για µια
στρατηγική πολιτική στόχευση, που αποσκοπεί στον εκφοβισµό
και την ήττα της ελληνικής κοινωνίας, γιατί θέλετε ένα λαό ηττηµένο, φοβισµένο και ευάλωτο στις µελλούµενες εξελίξεις.
Επιχειρείτε µε την πολιτική σας σωρευτικά µία βίαιη αναδιανοµή πλούτου υπέρ των ελάχιστων οικογενειών, των τραπεζών
και των πολυεθνικών οµίλων, οι οποίοι θα έχουν κυρίαρχο ρόλο
στη µελλοντική εξέλιξη και ανάπτυξη µε τον ενοχλητικό λαό στη
γωνία. Αυτός είναι ο στόχος σας. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει
να καταλάβουν όλοι εδώ µέσα και να µην κοροϊδευόµαστε, επιτέλους!
Πρώτη φορά η Κυβέρνηση είναι τόσο αναντίστοιχη µε το λαϊκό
αίσθηµα και την κοινωνία, ακόµα και µε τους κυβερνητικούς Βουλευτές. Πρώτη φορά! Δεν ξέρω αν το καταλάβατε σήµερα αλλά
πήρατε ένα πιο έντονο µήνυµα από τις άλλες φορές.
Πρώτη φορά το Κοινοβούλιο έχει τόσο περιθωριακό ρόλο, κύριοι Υπουργοί. Δεν ακούτε κανέναν. Έχετε ωτοασπίδες στο Κοινοβούλιο και ανοίγετε τα αυτιά σας µόνο στους δανειστές και τις
τράπεζες. Σε κανέναν άλλον!
Σ’ αυτό το κλίµα ψηφίστηκε και ο ενιαίος φόρος ακίνητης περιουσίας, σ’ αυτό το κλίµα, έρχεται και άρον-άρον µε τη διαδικασία
του κατεπείγοντος -ενώ είχατε όλο το χρόνο, ένα εξάµηνο, για να
το φέρετε και δεν το φέρνατε- το θέµα µε τον ψευδεπίγραφο
τίτλο: «Προστασία των δανειοληπτών από τους πλειστηριασµούς»
αλλά µε κρυµµένα πάρα πολλά άρθρα και τροπολογίες σε αυτό
το νοµοσχέδιο, ακόµα και του Υπουργείου Οικονοµικών, που αφορούσε φορολογικές εκκρεµότητες και ρυθµίσεις που δεν πέρασαν
από τον προηγούµενο νόµο -πριν από µία µέρα- και οι περισσότερες από τις οποίες αποσύρθηκαν µετά την πίεση που υπήρξε στην
αρµόδια επιτροπή.
Σχετικά µε το νοµοσχέδιο, λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι έρχεται
σε µια κρίσιµη συγκυρία, όπου η πλειοψηφία της κοινωνίας, οι
µισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και η µεσαία τάξη που φτωχοποιείται –και αυτό είναι κάτι που ξέρετε
πολύ καλά- βρίσκονται σε απόγνωση και µε µηδενική φοροδοτική
ικανότητα. Πού βάζετε τους νέους φόρους; Σε ποιο φορολογικό
υποκείµενο;
Με µια πρώτη ανάγνωση, ο πιο αφελής θα πει ότι υπάρχουν
κάποιες θετικές διατάξεις, οι οποίες µπορούν να βελτιωθούν
ακόµα περισσότερο µε κάποιες διορθώσεις στο επίπεδο των
προϋποθέσεων και των κριτηρίων, όπως στα όρια για την αξία
της κατοικίας, της πρώτης κατοικίας, για την περιουσία, τα όρια
εισοδήµατος, καταθέσεων και δόσεων. Είναι, όµως, πραγµατικά
έτσι; Προστατεύονται αλήθεια οι ανήµποροι και οι φτωχοί, οι
επαγγελµατίες; Όχι.
Θα σας αναφέρω µερικές διατάξεις, δεδοµένου ότι υπάρχουν
πάρα πολλές. Για την ένταξη στο πρόγραµµα, προϋπέθετε στην
τρίτη σελίδα στο δεύτερο άρθρο δήλωση λεπτοµερούς περιγραφής κίνησης λογαριασµών άνω των 1.000 ευρώ στο τελευταίο εικοσιτετράµηνο. Πόσοι οικογενειάρχες µε δύο παιδιά
σπουδαστές δεν θα έχουν τέτοιες κινήσεις λογαριασµών; Αλήθεια, θα αποκλειστούν; Δεν µας το λέτε.
Στο άρθρο 2, εξαιρούνται της αναστολής των πλειστηριασµών
οι δανειολήπτες των ασφαλιστικών ταµείων, του ΟΕΚ, των ΟΤΑ
κ.λπ.. Εκεί δεν είναι οι φτωχοί και οι άνεργοι; Κατά κύριο λόγο
εκεί είναι οι φτωχοί και οι άνεργοι.
Στο άρθρο 7 που τροποποιεί το άρθρο 6 του ΚΕΔΕ, του Κώδικα Εισπράξεων Δηµοσίων Εσόδων, προβλέπετε πια τα τεράστια πρόστιµα –και εδώ είναι το µεγάλο θέµα, η ακριβής
στόχευση- και τους τόκους που αυξάνουν από 10%, 20% και 30%
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µετά τον δεύτερο µήνα, τον ένα χρόνο και το δεύτερο χρόνο.
Ακριβώς αυτή είναι η πολιτική σας στόχευση, να βάλετε στο χέρι
την περιουσία των φτωχών και των αδυνάµων και της µεσαίας
τάξης και όχι της Εκάλης, την οποία επικαλέστηκε χθες ο κ. Χατζηδάκης και βγήκε από τα ρούχα του, µε αποτέλεσµα να βγάλει
και εµάς από τα ρούχα µας.
Οι επαγγελµατίες, είναι υποχρεωµένοι να πληρώνουν ελάχιστη
δόση επί της τελευταίας ενήµερης δόσεως των δανείων τους.
Αλήθεια, αν έχει κλείσει ένας επιχειρηµατίας, είναι δυνατόν να
το κάνει αυτό; Άρα, θα βρεθεί εκτός ρυθµίσεως.
Καταλαβαίνετε τελικά, κύριε Υπουργέ, ότι όλα αυτά είναι σωρευτικά. Και σε όλα αυτά, θα πρέπει να συνυπολογίσουµε και το
άρθρο 7 του χθεσινού νόµου, δηλαδή του ενιαίου φόρου ακίνητης περιουσίας, όπου ποινικοποιείται η φτώχεια και η οφειλή στο
δηµόσιο και εξαιρούνται από την ευεργετική διάταξη του νόµου
οι φτωχοί που δεν µπορούν να πληρώσουν τις δόσεις. Ποιος
φτωχός σήµερα που δεν µπορεί να πληρώσει τον ενιαίο φόρο
ακίνητης περιουσίας και τον απαλλάσσουν, δεν θα έχει οφειλές
στην εφορία; Αυτά είναι δεµένα πια. Γι’ αυτό τελικά αναρωτιέµαι
µήπως νοµοθετείτε εν κενώ.
Και θα σας πω κάτι, κύριοι Υπουργοί, γιατί αν κάνουµε µια
αξιολόγηση, θα δούµε ότι τελικά µε τους δύο προηγούµενους
νόµους που είχαν και θετικές διατάξεις, το αποτέλεσµα είναι ελάχιστο.
Σχετικά µ’ αυτό, κύριε Σκορδά –επειδή παλιά στην επιτροπή
είχαµε και µια κουβέντα- είχαµε πει ότι τελικά τα κόκκινα δάνεια
θα οδηγηθούν άνω και του 50%. Αυτό θα γίνει σύντοµα. Τότε,
λοιπόν, θα έχουµε δύο επιλογές. Θα ακολουθήσετε, λοιπόν, την
επιλογή να µπουν στα distress funds τα διεθνή «κοράκια» τα
οποία θα κατασπαράξουν την κοινωνία ή θα κάνουµε ένα δηµόσιο φορέα µαζί µε τις τράπεζες; Μάλιστα, η Ένωση Τραπεζών
διά του αντιπροσώπου της εκείνη την ηµέρα συµφώνησε. Αυτό
θα πρέπει να το δούµε. Θα πρέπει να µας δώσει όλα τα στοιχεία
και να προχωρήσουµε σε µία διάταξη, µε την οποία θα δηµιουργηθεί ένας δηµόσιος φορέας –αυτό µάλιστα είναι και πρόταση
του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και άλλων πολιτικών κοµµάτων εδώ- που θα τα
αναλάβει όλα αυτά, θα απαλλαγούν οι τράπεζες και θα τα εγγράψουν σε ζηµίες και θα απαλλαγούν µια και καλή και θα έχουν ένα
υγιές χαρτοφυλάκιο. Αυτά θα περάσουν σε αυτήν την εταιρεία
και θα κουρευτούν και θα ωφεληθούν οι δανειολήπτες. Εδώ είναι
το µεγάλο στοίχηµα που πρέπει να κερδίσουµε, προκειµένου να
έχουµε την κοινωνία όρθια και την κοινωνική συνοχή δυνατή.
Και θα ήθελα να πω κάτι απευθυνόµενος στον κ. Βορίδη, ο
οποίος απουσιάζει τώρα από την Αίθουσα. Επαίρεται για την παραµονή της χώρας στο ευρώ και την Ευρωζώνη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε µισό λεπτό.
Είναι πραγµατικά απορίας άξιο, πώς είναι δυνατόν ο κ. Βορίδης -που είναι ένας ενήµερος και επαρκής, θα έλεγα, πολιτικόςνα µην έχει ενηµερωθεί για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τρόικα και τον καταστροφικό της ρόλο στη χώρα
µας και πώς είναι δυνατόν, να µην επικαλούµαστε πια τα νέα δεδοµένα για να αλλάξουµε αυτήν την πολιτική.
Αντί να κάνουµε αυτό, µιλάµε για τη σωτηρία της χώρας -δεν
το πιστεύει ούτε ο κ. Βορίδης- µιλάµε για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Αλήθεια, ποια είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση,
κύριοι συνάδελφοι; Ποια είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση, µε
τα 100.000.000 στον πρωτογενή τοµέα µετά από δύο χρόνια;
Έτσι θα γίνει η ανάπτυξη σε έναν τοµέα; Υπερθεµατίζουµε στα
λόγια; Είµαστε εύκολοι στα λόγια και δύσκολοι στις πιστώσεις
γι’ αυτόν τον τοµέα;
Θεωρώ τελικά, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να βγούµε από το
φαύλο κύκλο και το πηγάδι, από την παγίδα του χρέους, να κοιτάξουµε την κοινωνία, γιατί χτυπάνε οι καµπάνες της κοινωνίας
και πρέπει να τις ακούσουµε. Δεν έχουµε άλλη επιλογή. Δεν
έχουµε άλλο περιθώριο. Επανεκκίνηση της ανάπτυξης µε όρους
κοινωνικούς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Μουτσινά.
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Τον λόγο έχει ο κ. Μαρκόπουλος.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά µε τη
γνωστή ανοχή για όλους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω από εκεί που τελείωσε ο συνάδελφος κ.
Μουτσινάς, «ανάπτυξη µε κοινωνικούς όρους». Αυτό δεν κάνουµε
σήµερα; Σήµερα δεν προσπαθούµε να υπερασπιστούµε φτωχοποιηµένες οικογένειες κυρίως στις µεσαίες και στις κατώτερες
τάξεις;
Παρακολούθησαν µε πολύ µεγάλη προσοχή όλους τους συναδέλφους και της Αντιπολίτευσης και της Συµπολίτευσης και
ιδιαίτερα τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Τα 4/5
της οµιλίας του κ. Τσίπρα, ήταν αφιερωµένα στο δεύτερο άρθρο
περί αναστολής των πλειστηριασµών. Πριν από λίγο όµως, ανέβηκα στο Προεδρείο και ρώτησα τον Προεδρεύοντα, ποια είναι
τα άρθρα για τα οποία ζήτησε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να
γίνει ονοµαστική ψηφοφορία, συµβολισµός βαθύτατος κοινοβουλευτικός.
Δεν το έχετε βάλει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ξέρετε τι
σηµαίνει αυτό; Κρυφτούλι παίζει ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ο
κ. Τσίπρας ως Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Κρυφτούλι από τον εαυτό σας παίζετε. Διότι 4/5 των οµιλιών όλων
των συναδέλφων της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ήταν αυτό που
σας βολεύει, γιατί δεν τολµήσατε να πάτε κόντρα στην κοινωνία
στην ονοµαστική ψηφοφορία. Γιατί δεν µπορείτε να αντιµετωπίσετε την πραγµατικότητα την οποία φέρατε εδώ µέσα, ότι δηλαδή δεν µπορείτε να αντιπαρατεθείτε γι’ αυτό το άρθρο µέσα
στη Βουλή, γιατί θα σας πάρουν χαµπάρι απ’ έξω.
Ξέρετε ποιοι θα σας πάρουν χαµπάρι; Αυτοί που προστατεύονται. Ποιοι προστατεύονται; Προστατεύεται ο άνεργος; Προστατεύεται. Προστατεύεται η οικογένεια που έχει έναν εργαζόµενο;
Προστατεύεται και µε τα εισοδηµατικά και µε το σύνολο της περιουσίας. Μη µου πείτε ότι υπάρχουν οικογένειες µε έναν εργαζόµενο που έχουν πάνω από 15.000 ευρώ στην τράπεζα. Δεν θα
το πιστέψω. Δεν µπορώ να το πιστέψω. Προστατεύεται µια οικογένεια µε δύο δηµόσιους υπάλληλους; Και για τα εισοδηµατικά
της προστατεύεται και για όλα τα άλλα. Μη µου πείτε ότι υπάρχει
οικογένεια µε δύο δηµοσίους υπαλλήλους που έχει καµµία τεράστια περιουσία.
Αλλά ας πάρουµε και την περίπτωση, την ακραία, την εξαίρεση, ότι υπάρχει µια οικογένεια από όλες αυτές που περιέγραψα πριν -και άλλες µπορώ να περιγράψω- που δεν είναι µέσα
στα κριτήρια. Μπορεί ή δεν µπορεί να πάει στο νόµο Κατσέλη;
Καταργήσαµε το νόµο που εσείς δεν ψηφίσατε όταν ήρθε σε
αυτήν τη Βουλή; Δεν τον καταργήσαµε. Έχει και αυτό το δικαίωµα.
Άρα, το δεύτερο άρθρο των πλειστηριασµών αυτού του νοµοσχεδίου, είναι µια προτεραία κατάσταση του νόµου Κατσέλη και
στην πραγµατικότητα είναι µια υποχρέωση του τραπεζικού συστήµατος να πάει σε µια µορφή εξωδικαστικής συνεννόησης µε
τους δανειολήπτες.
Αλλά πάµε και στην ακόµα µεγαλύτερη εξαίρεση, που δεν εµπίπτει σε τίποτα από αυτά τα οποία λέω. Ισχύει ή δεν ισχύει ότι
στην κυβερνητική επιτροπή για το ιδιωτικό χρέος, για πρώτη
φορά είναι υποχρεωτικό εντός του 2014 και να επιβληθεί αυτό
στη συνέχεια στην Τράπεζα της Ελλάδος που θα βγάλει τον κώδικα λειτουργίας των τραπεζών ο όρος, οι προϋποθέσεις και οι
βασικές αρχές του συνεργάσιµου δανειολήπτη; Άρα πάµε και
άλλο ένα σκαλοπάτι προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Να γιατί δεν βάλατε ονοµαστική ψηφοφορία γι’ αυτό το οποίο
ξιφουλκείτε σε αυτήν την Αίθουσα. Πολύ απλά, γιατί δεν τολµάτε
να το αντιµετωπίσετε έξω στην κοινωνία. Γιατί το 2014, δεν θα
χαθεί καµµία πρώτη κατοικία. Σας διαβεβαιώ γι’ αυτό. Και το ξέρετε. Και γι’ αυτό χαµογελάτε υπόπτως. Διότι παίζετε κρυφτό
από το δικό σας τον εαυτό. Αυτή είναι και η µεγάλη διαφορά της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης απ’ όλες τις άλλες δυνάµεις σε
αυτήν την Αίθουσα. Ακόµα και για αυτούς που διαφωνούν µαζί
µε τους υπόλοιπους. Αυτές οι κραυγές είναι ψεύτικες και δεν τις
πιστεύετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απέδειξα πριν µε δύο-τρία παραδείγµατα ότι αυτό που έρχεται είναι ικανοποιητικό σε µια φτω-
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χοποιηµένη κοινωνία -εγώ θα συµφωνήσω µε την Πρόεδρο της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, την
κ. Παπαρήγα. Είναι φτωχοποιηµένη κοινωνία. Δεν υπάρχει κρίση
χωρίς φτώχεια ούτε µπορούµε να µοιράσουµε τη φτώχεια εδώ
αναµεταξύ µας. Επιχειρούµε όµως, να κάνουµε ό,τι πιο δίκαιο
µπορούµε, ελπίζοντας και πιστεύοντας βαθιά ότι θα αλλάξει κατεύθυνση το 2014 και θα µπούµε σε µια πραγµατική ανάπτυξη.
Ένα από τα οχήµατα της πραγµατικής ανάπτυξης, είναι το
πρώτο άρθρο αυτού του σχεδίου νόµου, είναι το Επενδυτικό Ταµείο. Πάµε στην ιστορία µερικές δεκαετίες πίσω. Το «Σχέδιο
Μάρσαλ» για τη χώρα, που πολλές φορές το έχετε πει, τι ήταν;
Ήταν ένα παρόµοιο Επενδυτικό Ταµείο, το οποίο το εισήγαγε ως
πρόταση για το σύνολο της Ευρώπης και κατ’ εξοχήν για Ελλάδα
και Τουρκία, ο Τζωρτζ Μάρσαλ, Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωµένων Πολιτειών, για άλλους λόγους, γεωστρατηγικούς κατ’
αρχήν -δεν θέλω να τους βάλω στην κουβέντα, διότι εξέλιπαν
αυτοί- σε σχέση µε τη Ρωσία και την Αµερική και τις ζώνες επιρροής, πλην όµως, αυτό το «Σχέδιο Μάρσαλ» ήταν αυτό που
έφερε επενδύσεις, διέλυσε τη φτώχεια στη χώρα και έφερε µια
ανάπτυξη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ποιος σας τα λέει αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ;
Το «LEVY ECONOMICS INSTITUTE» στη Νέα Υόρκη, το θυµάστε; Είναι αυτό που πήγε και επισκέφθηκε ο Αρχηγός σας, ο Πρόεδρος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης πριν πάει στο Όστιν του
Τέξας. Αυτά τα δηµοσίευσε το «BLOOMBERG» πριν από ένα
µήνα και είναι οι εισηγήσεις τις οποίες έχετε στα χέρια σας. Ούτε
γι’ αυτό βέβαια, βάλατε ονοµαστική ψηφοφορία, διότι δεν µπορείτε να αντιπαρατεθείτε µε τον εαυτό σας. Να γιατί παίζετε κρυφτό.
Και κυρίως, όσοι αντιπαρατίθενται σε αυτό το σχέδιο νόµου,
παίζουν κρυφτό από τον εαυτό τους, γιατί στην πραγµατικότητα
υπάρχουν δύο οµάδες µέσα σε αυτήν την Αίθουσα. Υπάρχει µια
οµάδα της «συµπολίτευσης του αστικού χώρου», έτσι όπως λέγεται -συµβατικοί οι όροι αυτοί- που θέλει τη µεσαία τάξη ακόµα
και αν έχει φτωχοποιηθεί να συγκρατηθεί, να πιστέψει και να ανέβει. Και υπάρχει και µια άλλη οµάδα, αυτή που θέλει τη µεσαία
τάξη προλεταριοποιηµένη, για να την κουρσέψουν πολιτικά. Και
εννοώ ένα σηµαντικό κοµµάτι της Αριστεράς, όχι όλο.
Αυτή η δεύτερη οµάδα, που θέλει να κουρσέψει τη µεσαία
τάξη και προσπαθεί να αστικοποιηθεί -αλλά παίζει κρυφτό από
τον εαυτό της, γιατί δεν µπορεί να κρυφτεί, γιατί δεν το ξέρει το
παιχνίδι αυτό- αυτό το κοµµάτι της Αριστεράς που εκπροσωπείται κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι έχει φύγει σε επίπεδο στελεχών από το ΠΑΣΟΚ, είναι αυτές οι κοινωνικές οµάδες, οι οποίες
λειτούργησαν όλα αυτά τα χρόνια χρησιµοποιώντας το κράτος
ως λάφυρο και όχι το κράτος ως βάση εκκίνησης για µια ανάπτυξη.
Άρα, βαδίζοντας σε ένα νέο πρωτόκολλο επενδυτικό, αναπτυξιακό, τώρα που πιάσαµε τους δύσκολους όρους, τώρα που φέραµε αναγκαστικά και µια φτωχοποίηση στην κοινωνία, την ώρα
που πάµε να απαλλαγούµε από το µνηµόνιο και να ακυρώσουµε
το διχαστικό µήνυµα «µνηµόνιο ή αντιµνηµόνιο», το οποίο µέχρι
τώρα έχει καταδυναστεύσει την Αίθουσα, την κοινωνία και δεν
βοήθησε σε τίποτα την Ελλάδα, την ώρα αυτή, την ώρα που πάµε
να προστατεύσουµε για το µεταιχµιακό έτος, το µεταβατικό
2014, την πρώτη κατοικία, εσείς λεκτικά είστε απέναντι αλλά πρακτικά, δεν αντέχετε να αντιπαρατεθείτε. Άρα, παίζετε κρυφτό µε
τον εαυτό σας.
Η Κυβέρνηση δεν παίζει κανένα κρυφτό. Η Κυβέρνηση κάνει
το χρέος της, θα κριθεί από τα αποτελέσµατα του χρόνου τέτοια
εποχή, όταν θα µετρήσουµε τα σπίτια που θα έχουν βγει ή δεν
θα έχουν βγει σε πλειστηριασµό και τότε θα κάνουµε λογαριασµό σε αυτήν την Αίθουσα. Και δεν θα είναι καθόλου καλός για
αυτούς που αντιπαρατίθενται.
Και θα ήθελα να πω και τελευταίο κοµµάτι και το άρθρο 7.
Κύριε Υπουργέ, είδα τις αλλαγές, είναι προς τη θετική κατεύθυνση και πράγµατι, για µια ακόµα φορά είστε συµβατός µε τον
κοινοβουλευτικό έλεγχο, ενώ δέχεστε να γίνει µια κουβέντα.
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Θέλω να σας πω δύο πράγµατα. Ένα κοµµάτι των ληξιπρόθεσµων οφειλών, είναι αυτές που είναι οι κρατικές εγγυοδοσίες που
εξέπεσαν για δάνεια για τους πυρόπληκτους, για δάνεια για τους
πτηνοτρόφους και για τους κτηνοτρόφους, ακόµα και για δάνεια
τα οποία είναι στην κακιά ΑΤΕ, που την έχει ο εκκαθαριστής για
το νόµο των πανωτοκίων, που το 2004 και µετά δεν εφάρµοσε
δυστυχώς η ΑΤΕ. Αυτά όµως, όλα πάνε στην εφορία, γιατί είναι
ληξιπρόθεσµες εγγυήσεις κρατικές του ελληνικού δηµοσίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ λίγο την
ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ.
Αυτές εκτιµώ ότι θα πρέπει να εξαιρεθούν από το άρθρο 7.
Γιατί; Διότι στην πραγµατικότητα, είναι οι ληξιπρόθεσµες στις
εφορίες που δεν ανήκουν στις εφορίες.
Και θα ήθελα να κάνω και µια τελευταία πρόταση για τους πολυτέκνους. Ορθώς το Υπουργείο Ανάπτυξης έκανε αυτές τις
αποµοιώσεις. Περαιτέρω βοήθεια για τους πολύτεκνους, περαιτέρω µείωση των συντελεστών και για το µέχρι 20.000 και για τα
περαιτέρω. Τα βήµατα είναι καλά, είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Με αυτόν τον τρόπο θα κάνουµε κοινωνική δικαιοσύνη σ’ αυτό
το µεταβατικό έτος 2014.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαρκόπουλο.
Τον λόγο έχει ο κ. Πετράκος, µε τον οποίο ολοκληρώνουµε τον
κατάλογο των αγορητών.
Ορίστε, κύριε Πετράκο, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα χάσω, βέβαια, τον χρόνο µου, απαντώντας στα όσα
είπε ο κ. Μαρκόπουλος. Είναι γνωστή η ιστορία του καθενός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµιτικό σκάνδαλο του Χρηµατιστηρίου, µέσω του οποίου τα «πιράνχας» άρπαξαν
140.000.000.000 από τις τσέπες του εξαπατηµένου ελληνικού
λαού δεν θα είναι πλέον το µεγαλύτερο ριφιφί στην ιστορία του
ελληνικού κράτους. Θα γίνει δεύτερο, µπροστά στα νέα σχέδια
της συγκυβέρνησης και της τρόικας για ξεπούληµα της ακίνητης
περιουσίας των µικρών και µεσαίων στρωµάτων του ελληνικού
λαού στα ξένα funds.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό ότι η αγορά των
ακινήτων στη Νότια Ευρώπη και στην Ελλάδα, µε την πτώση των
αξιών που παρουσιάζει, έχει ανοίξει την όρεξη των διεθνών αρπακτικών. Τα funds, προσανατολίζονται στην αγορά φθηνών ενυπόθηκων κόκκινων δανείων από τράπεζες, στη συνέχεια να
προχωρήσουν στις κατασχέσεις και να µετατρέψουν τους ιδιοκτήτες σε ενοικιαστές των ίδιων των σπιτιών τους.
Αυτό, βέβαια, είναι το όραµα της συγκυβέρνησης. Το είπε ουσιαστικά ο ιδεολογικός εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας ο κ.
Λαζαρίδης, πως το πρόβληµα είναι ότι δεν είναι όλοι ενοικιαστές.
Θα ήθελα να είχαν, όµως, µόνο οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αυτήν
την ανησυχία αλλά εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ, διαπιστώνουµε ότι την
ίδια ανησυχία είχε πριν από µερικούς µήνες και ο κ. Μιχελάκης,
ο οποίος τον Μάρτιο είχε καταθέσει ερώτηση µε θέµα «Οι Έλληνες δανειολήπτες, έρµαια στα νύχια αρπακτικών distress funds».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την πολιτική και τους νόµους
που ψηφίζει η Κυβέρνηση, απαλλοτριώνει αργά αλλά σταθερά
τη µικρή και µεσαία ιδιοκτησία, µε αποτέλεσµα να οδηγηθούν σε
µαζικό ξεσπίτωµα χιλιάδες υπερχρεωµένα νοικοκυριά.
Το νοµοσχέδιο αυτό, ανοίγει κερκόπορτα για µαζικούς πλειστηριασµούς. Δεν το λέµε εµείς. Το λέει η Ένωση Καταναλωτών,
η ΕΚΠΟΙΖΩ, η οποία τονίζει χαρακτηριστικά: «Η προσωρινή ρύθµιση-κοροϊδία, που γίνεται µε αυτό το νοµοσχέδιο, αποτελεί στην
ουσία πλήρη απελευθέρωση των πλειστηριασµών». Και συνεχίζει:
«Καµµία επιστηµονική µέθοδος δεν υπάρχει για τον προσδιορισµό του αριθµού των δανειοληπτών που θα ευεργετηθούν από
τη δήθεν προστασία που θα παράσχει το παρόν νοµοσχέδιο».
Και πιο κάτω λέει: «Η διαφαινόµενη δήθεν προστασία της κύριας κατοικίας, δεν αποτελεί προετοιµασία για την πλήρη κατάργησή της. Η αναφορά της Κυβέρνησης», καταλήγει η ΕΚΠΟΙΖΩ,
«στο 90% των οφειλετών θυµίζει τις πανηγυρικές διαπιστώσεις
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το καλοκαίρι του 2013, ότι ο νόµος για τη ρύθµιση των ενήµερων
δανείων, θα χωρούσε πάνω από εκατό χιλιάδες δανειολήπτες και
τελικά ευεργετήθηκαν µόνο χίλιοι». Αυτή είναι η αξιοπιστία σας,
κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης.
Το 2008, είναι γνωστό ότι λόγω των οικονοµικών δυσκολιών
νοµοθετήθηκε η απαγόρευση των πλειστηριασµών για χρέος
200.000 χιλιάδες. Τώρα ουσιαστικά καταργείται αυτό, ό,τι και να
λέτε. Όµως, οι οικονοµικές δυσκολίες έχουν εκλείψει ή η οικονοµική κατάσταση του ελληνικού λαού είναι χειρότερη; Προφανώς, είναι χειρότερη. Η ρύθµιση θα ισχύει για το 2014 και µόνο
για την πρώτη κατοικία και µάλιστα υπό δρακόντειες και σωρευτικές προϋποθέσεις. Διαβάστε και το Επιστηµονικό Συµβούλιο
της Βουλής. Το έχετε, όµως, «γραµµένο», κυρίες και κύριοι της
Κυβέρνησης.
Η δική µας ανάλυση είναι ότι εκατό χιλιάδες περίπου δεν θα
καλυφθούν. Η υπερχρέωση των εργατικών νοικοκυριών αλλά και
των µικρών επιχειρήσεων και της µικροµεσαίας αγροτιάς, δεν
µπορεί να επιλυθεί µε αυτά τα κυβερνητικά µέτρα, τα οποία µόνο
ως εµπαιγµός και κοινωνική αναλγησία µπορούν να χαρακτηριστούν, εκτός εάν νοµίζετε ότι τα λέµε µόνο εµείς.
Τα λέει, όµως, και η ΓΣΕΒΕΕ, η οποία λέει ότι δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη για την προστασία της κύριας κατοικίας, για τις
περιπτώσεις εκείνες που υπάρχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς
το δηµόσιο και στα ασφαλιστικά ταµεία. Εάν, όµως, κάποιος έχει
χάσει τη δουλειά του, έχει κλείσει το µαγαζί του και υπάρχει και
η φοροκαταιγίδα που ψηφίσατε πριν από λίγο, θα χρωστάει στο
δηµόσιο και στα ασφαλιστικά. Άρα, θα χάσει το σπίτι του. Όσες
δηλαδή κατοικίες γλιτώσουν από τις τράπεζες θα τις πάρει το
δηµόσιο.
Η ρύθµιση δεν καλύπτει επιχειρηµατικά και καταναλωτικά δάνεια –συνεχίζει η ΓΣΕΒΕΕ- και λοιπά δάνεια που αναγκάστηκαν
να πάρουν οι επαγγελµατίες και οι αγρότες. Δεν υπάρχει ρητή
αναφορά ότι ο νόµος θα εφαρµόζεται για επιχειρηµατικά και
άλλα δάνεια ή χρέη, στα οποία έχει υπάρξει προσηµείωση ακινήτου. Είναι πολλά αυτά. Τριακόσιες πενήντα χιλιάδες είπε ο εισηγητής µας. Γιατί δεν καλύπτετε, κυρίες και κύριοι της
Κυβέρνησης, τους επαγγελµατίες, τους βιοτέχνες, τους έµπορους και τους αγρότες; Είναι προνοµιούχοι αυτοί;
Επίσης, η ΓΣΕΒΕΕ ζητά από τους επαγγελµατίες, αν έχουν λογαριασµό και µεγαλύτερο των 15.000 ευρώ, εφόσον αυτός προορίζεται αποκλειστικά για τρέχουσες δαπάνες της επιχείρησης,
δηλαδή µισθούς κ.λπ. του προσωπικού, να µπορούν να µπαίνουν
στη ρύθµιση. Διότι εάν ισχύσει αυτό που υπάρχει τώρα, βγαίνουν
όλοι εκτός ρυθµίσεων. Θα το δεχτείτε; Βέβαια, µε το θέµα των
15.000 υπάρχει σοβαρό πρόβληµα και το τονίζει πάλι το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, αν θέλατε να προστατέψετε προσωρινά την πρώτη κατοικία, θα έπρεπε να δεχθείτε την
απλή τροπολογία που είχαµε καταθέσει. Προτείναµε την επέκταση της ισχύουσας νοµοθεσίας για µια χρονιά ακόµη, µε παράλληλη απαγόρευση της πώλησης των κόκκινων δανείων στα
αρπακτικά funds. Αυτό σας το προτείναµε ως προσωρινή λύση,
αφού δεν είχατε αποδεχθεί την ολοκληρωµένη πρόταση για τα
υπερχρεωµένα νοικοκυριά που είχαµε καταθέσει πριν από καιρό
και είχε φθάσει η κατάσταση στο παρά πέντε.
(Στο σηµείο αυτό την προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προτείνει και επιµένει ότι πρέπει να υπάρξει συνολική λύση, διότι η κατοικία είναι ένα κοινωνικό αγαθό, το οποίο
πρέπει να απολαµβάνουν όλοι οι πολίτες. Αναγκαία, βέβαια, προϋπόθεση γι’ αυτό, όπως τονίζουµε στο πρόγραµµά µας, είναι η
κοινωνικοποίηση των τραπεζών, προκειµένου να διαδραµατίσουν
ένα νέο αναπτυξιακό ρόλο. Είναι αναγκαίο –λέγαµε στην πρότασή µας και επιµένουµε- όσο ποτέ η ολική διαγραφή των χρεών
εκείνων που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Οι άνεργοι,
τα άτοµα µε αναπηρία, οι άρρωστοι και οι υπερήλικες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειλληµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η µερική διαγραφή χρεών προς τις τράπεζες, ανάλογα µε τη
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µείωση των εισοδηµάτων που είχαν λόγω των µνηµονιακών πολιτικών τα λαϊκά νοικοκυριά και οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες
και αγρότες.
Τρίτον, η περικοπή των δόσεων και των τοκοχρεολυσίων των
δανείων κάθε πολίτη και κάθε νοικοκυριού, ώστε να µην ξεπερνούν το 30% του πραγµατικά διαθέσιµου µετά την αφαίρεση
φόρων και εισφορών µηνιαίου εισοδήµατος και απαλλαγή από
το υπόλοιπο της δόσης µε οριστική διαγραφή του υπολοίπου
αυτού σε ετήσια βάση.
Τέταρτον, η δραστική µείωση των επιτοκίων, ειδικά στις πιστωτικές κάρτες και στα καταναλωτικά δάνεια.
Πέµπτον, το πάγωµα της διαδικασίας κατάσχεσης και αναγκαστικής εκτέλεσης και είσπραξης από τις τράπεζες, όταν προσφεύγει σε αυτές ο δανειολήπτης και ζητάει εναγωνίως ρύθµιση
των δανείων.
Έκτον, ριζική αλλαγή του «Τειρεσία».
Έβδοµον, θέσπιση αναγκαστικών κανόνων, ώστε οι τράπεζες
αναγκαστικά να δέχονται αυτές τις ρυθµίσεις και όχι να επαφίεται στη καλή τους θέληση η λύση στο να πάει να βρει το δίκιο
του ο δανειολήπτης στο δικαστήριο.
Παράλληλα, το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει, όπως είπαν και
πάρα πολλοί συνάδελφοι, πρόστιµα σοκ και πανωτόκια που φθάνουν µέχρι το 30% του οφειλοµένου ποσού των µηνιαίων τόκων,
ρυθµίσεις που ξεσήκωσαν θύελλα ακόµη και σε κυβερνητικούς
Βουλευτές.
Την ώρα, λοιπόν, που η Κυβέρνηση και η τρόικα βουλιάζουν
την κοινωνία, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην πρώτη γραµµή και θα είναι, για
να µη χάσει κανείς το σπίτι του. Θα κάνουµε ό,τι πρέπει, ώστε οι
προτάσεις µας να γίνουν υπόθεση του ίδιου του λαϊκού κινήµατος και αύριο, µε άλλους συσχετισµούς και µε άλλα δεδοµένα
µέσα στη Βουλή και στην κοινωνία να γίνουν και νόµος του κράτους.
Τέλος, αν στοιχειωδώς, κύριοι της Κυβέρνησης, σέβεστε την
κοινοβουλευτική δηµοκρατία, οφείλετε να αποσύρετε τα άρθρα
3, 4, 5 και 6 για το Επενδυτικό Ταµείο, διότι, πρώτον, µε αυτές
τις διαδικασίες express, δεν µπορεί να γίνει καµµία ουσιαστική
συζήτηση και έχει αποδειχθεί αυτό.
Δεύτερον, είναι πολύ σοβαρό θέµα.
Τρίτον, είναι εντελώς ασαφές τι θέλετε να κάνετε.
Τέταρτον είναι προκλητικό και απαράδεκτο, που το καταγγέλλω, είναι ότι έχει έδρα το Λουξεµβούργο ή άλλη χώρα. Εκτός
αν θέλετε να κρύψετε ζητήµατα που ενδιαφέρουν τον κ. Σόιµπλε
και σας τα έχει επιβάλει, καθ’ ό,τι είναι Πρόεδρος της KFW. Είναι
γνωστή η αντίδραση του TEE και όσα έχουν γραφεί στον Τύπο,
καθώς και η ανακοίνωση του Ελληνογερµανικού Επιµελητηρίου,
η οποία είναι άκρως αποκαλυπτική ότι και η KFW θα χρηµατοδοτεί γερµανικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις οι οποίες θα συµβληθούν µε γερµανικές.
Μην ευτελίζετε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, και
άλλο τη δηµοκρατία και τον κοινοβουλευτισµό!
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): 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 «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι έξι φοιτητές και φοιτήτριες από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αναφέρθηκε ο κ. Πετράκος στην πρόταση της ΕΚΠΟΙΖΩ και
στον σχολιασµό που έκανε. Θέλετε, κύριε Πετράκο, να µας διαβάσετε την τελευταία σελίδα της πρότασης της ΕΚΠΟΙΖΩ, για
να µας πείτε τι προτείνει;
Κάνατε µία επιλεκτική ανάγνωση της εισαγωγής. Ακούστε, λοιπόν, τι προτείνει. Θα σας το πω εγώ, επειδή δεν το λέτε εσείς:
Για εισόδηµα µεγαλύτερο από 10.000 ευρώ σε οικογένεια µε ένα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

άτοµο, η ΕΚΠΟΙΖΩ προτείνει το 100% του υπερβάλλοντος εισοδήµατος να είναι καταβολή για την τράπεζα. Το αποδέχεστε ως
ΣΥΡΙΖΑ; Γιατί εδώ, κυρίες και κύριοι, και κανένα εξάµηνο, πολλοί…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Εµείς, κύριε Σκορδά, λέµε ότι αυτό
έγινε και το ’33-’36.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Αφήστε, κύριε Πετράκο. Εδώ είναι η πρόταση
της ΕΚΠΟΙΖΩ. Καταθέστε τη στα Πρακτικά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Τα ίδια έγιναν και τότε. Μετά την
κρίση, έπαιρναν τα σπίτια του κόσµου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Καταθέστε τη στα Πρακτικά για να κριθείτε.
Εδώ και ένα εξάµηνο περίπου, πολλοί κυρίες και κύριοι ετοιµάζονταν για το ρόλο της ζωής τους. Ώρες προετοιµασίας για
δάκρυα και πόνο επί του Βήµατος της Βουλής και του τηλεοπτικού πλατό. Είχε βρεθεί και ο τίτλος της ταινίας «Η δήµευση, η
ληστεία» και είχαµε και σενάριο «Διεθνής συνωµοσία του καπιταλισµού για το πώς θα πάρει τη γκαρσονιέρα στο Κερατσίνι».
Έλεος! Η παράσταση αυτή δεν σας δόθηκε ευκαιρία να παιχτεί.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παίξτε τη δική σας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε και καλοί ηθοποιοί.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Όµως, περίσσεψε πλεόνασµα υποκρισίας,
διότι το συζητούµενο νοµοσχέδιο δεν µπορέσατε να το κρίνετε,
κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, στην ουσία του ούτε σε
ένα σηµείο αρνητικά. Δεν είχατε κανένα επιχείρηµα. Υπήρχε µόνο
ένας γενικευµένος αφορισµός «Φέρτε τρεις γραµµές παράταση
της ισχύουσας διάταξης». Ποια παράταση; Ποιας διάταξης; Την
ψηφίσατε, κυρίες και κύριοι;
Και πείτε µας, εν πάση περιπτώσει, πότε δεν είχατε δίκιο, πότε
κάνατε λάθος. Όταν δεν ψηφίζατε το νόµο Κατσέλη ή σήµερα
που τον υπερασπίζεστε; Διότι και τα δύο να είναι σωστά δεν γίνεται. Για να αξιολογηθεί από τους πολίτες και η ευθυκρισία σας,
ειδικά όταν ζητάτε να ασκήσετε κυβερνητικό έργο.
Κύριε Σταθάκη, ξέρετε πόσο σας εκτιµώ αλλά νοµίζω ότι αδικείτε τον εαυτό σας. Είµαι βέβαιος ότι µπορείτε καλύτερα. Στην
εισήγησή σας που έχω εδώ, δεν κάνετε καµµία παρατήρηση σε
ό,τι αφορά την αναστολή των πλειστηριασµών ή το µόνιµο
σχήµα. Έρχεστε στο µόνιµο σχήµα, λέτε «δεν µπορείτε να κάνετε
ένα φορέα στον οποίο να είναι Υπουργοί, να είναι η Τράπεζα της
Ελλάδος ή ο Συνήγορος του Καταναλωτή».
Τι προτείνετε, λοιπόν; Διαβάζω επί λέξει από τα Πρακτικά: «Η
πρότασή µας είναι ο φορέας ο οποίος θα αναλάβει όλο αυτό το
σύνθετο σύστηµα. Πρέπει να είναι ένας φορέας δηµοσίου συµφέροντος που να διασφαλίζει την ικανότητά του να χειριστεί ένα
τόσο σηµαντικό θέµα. Ονοµάστε το όπως θέλετε, σώστε το σπίτι
µας, κάντε ό,τι θέλετε, βάλτε του τον πιο ωραίο τίτλο. Πρέπει να
βρεθεί ένας αξιόπιστος τρόπος για να µεριµνήσει γι’ αυτά τα δύο
στοιχεία». Αυτή είναι η πρότασή σας.
Πείτε µου η πρόταση αυτή πώς θα υλοποιηθεί. Με ποιους; Ποιους προτείνετε εσείς; Γενικώς και αορίστως ένας δηµόσιος φορέας. Μάλιστα, και λοιπόν; Από εκεί και µετά, έγινε µία σειρά από
σχόλια τα οποία δείχνουν πολύ πληµµελή ανάγνωση του νοµοσχεδίου.
Αναφέρθηκε η οµιλήτρια του ΣΥΡΙΖΑ: «Προ κρίσης, πείτε µας
ποια ήταν τα ποσοστά κόκκινων δανείων στην Ελλάδα, σε σχέση
µε την υπόλοιπη Ευρώπη;» Σας απαντώ λοιπόν. Το ποσοστό µη
εξυπηρετούµενων δανείων προ κρίσης στην Ελλάδα ήταν τριπλάσιο από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Ήταν πολύ χαµηλότερο από
σήµερα. Βεβαίως. Ήταν περί τα 7% -υπάρχουν τα στοιχεία, µπορείτε να τα βρείτε- όταν ο ευρωπαϊκός µέσος όρος δεν ήταν
πάνω από 2%.
Θέσατε, κύριε Σταθάκη, επανειληµµένως -και στην επιτροπή
και σήµερα- το θέµα του να σας πούµε πώς είναι τα στοιχεία από
την αξιοποίηση του ν. 4161. Επιτρέψτε µου να σας πω µε πολύ
σεβασµό ότι είναι πολύ δικανικό αυτό που κάνετε, διότι εκείνος
ο νόµος αφορά ενήµερους δανειολήπτες. Υπάρχει µόνο µία αναφορά, αρχές ή µέσα Σεπτεµβρίου αν θυµάµαι καλά, πριν συµπληρωθεί καν δίµηνο λειτουργίας του νόµου από τον κ. Ζανιά σε
περίπου χίλιους που αξιοποίησαν τη διάταξη µε τον υποχρεωτικό
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της τρόπο, δεν µπορεί κανένας, όµως, να σας πει πώς αυτός ο
νόµος έχει βοηθήσει όλους εκείνους που πήγαν για αυτοτελείς
ρυθµίσεις µε τις τράπεζες και αποτελούσε ο νόµος αυτός το θεσµικό πλαίσιο, τη βάση της συζήτησης και της διαπραγµάτευσης
µε τις τράπεζές τους.
Εν πάση περιπτώσει, ο νόµος εδώ είναι. Όποιος έχει τη διάθεση να τον αξιοποιήσει µπορεί. Αλλά αυτό, τι σχέση έχει µε τη
συγκεκριµένη οµάδα δανειοληπτών που αντιµετωπίζει το συζητούµενο νοµοσχέδιο και το οποίο αφορά, το είπαµε νοµίζω και
άλλη φορά, συγκεκριµένους δανειολήπτες; Είναι αυτοί για τους
οποίους έχουν «κοκκινίσει» τα δάνεια τους εδώ και καιρό, έχουν
εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις και οι άνθρωποι ήταν µε την
απειλή του πλειστηριασµού.
Νοµίζω ότι όλα αυτά είναι προφάσεις εν αµαρτίαις, γιατί η
ουσία είναι ότι δεν µπορείτε να κάνετε κριτική σε αυτό το σηµείο
του νοµοσχεδίου. Και απόδειξη είναι ότι την ονοµαστική ψηφοφορία την ζητάτε για άλλα άρθρα. Δεν έχετε το πολιτικό θάρρος
να ζητήσετε ονοµαστική ψηφοφορία για το κατ’ εξοχήν θέµα του
νοµοσχεδίου που είναι οι πλειστηριασµοί.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ και
εγώ, κύριε Σκορδά.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Θα ήθελα απλώς να κάνω γνωστό στο
Σώµα, ποιες βουλευτικές τροπολογίες προτιθέµεθα να κάνουµε
δεκτές προκειµένου να τις δείτε και να κάνετε τα σχόλιά σας.
Είναι τρεις οι βουλευτικές τροπολογίες που γίνονται δεκτές. Η
πρώτη έχει γενικό αριθµό 1067 και ειδικό 15, µε ηµεροµηνία 2012-2013, περί παράτασης µετατροπής των καταστατικών των
αγροτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, µια τροπολογία που
υπογράφεται από δεκαέξι συναδέλφους. Η δεύτερη έχει γενικό
αριθµό 1066 και ειδικό 14, πάλι µε ηµεροµηνία 20-12-2013, περί
παράτασης αναστολής ατοµικών διώξεων των προέδρων και
µελών των διοικητικών συµβουλίων των αγροτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων και χορήγηση ασφαλιστικής και φορολογικής
ενηµερότητας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ε, όχι, κύριε Χατζηδάκη! Έλεος!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Και η τρίτη έχει γενικό αριθµό 1065 και
ειδικό 13, µε ηµεροµηνία 20-10-2013, περί εξόφλησης δαπανών,
προµηθειών καυσίµων των Γενικών Επιτελείων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας.
Σας το λέµε από τώρα. Αν έχετε αντιρρήσεις, οι καθ’ ύλην αρµόδιοι Υπουργοί είναι στη διάθεσή σας για να τοποθετηθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τις τροπολογίες πρέπει να τις
έχετε εδώ, στα έντυπα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Θα το φροντίσουµε άλλη φορά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να το φροντίσετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κυρία Κωνσταντοπούλου!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πάλι ασυλία, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αδιαµφισβήτητα η δηµοσιονοµική, οικονοµική και κατ’ επέκταση χρηµατοοικονοµική
κρίση των τελευταίων χρόνων έπληξε συθέµελα την ελληνική οικονοµία, µείωσε τα εισοδήµατα των νοικοκυριών µας, αποσταθεροποίησε τα δηµόσια οικονοµικά και απείλησε τη χρηµατοπιστωτική µας σταθερότητα.
Η οικονοµική αδυναµία, στην οποία περιήλθαν πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη χώρα µας, οδήγησε, δυστυχώς, στη ραγδαία αύξηση των καθυστερούµενων οφειλών φυσικών
προσώπων και επιχειρήσεων προς το δηµόσιο, τα ασφαλιστικά
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ταµεία και προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, των οποίων βασικός µέτοχος έχει καταστεί το δηµόσιο, δηλαδή το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η ελληνική πολιτεία, έσπευσε ωστόσο ως όφειλε να λειτουργήσει προστατευτικά για τα νοικοκυριά. Δόθηκε δυνατότητα
στους οφειλέτες του δηµοσίου να ρυθµίσουν µε ευνοϊκούς
όρους τις ληξιπρόθεσµες οφειλές τους, ενώ ανάλογες προβλέψεις υπήρξαν και για όσους έχουν οφειλές στα ασφαλιστικά ταµεία. Επίσης, προβλέφθηκε η απαγόρευση των πλειστηριασµών
πρώτης κατοικίας για το έτος 2013.
Ειδικότερα, όµως, για τις οφειλές προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
αυτό που απαιτείται πλέον είναι µια πιο στοχευµένη ορθολογική
και κοινωνικά δίκαιη αντιµετώπιση του µη εξυπηρετούµενου ιδιωτικού χρέους. Γι’ αυτό µε αυτήν τη νοµοθετική πρωτοβουλία του
Υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπεται η σύσταση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Διαχείρισης Κυβερνητικού Χρέους, δηλαδή ενός
ανώτατου κυβερνητικού οργάνου σκοπός του οποίου θα είναι η
προετοιµασία ενός µόνιµου µηχανισµού υποστήριξης και διαχείρισης ιδιωτικού χρέους.
Ωστόσο, πέρα από το µεσοπρόθεσµο σχεδιασµό η Κυβέρνηση, όπως είχε δεσµευτεί, θα συνεχίσει να προστατεύει την
πρώτη κατοικία των Ελλήνων πολιτών που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα εξυπηρέτησης χρέους. Έτσι, για το 2014 το
νοµοσχέδιο προβλέπει ένα πολύ πιο συνεκτικό πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών που βρίσκονται σε πραγµατική αδυναµία
εξυπηρέτησης του χρέους τους.
Όπως θα σας εξηγήσει ο κ. Χατζηδάκης, στην ουσία θα εξακολουθήσει να εφαρµόζεται το ισχυρότερο στην Ευρώπη πλαίσιο
προστασίας των πιο αδύναµων οικονοµικά στρωµάτων. Παράλληλα, όµως, εξασφαλίζεται ότι δεν θα συνεχίσει να υφίσταται καθεστώς προστασίας για όσους έχουν κατά τεκµήριο τη
δυνατότητα να εξυπηρετούν το χρέος τους εις βάρος του υπόλοιπου κοινωνικού συνόλου, διότι αυτό αποτελεί βόµβα στα θεµέλια της οικονοµίας και της κοινωνίας, αφού διαµορφώνει
στρατηγικούς κακοπληρωτές.
Όλοι στην περίπτωση αυτή θα αρχίσουν να αναρωτιούνται, αν
είναι πράγµατι κορόιδα που καλούνται να καλύψουν αυτούς ακριβώς τους στρατηγικούς κακοπληρωτές.
Αλλά επειδή αυτά είναι ζητήµατα που θα τα καλύψει εκτενώς
ο Υπουργός Ανάπτυξης, θα ήθελα να αναφερθώ όσο πιο γρήγορα γίνεται στις διατάξεις που εµπίπτουν αµιγώς στη δική µου
αρµοδιότητα, του Υπουργείου Οικονοµικών δηλαδή. Με τις προτεινόµενες διατάξεις που αφορούν τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων, επιδιώκεται η προσαρµογή της νοµοθεσίας περί
εισπράξεως δηµοσίων εσόδων στις διατάξεις του νέου Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος τίθεται σε ισχύ την 1-1-2014.
Ειδικότερα, σας είπα και το πρωί µερικά πράγµατα. Πρώτον,
απλοποιείται η διαδικασία της βεβαίωσης είσπραξης. Δεύτερον,
δίνεται για πρώτη φορά στον οφειλέτη επί οικειοθελούς συµµορφώσεως, να επιλέγει ο ίδιος µεταξύ των περισσοτέρων χρεών
του ποιο θα εξοφληθεί, ενώ µέχρι τώρα τη σειρά αυτή καθόριζε
η φορολογική αρχή. Τρίτον, ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε την
αποστολή και κοινοποίηση ατοµικής ειδοποίησης προ αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία για πρώτη φορά προβλέπεται νοµοθετικά ότι αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη λήψη µέτρων
αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της ακίνητης περιουσίας ενός
οφειλέτη. Τέταρτον, προβλέπεται ότι τόσο οι οφειλές των στρατευµένων αλλά και οι οφειλές των ανηλίκων για όσο διάστηµα
αυτοί στερούνται της προβλεπόµενης από το νόµο εκπροσώπησης και επί ένα εξάµηνο µετά την απόκτηση αυτής, απαλλάσσονται από διοικητικές κυρώσεις. Πέµπτον, µεταβάλλεται το
καθεστώς υπολογισµού των τόκων και των λοιπών διοικητικών
κυρώσεων επί εκπροθέσµου καταβολής, καθώς και οι όροι και οι
περιπτώσεις της απαλλαγής από τους τόκους.
Ειδικά για το θέµα των προσαυξήσεων γύρω από το οποίο
προκλήθηκε σύγχυση, θα ήθελα και πάλι να σας πω αυτό το
οποίο είπα και νωρίτερα. Οι διατάξεις αυτές προέκυψαν ως
ανάγκη εφαρµογής ενιαίων κανόνων και για τα λοιπά έσοδα του
δηµοσίου σε σχέση µε την εισπρακτική διαδικασία.
Οι διατάξεις του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ, δεν είναι παρά επανάληψη της ρύθµισης των άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολο-
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γικής Διαδικασίας που ψηφίστηκε τον Ιούλιο και ξεκινά να εφαρµόζεται σε λίγες ηµέρες και για να µην υπάρχει παρανόηση, µε τη
βελτίωση που έκανα, ακριβώς, παραπέµπω σ’ αυτές.
Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, αφορά την είσπραξη του
συνόλου των φόρων που προβλέπονται από τις κείµενες φορολογικές διατάξεις και αποτελούν πάνω από το 80% των συνολικών
εσόδων του κράτους. Συνεπώς, αυτό που καταθέτω σήµερα κάνει
απλώς το αυτονόητο. Εναρµονίζει το καθεστώς της είσπραξης για
το υπόλοιπο µικρό ποσοστό δηµοσίων εσόδων µε τις ήδη ψηφισµένες διατάξεις για τα φορολογικά έσοδα.
Θα ήθελα να θυµίσω ξανά τι ίσχυε ως σήµερα. Σύµφωνα µε το
ποινολόγιο της φορολογικής νοµοθεσίας, υπολογίζονταν πρόσθετοι φόροι σε ποσοστό 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3% και 3,5% για κάθε
µήνα καθυστέρησης ανάλογα µε την παράβαση µε µέγιστο ποσοστό 60% για την εκπρόθεσµη δήλωση και 120% για την ανακριβή
δήλωση. Παράλληλα ισχύουν και διατάξεις του άρθρου 6 του
ΚΕΔΕ πού όριζαν ότι επιβάλλεται προσαύξηση εκπρόθεσµης καταβολής µε προσαύξηση 1% για κάθε µήνα καθυστέρησης και
οροφή το 100%.
Από 1-1-2014, µε τις ψηφισµένες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών και µε την προτεινόµενη τροποποίηση του
ΚΕΔΕ, αντί όλων των ανώτατων ποσοστών 60%, 100% και 120%
θα ισχύει το εξής: Πρώτον, αφού ένα χρέος καταστεί ληξιπρόθεσµο και δεν καταβληθεί µέσα σε δυο µήνες, τότε υπολογίζεται
πρόστιµο 10% και µπορεί να φτάσει 30% µετά από την πάροδο
δυο ετών. Δεύτερον, θέλω να προσθέσω ότι κανένα πρόστιµο δεν
θα επιβληθεί εις βάρος εκείνου που έχει υπαχθεί σε καθεστώς
ρύθµισης. Τρίτον, σε ό,τι αφορά το επιτόκιο που θα επιβάλλεται,
ενηµερώνω το Σώµα ότι θα ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών -σήµερα το αλλάζω αυτό- αντί για το Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων. Στόχος είναι να εναρµονίσουµε κατά το
δυνατόν το επιτόκιο µε το οποίο το δηµόσιο εξοφλεί τις απαιτήσεις
του φορολογουµένου, ούτως ώστε να είναι το ίδιο µε εκείνο που
επιβάλλει στο φορολογούµενο.
Συµπληρωµατικά υπενθυµίζω ότι για πρώτη φορά θεσµοθετήσαµε τον Ιούλιο και θα ισχύσει από 1-1-2014 την υποχρέωση της
φορολογικής διοίκησης να διενεργεί εντόκως µέσα σε ενενήντα
µέρες στο φορολογούµενο την επιστροφή φόρου από την πρώτη
ηµέρα. Δηλαδή, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα µεταξύ κράτους και πολίτη θα λειτουργούν αµφίδροµα. Αντίστοιχη διάταξη
δεν υπήρξε ποτέ στη φορολογική µας νοµοθεσία.
Τέλος, σηµειώνω ότι και πάλι για πρώτη φορά δεν θα προβλέπονται πρόσθετες κυρώσεις στις περιπτώσεις επιβολής αυτοτελών προστίµων.
Ως προς τις υπόλοιπες προτεινόµενες διατάξεις του νοµοσχεδίου, θα ήθελα να σας πω, πρώτον ότι διατηρείται ο µειωµένος
συντελεστής 13% στην εστίαση µέχρι και 31-12-2014, δεδοµένου
ότι η πιλοτική εφαρµογή του συντελεστή αυτού από 1-8-2013
µέχρι σήµερα δεν οδήγησε σε σηµαντική µείωση των εσόδων του
δηµοσίου.
Στο πεδίο αυτό, οφείλω να υπενθυµίσω και να αναγνωρίσω ότι
κερδήθηκε ένα µεγάλο προσωπικό στοίχηµα του ίδιου του Πρωθυπουργού.
Όπως είπα και στη χθεσινή µου οµιλία, η Κυβέρνηση προχωρά
σε σταδιακή ελάφρυνση φορολογικών βαρών. Ο ΦΠΑ στην
εστίαση αλλά και ο ΕΝΦΙΑ σε σχέση µε το ΕΕΤΑ και το ΕΕΤΗΔΕ,
είναι χαρακτηριστικά παραδείγµατα χαµηλότερων φόρων. Το
ξέρω φυσικά ότι δεν είναι αρκετά και ανάλογα των θυσιών των Ελλήνων συµπολιτών µας αλλά είναι πραγµατικά και όχι η ακοστολόγητη παροχολογία της Αντιπολίτευσης που ακούµε συνέχεια
τους τελευταίους µήνες. Η Αντιπολίτευση, έχει υιοθετήσει άκριτα
όλα τα αιτήµατα –έχω µετρήσει ήδη πάνω από πενήντα- µε ένα
κόστος το οποίο πολύ πρόχειρα υπολόγισα γύρω στα 60 δισεκατοµµύρια ευρώ. Υπάρχουν λεφτά, λοιπόν, κύριοι;
Επίσης, µε διατάξεις του νοµοσχεδίου παρέχεται η δυνατότητα
στο δηµόσιο για την είσπραξη τελεσίδικα επιδικασασών απαιτήσεων ΠΑΕ, που δεν διαθέτουν κινητή ή ακίνητη περιουσία κατά
τρίτων, ως πρόσθετη εξασφάλιση για την εξόφληση ισόποσων
υποχρεώσεών τους προς το δηµόσιο. Με αυτόν τον τρόπο, οι ΠΑΕ
τελούν υπό ειδική και ταχεία εκκαθάριση και συνεπώς δεν διαθέτουν τον απαιτούµενο χρόνο που διαρκούν ποινικές και λοιπές νο-
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µικές διαδικασίες για να εισπράξουν τα οφειλόµενα σε αυτές αλλά
και να επιτύχουν την ποινική τιµωρία των υπαιτίων οικονοµικών εγκληµάτων εις βάρος τους.
Δεύτερον, θα ήθελα να αναφερθώ στις διατάξεις για τα θέµατα
των αποκρατικοποιήσεων. Με αυτές, επιδιώκεται η βελτίωση και
η επιτάχυνση τη διαδικασίας αξιοποίησης από το ΤΑΥΠΕΔ, των
συµµετοχών της στη «ΛΑΡΚΟ» και στον ΟΔΙΕ.
Ειδικά για τη «ΛΑΡΚΟ» θέλω να θυµίσω ότι η αναδιάρθρωση και
η αποκρατικοποίηση της ήταν ένα από τα βασικά προαπαιτούµενα
που έπρεπε να πραγµατοποιηθεί έως τον Αύγουστο του 2013 για
την εκταµίευση της δόσης του 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ, η οποία
τελικά αποφασίστηκε και εκταµιεύθηκε από το πρόσφατο Eurogroup.
Η Κυβέρνηση, µετά από πολύµηνες και επίπονες διαπραγµατεύσεις, κατόρθωσε να έρθει σε συµφωνία µε τους εταίρους της
και να γίνει αποδεκτό ένα σχέδιο αποκρατικοποίησης για την εταιρεία και να κυρωθεί επίσης το πρόστιµο της κρατικής βοήθειας.
Το σχέδιο αυτό διασφαλίζει τα συµφέροντα του ελληνικού δηµοσίου και µεγιστοποιεί τα οφέλη από την αξιοποίηση του εργοστασίου, καθώς και των δηµόσιων µεταλλείων της Λάρυµνας.
Στο πλαίσιο αυτό, όπως έχει γίνει άλλωστε και σε άλλες περιπτώσεις αποκρατικοποιήσεων, λαµβάνονται µέτρα προστασίας
της εταιρείας από τους πιστωτές της. Με αυτόν τον τρόπο, προστατεύονται πρωτίστως τα συµφέροντα του ελληνικού δηµοσίου
αλλά και των λοιπών µετόχων, καθώς θωρακίζεται η απρόσκοπτη
συνέχιση των εργασιών της εταιρείας, διατηρείται η αξία των περιουσιακών της στοιχείων και εξασφαλίζεται η αποκόµιση µεγαλύτερου οφέλους από τη διαδικασία της αποκρατικοποίησης για
το ελληνικό δηµόσιο.
Στο πλαίσιο αυτό, κρίθηκε επίσης απαραίτητη και η προστασία
των µελών του διοικητικού συµβουλίου για τις νόµιµες ενέργειες
που θα κληθούν να κάνουν, κατά τη διαδικασία της αποκρατικοποίησης. Προφανώς αυτή η προστασία δεν καταλαµβάνει ενέργειες του παρελθόντος ούτε αναστέλλει οποιονδήποτε έλεγχο
διενεργείται ή θα διενεργηθεί στο µέλλον.
Όµως, µε αφορµή τις αποκρατικοποιήσεις, τις οποίες φυσικά η
Αντιπολίτευση –ειδικά η Αξιωµατική Αντιπολίτευση- αντιµετωπίζει
ως «κόκκινο πανί», θα ήθελα να δώσω και µια απάντηση στον κ.
Τσίπρα, ο οποίος διερωτήθηκε για την ιδεολογία µου και τον
τρόπο που την εφαρµόζω. Όχι ότι ενδιαφέρει το Σώµα ή τον ελληνικό λαό αλλά θα ήθελα να το αναφέρω αυτό και να γυρίσω
ξανά µετά στον κ. Τσίπρα και να του πω ότι, πράγµατι, η ιδεολογία
µου έχει διαµορφωθεί από διανοητές, όπως είναι ο Αριστοτέλης,
ο Πλάτωνας, ο Μαρξ και ο Λένιν –µε το συµπάθιο, κυρία Παπαρήγα- ο Φρόιντ, ο Γκράµσι, ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, ο Κέυνς, ο Φρίντµαν, ο Καλέτσκι και o Σουµπέτερ. Συνεχίζω να τους διαβάζω και
προσπαθώ να συνθέσω τις ιδέες τους διότι τα οικονοµικά δεν είναι
δόγµα, είναι ρεαλισµός και ευελιξία και προσπαθώ να συνθέσω.
Όµως, να ξέρετε και να το µεταφέρετε στον κ. Τσίπρα, πουθενά
σε αυτά που διαβάζω, σε όλους αυτούς τους διανοητές, δεν
βλέπω κάτι που να δικαιολογεί αυτά τα αντιφατικά που υποστηρίζει και λέει. Διότι ο κ. Τσίπρας είναι. Πράγµατι. µία sui generis περίπτωση διανόησης, δηλαδή πιστεύει στη δηµιουργία πλούτου
από αέρα κοπανιστό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Διακηρύσσει την κοινωνική δικαιοσύνη αλλά σύµφωνα µε τις
προτάσεις του, ένας πολίτης µε ακίνητη περιουσία 500.000 ευρώ
-αντικειµενική αξία- και καταθέσεις 200.000 ευρώ, πρέπει να τύχει
της ίδιας προστασίας µε έναν άνεργο συµπολίτη µας που δεν µπορεί να εξυπηρετήσει το δάνειο για το δυαράκι που έχει πάρει στη
Δραπετσώνα.
Λέει, λοιπόν, ο κ. Τσίπρας ότι δεν θα βγάλει τη χώρα από το
ευρώ, αλλά συγχρόνως γυρνάει και λέει στους πολίτες της Ευρώπης: «Κύριοι, εγώ τα δάνεια που µας έχετε χορηγήσει, δεν θα τα
πληρώσω…» -µε τον τσαµπουκά- «…γιατί είναι επαχθή.» Επίσης,
λέει: «Θα ορίσω εγώ µονοµερώς τους όρους µε τους οποίους θα
τα πληρώσω.» Δηλαδή, ο κ. Τσίπρας νοµίζει ότι για πολύ καιρό
ακόµα θα πατάει σε δύο βάρκες. Τον πληροφορώ ότι πολύ γρήγορα θα πέσει στη θάλασσα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτές τις µέρες, καλούµαστε να
ολοκληρώσουµε το νοµοθετικό έργο µιας δύσκολης χρονιάς. Βρι-
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σκόµαστε στην τελευταία και πιο δύσκολη στροφή. Κάποιοι σήκωσαν τα βάρη δύσκολων αποφάσεων. Κάποιοι, όµως, επαναπαύτηκαν στην πιο προνοµιακή δουλειά που υπάρχει αυτή, τη στιγµή
στην Ελλάδα, δηλαδή στην ανακύκλωση κινδυνολογίας, καταστροφολογίας, µεµψιµοιρίας, γκρίνιας. Από προτάσεις και λύσεις,
µηδέν, απόλυτο µηδέν, µηδέν εις το πηλίκον! Τίποτα! Δύο χρόνια
που είµαι εδώ, δεν έχω ακούσει απολύτως τίποτα ούτε µία δηµιουργική πρόταση.
Έχω, ωστόσο, την απόλυτη πεποίθηση ότι το 2014, η Βουλή θα
καταπιαστεί µε λιγότερο επώδυνα θέµατα και περισσότερο µε θέµατα που έχουν να κάνουν µε ελάφρυνση του χρέους, µε την
επαύριον της κρίσης, µε το νέο αναπτυξιακό πρότυπο και µε το
µέλλον του τόπου.
Κύριοι, ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ να εγκρίνουµε την απόφαση της
Διάσκεψης των Προέδρων της 19-12-2013, µε θέµα: «Ρύθµιση
θεµάτων, που αφορούν στην ακτοπλοϊκή µετακίνηση των Βουλευτών επαρχίας».
Δηλαδή, αλλάζουν τα αεροπορικά τους εισιτήρια µε ακτοπλοϊκά. Ήταν αίτηµα προς τον Πρόεδρο της Βουλής και η Διάσκεψη έκανε δεκτή αυτή τη σκέψη.
Εγκρίνει η Βουλή;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Συνεπώς, η
απόφαση έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία.
Η ως άνω απόφαση θα κατατεθεί στα Πρακτικά της σηµερινής
συνεδρίασης.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθεται για τα Πρακτικά η προαναφερθείσα απόφαση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Σταϊκούρας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θα ήθελα τον λόγο, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Παπαδηµούλη, θα τα πείτε µετά σας παρακαλώ. Ας τοποθετηθεί ο κ.
Σταϊκούρας και µετά θα τοποθετηθείτε εσείς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν ζητώ τον λόγο για να
δευτερολογήσω, κυρία Πρόεδρε. Επί της διαδικασίας τον λόγο.
Ένα λεπτό χρειάζοµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κύριε
συνάδελφε. Μόλις τελειώσει ο κ. Σταϊκούρας.
Έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δική µου τοποθέτηση
θα είναι συµπληρωµατική προς αυτήν των συναδέλφων-µελών
του Υπουργικού Συµβουλίου και θα εδράζεται σε δύο άξονες, σε
δύο διατάξεις. Η µία διάταξη, είναι για τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και η άλλη για το ΦΠΑ στην εστίαση.
Ξεκινάω από την πρώτη. Με βάση το νόµο του 2010, του «Καλλικράτη», σε συγκεκριµένη παράγραφο, συγκεκριµένου άρθρου,
του άρθρου 259, η απόδοση των κεντρικών αυτοτελών πόρων
των δήµων, δηλαδή στους ΟΤΑ Α’ βαθµού, από τον κρατικό προϋπολογισµό, γίνεται βάσει των προεκτιµώµενων εσόδων και η τελική εκκαθάριση, πραγµατοποιείται µε βάση τα απολογιστικά
στοιχεία εσόδων του αντίστοιχου οικονοµικού έτους.
Με βάση αυτά τα στοιχεία, προϋπολογισθέντα και απολογιστικά, για την περίοδο 2009-2012, εξαιτίας του γεγονότος ότι τα
έσοδα ήταν χαµηλότερα από αυτά που είχαν προϋπολογιστεί,
αποδόθηκαν στους δήµους, στους ΟΤΑ Α’ βαθµού, επιπλέον
πόροι συνολικού ύψους 373,5 εκατοµµυρίων ευρώ.
Η Κυβέρνηση, έχοντας υπ’όψιν τα θετικά αποτελέσµατα της
εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισµού, µε διάταξη στο σχέδιο
νόµου που συζητάµε, προτείνει να µην τεθεί σε εφαρµογή η τελική εκκαθάριση των αποδοθέντων κεντρικών αυτοτελών πόρων
µε βάση τα απολογιστικά στοιχεία και ως τελικές κατ’ έτος αποδόσεις, να λογιστούν τα ποσά που αποδόθηκαν ως προκαταβολές βάσει των προεκτιµώµενων εσόδων. Άρα, να µην
επιστρέψουν το ποσό που ήταν.
Σηµειώνεται, επίσης, ότι λόγω εκτιµώµενης συγκρατηµένης
απόδοσης των εσόδων που περιελήφθησαν στο µεσοπρόθεσµο
της περιόδου 2013-2016, η κεντρικοί αυτοτελείς πόροι των ΟΤΑ
Α’ βαθµού είναι σηµαντικά µειωµένοι. Για το λόγο αυτό, προβλέφθηκε από την ελληνική Κυβέρνηση -και είναι στους προϋπολογισµούς- ειδική επιχορήγηση προς τους ΟΤΑ Α’ βαθµού, η οποία
είναι 313 εκατοµµύρια ευρώ το 2013 και 236 εκατοµµύρια ευρώ
το 2014, προκειµένου οι δήµοι να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να αποφευχθεί η συσσώρευση απλήρωτων υποχρεώσεων.
Ως προς τη δεύτερη διάταξη, η χρηστή και λελογισµένη διαχείριση της τελευταίας περιόδου σε ένα ιδιαίτερα πιεστικό διεθνές περιβάλλον, έχει συµβάλει στην επίτευξη ή και στην
υπέρβαση των δηµοσιονοµικών στόχων την τελευταία διετία κι
έχει καταστήσει εφικτή την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος φέτος, η οποία µε τη σειρά της, συµβάλλει καθοριστικά στην
αύξηση και στη διεύρυνση στο βαθµό ελευθερίας για τον εµπλουτισµό του µείγµατος οικονοµικής πολιτικής µε αναπτυξιακές
πρωτοβουλίες αλλά και για την αποκλιµάκωση της φορολογικής
επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ήδη φέτος αυτό το
πετύχαµε σε δύο περιπτώσεις, στο ενιαίο τέλος ακίνητης περιουσίας και το ΦΠΑ στην εστίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική Κυβέρνηση, από την
πρώτη στιγµή είχε υποστηρίξει την ανάγκη µείωσης του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση. Να υπενθυµίσω ότι η αύξηση από το
13% έως το 23%, είχε ενταχθεί στο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα
της περιόδου 2012-2015 τον Ιούλιο του 2011, οπότε και υπολογιζόταν ότι θα απέφερε επιπλέον έσοδα ύψους ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ σε ετήσια βάση και µεταγενέστερα στον
συµπληρωµατικό προϋπολογισµό τον Φεβρουάριο του 2012, η
συγκεκριµένη απόδοση περιορίστηκε περίπου στα 800 εκατοµµύρια. Το µέτρο, όµως, αυτό απεδείχθη από την αρχή της υλο-
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ποίησής του τον Σεπτέµβριο 2011 µέχρι τον Ιούλιο 2013, οικονοµικά αναποτελεσµατικό. Έτσι, σε συµφωνία µε τους εταίρους, η
Κυβέρνηση προχώρησε τον Αύγουστο του 2013 πιλοτικά για
πέντε µήνες στην µείωση του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση στο
13%.
Μετά τους πρώτους µήνες εφαρµογής του µέτρου, µε βάση
στοιχεία από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, της
ΕΛΣΤΑΤ και του συνδέσµου των επιχειρήσεων του κλάδου, προκύπτουν τα εξής:
Πρώτον, η απώλεια εσόδων είναι χαµηλότερη απ’ ό,τι αρχικά
είχε εκτιµηθεί. Αρχικά η τρόικα προέβλεπε µείωση εσόδων
ύψους 140 εκατοµµυρίων ευρώ για το τελευταίο πεντάµηνο του
έτους, έναντι περίπου 100 εκατοµµυρίων ευρώ που ήταν οι εκτιµήσεις του Υπουργείου Οικονοµικών για την ίδια περίοδο. Τα
πραγµατικά στοιχεία του πρώτου µήνα είσπραξης µε βάση τις
δηλώσεις του ΦΠΑ για τον Σεπτέµβρη του 2013 -στον οποίο περιλαµβάνονται τόσο οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις που υποβάλλουν τριµηνιαίες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ όσο και οι µεγάλες
επιχειρήσεις του κλάδου που υποβάλλουν µηνιαίες δηλώσεις
ΦΠΑ- δείχνουν ότι η εκτιµώµενη απώλεια εσόδων δεν θα ξεπεράσει το πεντάµηνο τα 45 εκατοµµύρια ευρώ. Αντίστοιχα, η
τρόικα σε ετήσια βάση προέβλεπε απώλεια εσόδων 240 έως 320
εκατοµµύρια ευρώ, έναντι εκτιµήσεων του Υπουργείου Οικονοµικών από 157 έως 209 εκατοµµύρια ευρώ συµπεριλαµβανοµένων και των ξενοδοχείων µε εστιατόριο. Εάν συνυπολογιστούν
και οι εισπράξεις του δεύτερου µήνα, στον οποίο όµως υπάρχουν
στοιχεία µόνο για τις µεγάλες επιχειρήσεις που υπέβαλαν δηλώσεις ΦΠΑ και τον Οκτώβριο, τότε η απώλεια εσόδων, εκτιµάται
ότι θα περιοριστεί όπως γράφει και η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ετησίως από 44 έως 107 εκατοµµύρια
ευρώ. Οριστική, βέβαια, εικόνα θα υπάρξει τον Ιανουάριου του
2014, καθώς τότε θα υποβληθούν και οι δηλώσεις ΦΠΑ των µικροµεσαίων επιχειρήσεων β’ κατηγορίας µε τα στοιχεία του τελευταίου φετινού τριµήνου.
Δεύτερον, αυτή η µικρή µείωση των εσόδων -µικρότερη από
τις αρχικές εκτιµήσεις, προβλεπόµενη από το Υπουργείο Οικονοµικών- αντισταθµίζεται πλήρως από την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, την αύξηση του τζίρου, την
ενίσχυση της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων, που µεταφράζεται
σε διατήρηση ή και δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στον
κλάδο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Συνδέσµου Επωνύµων Οργανωµένων Αλυσίδων Εστίασης, η αύξηση του ΦΠΑ στην
εστίαση, οδήγησε σε τεσσεράµισι χιλιάδες λουκέτα και απώλεια
τριάντα χιλιάδων θέσεων απασχόλησης από τον κλάδο. Αντίθετα,
µετά τη µείωση του συντελεστή ΦΠΑ από τον Αύγουστο µέχρι
και τον Οκτώβριο του έτους, διακόσιες πενήντα επιχειρήσεις του
κλάδου έκλεισαν, αλλά τετρακόσιες καινούργιες άνοιξαν δηµιουργώντας οκτακόσιες νέες θέσεις απασχόλησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση θεωρεί ότι η µείωση του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση πέτυχε. Για το λόγο
αυτό, προχωρά στην παράταση του µέτρου του µειωµένου συντελεστή στην εστίαση για ένα ακόµη έτος. Δεν έχουµε συµφωνήσει µε τους εταίρους στη δηµοσιονοµική αποτίµησή του.
Θεωρούµε, όµως, ότι η ενσωµάτωση όλο και περισσότερων
στοιχείων από την υλοποίηση του µέτρου µέχρι σήµερα, θα δικαιώσει τις εκτιµήσεις µας, όπως γίνεται µέχρι σήµερα και όχι
µόνο για αυτό το µέτρο αλλά για τη συνολική δηµοσιονοµική
προσαρµογή, επιτυγχάνοντας εφέτος σηµαντικό βιώσιµο πρωτογενές πλεόνασµα υψηλότερο από τις αρχικές και µεταγενέστερες εκτιµήσεις εντός και εκτός της χώρας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Παπαδηµούλη, έχετε εδώ απ’ ότι βλέπω τρία λεπτά ως
τριτολογία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν ζητώ τον χρόνο της δευτερολογίας µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τι ζητάτε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Επί της διαδικασίας, θέλω
να ζητήσω κάτι από την Κυβέρνηση.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ NΘ’ - 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Παπαδηµούλη, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Χατζηδάκη, µία ώρα
πριν λήξει η συζήτηση και η ψήφιση του νοµοσχεδίου, µας φέρνετε κάποιες βουλευτικές τροπολογίες οι οποίες αναφέρονται σε
θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης µε
απόντα τον κ. Τσαυτάρη, χωρίς να υπάρχουν αυτές οι τροπολογίες εδώ για να µπορούµε να τις αξιολογήσουµε, χωρίς να µας
έχουν µοιραστεί, παρ’ ό,τι το έχω ζητήσει από τότε που τις ανακοινώσατε.
Και επειδή µε τέτοια διαδικασία πριν από µερικούς µήνες πέρασε εκείνη η σκανδαλώδης ασυλία για τους τραπεζίτες που
έδωσαν τα περίφηµα θαλασσοδάνεια, ζητώ -εκτός από την καταγγελία και τη διαµαρτυρία για τον τρόπο του νοµοθετείν, που
είναι απαράδεκτος για όλο το Κοινοβούλιο- να αποσυρθούν
αυτές και να έρθουν σε ένα νοµοσχέδιο, εφόσον η Κυβέρνηση
τις θεωρεί σωστές αλλά κανείς από τους παρόντες Υπουργούς
δεν ξέρει το θέµα, µε παρόντα τον κ. Τσαυτάρη να µας εξηγήσει
και εµείς να µπορούµε να αξιολογήσουµε.
Ψάξαµε µε δική µας πρωτοβουλία και βρήκαµε τις δύο από τις
τρείς. Μιλάνε για απαλλαγή, ασυλία, ουσιαστικά, από ενδεχόµενες ευθύνες, ποινικές και άλλες σε συνεταιριστές και για ταυτόχρονη παράταση της θητείας διοικητικών συµβουλίων
συνεταιρισµών µε απλή υπουργική απόφαση για ένα χρόνο από
µία Κυβέρνηση, που όταν έρχονται τροπολογίες για την παύση
διώξεων αγροτών που έχουν κινητοποιηθεί για τα προϊόντα τους
και τις τιµές, είναι αρνητική.
Εγώ λέω το εξής: Να µη νοµοθετούµε πρόχειρα για οτιδήποτε,
γιατί έχουµε µια αρνητική εµπειρία.
Σας παρακαλώ να τις αποσύρετε, διότι είναι τρελό, είναι αδιανόητο, είναι προσβλητικό για όλους µας, να έχει πει «ναι» εκ µέρους της Κυβέρνησης ο κ. Τσαυτάρης ο οποίος είναι απών και
κανείς από εσάς εκεί στα κυβερνητικά έδρανα, να µην είναι σε
θέση να µας εξηγήσει γιατί τις αποδέχεται η Κυβέρνηση. Μη µας
φέρνετε στη δύσκολη θέση να ανεβάσουµε τους τόνους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Παπαδηµούλη.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
κ. Χατζηδάκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Παπαδηµούλη, ειλικρινά δεν ήξερα
ότι είµαι υπεύθυνος για τη διαχείριση και την τακτοποίηση των
εγγράφων µέσα στην Αίθουσα.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Τις πήραµε από την αρχή αυτές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Δεν µου είχε συµβεί άλλη φορά να τακτοποιώ τα έγγραφα στην Αίθουσα και να είµαι υπεύθυνος για τις
φωτοτυπίες. Εάν αυτό ισχύει, άλλη φορά θα φροντίσω να ασχοληθώ και µε τις φωτοτυπίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πάντως, απ’
ό,τι µε διαβεβαιώνει η Γραµµατεία, ήταν από την αρχή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν υπάρχουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τώρα, εάν
υπήρχαν από τη µια µεριά και όχι από την άλλη, δεν θα τις µεταφέρουµε δεξιά και αριστερά. Εν πάση περιπτώσει, µοιράστηκαν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, δεν υπήρχαν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Όχι, δεν υπήρχαν. Όποιος
το λέει, δεν λέει αλήθεια. Εάν το λέει ο κ. Θεοδωρόπουλος, δεν
λέει αλήθεια. Αν το είπατε εσείς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Πάντως, υπάρχει και ένα όριο ως προς το
τι µπορεί να κατηγορείται µία Κυβέρνηση. Ε, όχι και ως προς τη
διαχείριση των φωτοτυπιών! Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, επί της ουσίας, όπως σας εξήγησα και κατ’ ιδίαν, ο
καθ’ ύλην αρµόδιος Υπουργός, ο κ. Τσαυτάρης, έχει ήδη ειδοποιηθεί, θα έρθει και θα παρουσιάσει τη θέση του και ο καθένας
θα αναλάβει προφανώς τις ευθύνες του µέσα στην Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
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Είναι για την πρωτοµιλία σας ή για το θέµα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Για αυτό το θέµα, για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε τον
λόγο, κύριε Τσούκαλη. Σύντοµα, όµως, σας παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Παρ’ όλο που δεν έχω διαβάσει τις
δύο τροπολογίες, φαντάζοµαι ποιες είναι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μία παράταση είναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Η µία, κύριε Βορίδη, είναι εκείνη
που είχαµε συντάξει τότε για την αναστολή ποινικών διώξεων, η
οποία λήγει στις 31 Δεκεµβρίου.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αυτό ακριβώς είναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Θα µου επιτρέψετε να σας πω,
όµως, ότι αυτή η διορία, της 31ης Δεκεµβρίου, είναι γνωστή τουλάχιστον εδώ κι ένα χρόνο. Και επειδή το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης δεν µας έχει τιµήσει ούτε µε ένα νοµοσχέδιο από τότε
που έχει αναλάβει ο κ. Τσαυτάρης, θα µου επιτρέψετε να σας πω
ότι είναι παρωδία κοινοβουλευτικής διαδικασίας αυτό.
Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ, µόνο και µόνο γι’ αυτό, να
προσπαθήσετε να πείσετε τον κ. Τσαυτάρη να µην φέρει αυτές
τις δύο τροπολογίες, για τη στοιχειώδη αξιοπιστία του Κοινοβουλίου, όχι για τίποτα άλλο.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Θα πάνε φυλακή. Το καταλαβαίνετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Θα το φέρετε το πρώτο δεκαήµερο.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Στις 31 Δεκεµβρίου λήγει.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Τώρα το κατάλαβε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Δάνη, συγγνώµη, αλλά αυτό το
πράγµα δεν µπορεί να γίνεται. Επειδή, δηλαδή, δεν λειτουργεί
τίποτα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης;
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να εξηγήσω
κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όλοι αντιληφθήκαµε τι συµβαίνει.
Τι θέλετε, κύριε Τζαµτζή;
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µόνο µία κουβέντα
να πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, δεν θα
έχετε την κουβέντα. Καταλάβαµε όλοι τι γίνεται.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Για µισό λεπτό, για να εξηγήσουµε,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, κύριε
Τζαµτζή. Ως τι θα µιλήσετε; Έχετε Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο,
είναι ο Υπουργός εδώ, θα έρθει και ο κ. Τσαυτάρης να εξηγήσει.
Νοµίζω ότι όλοι έχουµε κοινό νου και καταλάβαµε τι γίνεται.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ το λόγο
για δέκα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι δέκα δευτερόλεπτα, κύριε Κουκουλόπουλε. Έχετε την οµιλία σας. Ας
έρθει ο κ. Τσαυτάρης να µας εξηγήσει.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ συµφωνώ µαζί σας. Από την
ώρα που θα έρθει εδώ ο κύριος Υπουργός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να µην ξοδεύουµε το χρόνο, σας παρακαλώ.
Κύριε Κουκουλόπουλε, είναι η σειρά σας, αν θέλετε το λόγο
ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος για το νοµοσχέδιο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Επί του θέµατος αυτού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Επί του θέµατος αυτού, όχι.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα έρθει ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εγώ δεν το
είπα, κύριε Κουκουλόπουλε;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, είπα το εύλογο.
Θα έρθει ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Κουκουλόπουλε, έχετε το λόγο.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
Περιµένετε, παρακαλώ. Τώρα θα πάρουν το λόγο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Δέκα µέρες…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τι να σας πω,
κύριε Τσούκαλη; Και το Προεδρείο και η Διάσκεψη των προ-

5358

έδρων επανειληµµένα κάνουν τις εισηγήσεις τους και προς την
Κυβέρνηση και προς τον Γραµµατέα της Κυβέρνησης και προς
όλους. Ας είναι πιο συνεπείς στο νοµοθετείν. Τι να κάνουµε;
Κύριε Κουκουλόπουλε, έχετε το λόγο για δώδεκα λεπτά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ ηρεµήστε λίγο. Έρχονται Χριστούγεννα, αλλά το ξεχάσαµε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ να ηρεµήσουµε όλοι. Το πνεύµα των Χριστουγέννων δεν µας άγγιξε.
Έχετε τον λόγο, κύριε Κουκουλόπουλε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Η Κοινοβουλευτική µας Οµάδα φωνασκεί. Είναι ζωηρή σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσοι ήµασταν παρόντες στην
Αίθουσα στην αρχή της συνεδρίασης και ακούσαµε τον εισηγητή
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δεν µπορούσαµε να καταλάβουµε τι συµβαίνει µε τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Σταθάκη. Δεν τον ενηµερώσατε;
Περίπου µας προτρέψατε να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο για τους
πλειστηριασµούς το πρωί στην εισήγησή σας.
Χθες άκουσα τον κ. Παπαδηµούλη στην επιτροπή να µιλάει για
µία χαραµάδα, που µπορεί να µένει ανοικτή, που µπορεί να γίνει
φεγγίτης -κάπως το είπε- και του χρόνου µπορεί να γίνει µπαλκονόπορτα. Άλλα ακούσαµε από τον κ. Τσίπρα στη συνέχεια. Δεν
ενηµερώνεστε µεταξύ σας;
Απόδειξη; Έχει ήδη ειπωθεί. Να την επαναλάβω ξανά και εγώ:
Δεν υπάρχει αίτηµα - πρόταση για ονοµαστική ψηφοφορία επί
των πλειστηριασµών. Υπάρχει αίτηµα για άλλα άρθρα. Υπάρχει
µία συµφωνία επί της ουσίας, δηλαδή τύποις και ουσία, από την
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και αδυνατούµε να κατανοήσουµε πραγµατικά τι συµβαίνει.
Εγώ, απλά θέλω να υπενθυµίσω ότι την καλύτερη απάντηση
στους ισχυρισµούς του κ. Τσίπρα την έδωσε ο ίδιος ο εισηγητής
του ΣΥΡΙΖΑ για το πλαίσιο των πλειστηριασµών και δεν χρειάζεται να κουραστούµε. Εγώ απλά, από τη µεριά µου θέλω να υπενθυµίσω ότι ήταν Τετάρτη 31 Ιουλίου όταν ο παριστάµενος
Υπουργός Οικονοµικών είχε βάλει το θέµα των «κουρασµένων».
Εδώ από τη Βουλή, υπήρξαν αναφορές και από εµένα, εκ µέρους
του ΠΑΣΟΚ, όπου θέσαµε το ζήτηµα της πρώτης κατοικίας.
Πρωταγωνίστησαν τότε επί τριήµερο οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης. Ανταποκρίθηκαν ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Στη συνέχεια, ανέλαβε την πρωτοβουλία
η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και έφερε ένα
πλαίσιο σήµερα, το οποίο έχει και άρωµα Ευρώπης και σφραγίδα
κοινωνικής ευαισθησίας. Τι άλλο ακριβώς θέλουµε;
Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, παρά µόνο ότι δεν υπάρχει µονοπώλιο κοινωνικής ευαισθησίας ούτε σε αυτήν την Αίθουσα ούτε
βέβαια στην κοινωνία. Οι δύο Kοινοβουλευτικές Oµάδες των κοµµάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση πρωταγωνίστησαν µαζί µε
την Κυβέρνηση, για να διαµορφωθεί αυτό το πλαίσιο.
Θέλω, όµως, να πω ότι οι προσδοκίες για καταστροφή διαψεύδονται η µία µετά την άλλη. Ούτε δήµευση γίνεται µε το φόρο
που ψηφίσαµε ονοµαστικά πριν από λίγο, ούτε βέβαια τα ΕΑΣ καταρρέουν και κλείνουν ούτε βέβαια ο προϋπολογισµός µας γύρισε ανεπιστρεπτί από την τρόικα. Όλες οι εικασίες, όλες οι
προφητείες η µία µετά την άλλη διαψεύδονται. Γιατί δεν επανέρχεστε στην πραγµατικότητα για να συζητήσουµε.
Εγώ θέλω να παρατηρήσω, ότι δυστυχώς, η σοβαρότητα µε
την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτερα ο Aρχηγός του αντιµετωπίζει
τα ζητήµατα, είναι αντιστρόφως ανάλογη της σοβαρότητας που
τα ίδια τα θέµατα έχουν. Όσο πιο σοβαρό το θέµα, τόσο λιγότερη σοβαρότητα στην προσέγγιση. Γιατί άραγε; Αυτό δεν µένει
χωρίς συνέπειες, δεν είναι ρητορική ή λογοτεχνική η παρατήρηση που κάνω. Έκπληκτος χθες αντίκρισα στην Αίθουσα σχεδόν
όρθια την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ να χειροκροτά
µία τοποθέτηση που έλεγε από το Βήµα της Βουλής ότι η πεµπτουσία του Ελληνισµού είναι η ιδιοκτησία που κουβαλoύσανε οι
κοτζαµπάσηδες µετά την απελευθέρωση. Πραγµατικά; Αυτή
είναι η ιδεολογική και πολιτική σας αντίληψη; Να χειροκροτή-
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σουµε και εµείς! Έχουν συνέπειες αυτά, κυρία Φωτίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τι είναι αυτά που λέτε;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραίους λόγους βγάζετε! Χθες
χειροκροτούσατε όρθιοι κάποιον συνάδελφο, που έλεγε ότι η
πεµπτουσία του Ελληνισµού είναι η ιδιοκτησία που είχαν οι κοτζαµπάσηδες την ηµέρα της απελευθέρωσης στην Ελλάδα. Αυτό
χειροκροτούσατε, όρθιοι κιόλας! Τόσο λαµπρά! Γι’ αυτό είστε
αντιστρόφως ανάλογα σοβαροί µε τη σοβαρότητα του θέµατος,
που κάθε φορά συζητάµε.
Επειδή παρέλκει κάθε λόγος να µιλήσω για το θέµα των πλειστηριασµών, αφού φαίνεται να υπάρχει γενική αποδοχή, εγώ
θέλω να µιλήσω για το αντίστροφο, αυτό που µέχρι τώρα ήταν
το επιχείρηµα ότι θα δώσουν τους δανειολήπτες βορά στις τράπεζες.
Συνάδελφοι, τι ακριβώς είναι οι τράπεζες; Για να συνεννοηθούµε. Ακούσαµε πολλά ενδιαφέροντα πριν από τον κ. Σταθάκη,
όµως «για την ταµπακιέρα» δεν ακούσαµε. Οι τράπεζες είναι δηµόσιες σε ποσοστά άνω του 90%. Υπάρχει διαφωνία επ’ αυτού;
Αυτήν τη στιγµή;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τι είναι αυτά που λέτε;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ τι λέω; Οι τράπεζες είναι
δηµόσιες σε ποσοστά άνω του 90%. Είναι κρίσιµος ο ρόλος τους,
όχι µόνο για τη ρευστότητα που είναι το υπ’ αριθµόν πρόβληµα
της πραγµατικής οικονοµίας, όχι µόνο για την προστασία των καταθέσεων -για να µη ζήσουν οι Έλληνες το plan Β στην Κύπρο
κατά προτροπή και του ΣΥΡΙΖΑ και είδαµε οι Κύπριοι τι έπαθαν,
αλλά είναι και για ένα άλλο λόγο ακόµα κρίσιµα όσα γίνονται στις
τράπεζες. Θυµίζω ότι µε το πρόγραµµα αυτό, που εσείς λέτε καταστροφή, η Ελλάδα προβλέπει να εισπράξει το κρατικό ταµείο
16 δισεκατοµµύρια ευρώ περίπου πουλώντας τις συµµετοχές
του σε τράπεζες. Είναι σίγουρο ότι θα µπορέσουν να φτάσουν
αυτά τα λεφτά; Όχι βέβαια. Κανένας δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι
θα υπάρχουν οι επιστροφές 16 δισεκατοµµυρίων από την πώληση των συµµετοχών του δηµοσίου. Είναι µεγάλο στοίχηµα της
ελληνικής πολιτείας και της οικονοµίας αυτά τα 16 δισεκατοµµύρια και γιατί όχι και περισσότερα -αν πάνε καλά τα πράγµατα- να
µπορέσουµε να τα πιάσουµε.
Δεν υπάρχουν, λοιπόν, τράπεζες εναντίον δανειοληπτών. Άλλα
είναι τα προβλήµατα των τραπεζών. Να ολοκληρωθεί οµαλά η
ανακεφαλαιοποίησή τους, να µπορέσουν –όπως είπα νωρίτερανα υπάρξουν ανάσες ρευστότητας, να επιστρέψουν καταθέσεις
όσο γίνεται περισσότερο και βέβαια να προχωρήσουν δυναµικά
και επιθετικά στην αναδιάρθρωση των δανειακών τους χαρτοφυλακίων, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήµατα, όχι µόνο στους
µικροµεσαίους δανειολήπτες, αλλά και σε µεγάλους δανειολήπτες και αυτό είναι λίγο έως πολύ γνωστό.
Αυτά είναι τα προβλήµατα που υπάρχουν σήµερα σε ένα τραπεζικό σύστηµα, που έχει σε γενικές γραµµές σταθεροποιηθεί,
µε µία µέθοδο που δεν πείραξε τις καταθέσεις και στην οποία εδώ ερχόµαστε τώρα σε ενδιαφέροντα- η Αντιπολίτευση στο σύνολό της, και ιδιαίτερα βέβαια η Αξιωµατική, σε όλο αυτό το
εγχείρηµα ήταν σταθερά απέναντι.
Θέλω, λοιπόν, να θυµίσω ορισµένα πράγµατα, γιατί έχουµε
πολλούς νέους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που φοβάµαι ότι δεν είναι
ενήµεροι στα βασικά και πιστεύω ότι υπάρχει σύγχυση. Διότι
µόνο στην παρούσα Βουλή, από τις 17 Ιουνίου 2012 και µετά,
µέχρι σήµερα, έχω ακούσει, τόσο από τον κ. Τσίπρα, όσο και από
αρµόδιους εισηγητές του ΣΥΡΙΖΑ εντελώς αντιφατικές προσεγγίσεις για τα τραπεζικά. Τη µία έλεγαν να µπούµε µπροστά για
την πρόταση Ντράγκι, την άλλη µας έλεγαν «όχι» στον αφελληνισµό των τραπεζών. Αυτά είναι αντιφατικά µεταξύ τους. Τη µια
ακούγαµε καταγγελίες για το PSI, την άλλη ακούγαµε ότι καταστρέψαµε τις τράπεζες µε το PSI. Έχουµε ακούσει πολύ αντιφατικά πράγµατα.
Εγώ, λοιπόν, θέλω να σας πω µε πολύ απλά λόγια τι έχουµε
ψηφίσει εµείς οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που µας καλεί ο Αρχηγός σας κάθε τρεις και λίγο να φύγουµε, να καταψηφίσουµε και
όλα τα υπόλοιπα. Πρώτον, ψηφίσαµε την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση στην Ευρώπη που γίνεται µέσω δανεισµού της χώρας
και όχι µε κούρεµα καταθέσεων.
Δεύτερον, ψηφίσαµε εδώ τον Αύγουστο του 2011 να γίνει αυτή
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η ανακεφαλαιοποίηση µε κοινές µετοχές, µε τον ΣΥΡΙΖΑ βέβαια,
να καταλαµβάνει τους δρόµους µαζί µε τους αγανακτισµένους.
Θα πω µετά τι σηµαίνουν αυτά.
Στη συνέχεια, προχωρήσαµε στην τροποποίηση, µε την οποία,
εφόσον η πλειοψηφία των σηµερινών µετόχων των τραπεζών καταβάλει το 10% µπορεί να έχει την καθηµερινή διοίκηση, το
“everyday management”, το κράτος κρατάει την πλειοψηφία και
εποπτεύει τις τράπεζες, για να πάµε σε αυτό που έλεγα νωρίτερα
µε τα 16 δισεκατοµµύρια και άλλες λεπτοµέρειες που δεν έχουν
σηµασία.
Έγινε, βέβαια, και το κούρεµα των οµολόγων που είχαν στα
χέρια τους οι τράπεζες, όπως και των ασφαλιστικών ταµείων,
από τα οποία όσα µας άκουσαν και έκαναν ανταλλαγή έχουν καλύτερο χαρτοφυλάκιο σήµερα. Δεν ισχύουν τίποτα από όλα αυτά
που λέτε. Τίποτα. Προφανώς, κάτι ανάλογο έκαναν και οι τράπεζες. Έτσι, λοιπόν, σήµερα είµαστε εκεί που προείπα µε το τραπεζικό σύστηµα.
Το ζήτηµα, βέβαια, της ισόρροπης και σύγχρονης λύσης, που
φέρνει σήµερα το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο προστατεύει
και τον δανειολήπτη και κρατάει όρθια την έννοια της τραπεζικής
και ειδικότερα της στεγαστικής πίστης, είναι ένα ακόµα βήµα στο
να µπορέσουµε να έχουµε ένα τραπεζικό σύστηµα, πάνω στο
οποίο θα µπορούµε να βασίσουµε µια σοβαρή αναπτυξιακή πορεία αύριο.
Εγώ θέλω εδώ να κάνω µία µικρή παρένθεση για να κάνω την
αποκατάσταση µιας µεγάλης παρεξήγησης, την οποία θέλω να
ακούσουν ιδιαίτερα αυτοί που δηλώνουν ότι θα είναι αύριο κυβερνητικοί εταίροι, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Διότι καλά είναι τα λόγια, αλλά οι πράξεις κι η
πραγµατικότητα είναι ακόµα καλύτερη. Πιστεύω ότι όλοι συµφωνούµε σε αυτό.
Έχετε υιοθετήσει εδώ και καιρό, στα χρόνια του µνηµονίου,
µία ρητορική µε την οποία στρέφεστε συλλήβδην κατά των κοµµάτων που κυβέρνησαν τη χώρα, ειδικότερα βέβαια κατά του
ΠΑΣΟΚ, γιατί επιχειρείτε µία ταύτιση, που εν πολλοίς υπήρχε τα
προηγούµενα χρόνια, µε αυτό που ονοµάζουµε κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα της χώρας.
Ε, λοιπόν, φίλες και φίλοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ποιοι συνθέτουν και συναποτελούν το σύστηµα της χώρας για να το µάθουµε κι εµείς που δεν ξέρουµε;
Πρώτον, είναι κάποιοι άλλοι από τους µεγαλοµετόχους των τραπεζών; Δεύτερον, είναι κάποιοι άλλοι από αυτούς που τα ονόµατά τους συναντάµε στις πενήντα πέντε χιλιάδες
εµβασµατούχους που έβγαλαν τα ευρουλάκια τους, τα έτη 2009,
2010, 2011 έξω; Είναι κάποιοι άλλοι και δεν τους ξέρουµε; Αυτοί
είναι το σύστηµα της χώρας, το υψηλά ιστάµενο. Ποιος ήρθε
µόνος απέναντι σε αυτό το σύστηµα της χώρας, µε τρόπο γενναίο και κραυγαλέο; Μόνο το ΠΑΣΟΚ. Όταν ψήφισε την άρση
τραπεζικού απορρήτου, το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε πολύ ακριβό λογαριασµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σας έχω προκαλέσει µέχρι τώρα δεκάδες φορές. Θα επαναφέρετε, αν κυβερνήσετε τη χώρα, το τραπεζικό απόρρητο; Πείτε
το καθαρά. Θα κάνετε κάποια αλλαγή στο σύστηµα των κοινών
µετοχών;
Όσοι ήµασταν εδώ το καλοκαίρι του ’11 και ζήσαµε τις τροµακτικές αντιδράσεις που είχε το σύστηµα της χώρας απέναντι
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, ξέρουµε πολύ καλά
τι έχει συµβεί. Εµείς ξέρουµε καλά, µιας και είµαστε εµπειρότεροι από εσάς, τι ακριβώς µας επιφύλαξε το σύστηµα της χώρας
και τα µέσα ενηµέρωσης µόλις πήραµε τέλη Ιουνίου και αρχές
Σεπτεµβρίου αυτές τις δύο αποφάσεις. Προγραφή του ΠΑΣΟΚ
υπήρξε από εκεί και πέρα.
Αυτά σηµειώστε τα. Είναι µε πολύ αγάπη και µεγάλη ειλικρίνεια, γιατί αν θέλει η χώρα να ανακάµψει και αν δεν θέλετε να γίνεστε προνοµιακοί συνοµιλητές κάποιων από τα συστήµατα της
χώρα που άλλα λένε και άλλα κάνουν, κοιτάξτε την πλήρη πραγµατικότητα κι όχι τη µισή.
Προφανώς, έχουµε πει επανειληµµένος –όχι µόνο εγώ,αλλά
όλοι οι συνάδελφοί µου από το ΠΑΣΟΚ- ότι το υπ’ αριθµόν ένα
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πρόβληµα που αξιολογούµε εµείς ως σοσιαλιστικό κόµµα στην
περίοδο της κρίσης είναι ότι έχουµε έκρηξη εκτός ελέγχου των
κοινωνικών ανισοτήτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Προφανώς το υπ’ αριθµόν ένα πρόβληµα είναι η έκρηξη των
κοινωνικών ανισοτήτων, που είναι εκτός ελέγχου. Είναι προφανές
αυτό. Μόνο όποιος δεν ζει στην Ελλάδα δεν µπορεί να το διαπιστώσει αυτό.
Εξίσου προφανές, όµως, είναι ότι αυτό που ονοµάζουµε σύστηµα της χώρας, οι έχοντες και οι κατέχοντες που είπε και ο κ.
Τσίπρας το πρωί και τον χειροκροτήσατε, είναι αυτοί που µόλις
προείπα. Ε, λοιπόν, ήρθε απέναντί τους τόσο γενναία και τόσο
κραυγαλέα η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, που δεν
υπάρχει προηγούµενο στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης. Δεν
υπάρχει προηγούµενο!
Εσείς εξαντλούσατε την κριτική σας στην ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών στο ρόλο της BlackRock.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, παρακαλώ.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Για να είµαι ειλικρινής, είχα κι
εγώ τις αµφιβολίες µου. Αλλά µετά την ψήφο εµπιστοσύνης που
έχουν δώσει κορυφαία στελέχη σας στην «BlackRock», επενδύοντας εκεί τις οικονοµίες τους, νοµίζω ότι είµαι απολύτως βέβαιος γι’ αυτά που κάναµε τα προηγούµενα χρόνια.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Επαµεινώνδας Μαριάς, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, έχει τον λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι
Υπουργοί, το πολιτικό σύστηµα της χώρας περνάει µία τεράστια
κρίση και µια από τις βασικές αιτίες είναι η διγλωσσία που υπάρχει σε αυτήν εδώ την Αίθουσα -και υπήρχε και στο παρελθόν- και
η αυταρέσκεια. Γιατί φαίνεται ότι δεν υπάρχει συναίσθηση του
πού βρισκόµαστε και πού πραγµατικά έχουν οδηγήσει οι συγκεκριµένες πολιτικές του µνηµονίου και όσων εφάρµοσαν αυτές τις
πολιτικές και όσων συµφώνησαν γι’ αυτές τις πολιτικές σήµερα
τη χώρα.
Άκουσα µε ενδιαφέρον τον κ. Βορίδη που είπε ότι η Ελλάδα
είναι παράδειγµα προς µίµηση στην Ευρώπη. Δηλαδή, η Ελλάδα
µέχρι στιγµής έχει πληρώσει- τα τελευταία είκοσι ένα χρόνια- 851
δισεκατοµµύρια, χρωστάει άλλα 320 δισεκατοµµύρια ευρώ, έχει
1,5 εκατοµµύριο ανέργους και αυτή είναι η χώρα παράδειγµα
προς µίµηση από την Ευρώπη. Μπράβο!.
Το θέµα που συζητούµε είναι σηµαντικότατο. Τέτοιες µέρες
άλλες εποχές, Χριστούγεννα οι δρόµοι ήταν γεµάτοι, οι ελληνικές οικογένειες είχαν την ευκαιρία να βγουν στην αγορά, να ψωνίσουν, να αισθανθούν διαφορετικά και σήµερα η εικόνα που
υπάρχει είναι τελείως διαφορετική. Μια άδεια Αθήνα, άδεια τα
εµπορικά κέντρα πάρα πολλών πόλεων. Πού βρισκόµαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Το ιδιωτικό χρέος της χώρας το 2004 ήταν 56 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Το 2009, µέσα από τη λειτουργία της Ευρωζώνης και της
ευµάρειας, η οποία υπήρχε λόγω του πλαστικού χρήµατος και
των φτηνών επιτοκίων, έφτασαν τα 140 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Το ίδιο χρονικό διάστηµα, το δηµόσιο χρέος ήταν 130 δισεκατοµµύρια ευρώ και την ηµέρα του µνηµονίου ανήλθε στα 330 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τα νοικοκυριά το 2004 είχαν δανειστεί 52,5
δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ το 2009 το ποσό αυτό αυξήθηκε κατά
65,7 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Από αυτά, τα 44,9 δισεκατοµµύρια ευρώ ήταν για τα στεγαστικά δάνεια.
Σε αυτήν την κατάσταση, λοιπόν, βρέθηκε η χώρα στην έναρξη
του µνηµονίου. Ένα µνηµόνιο, το οποίο ως βασικό στόχο είχε και διακηρύχτηκε- τον αποπληθωρισµό, δηλαδή, τη µείωση των
µισθών και των τιµών. Φυσικά, πετύχατε και επιβάλλατε µόνο τη
µείωση των µισθών, γιατί οι τιµές δεν έπεσαν.
Μέσα στο χρονικό διάστηµα εφαρµογής του µνηµονίου, είχαµε
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την περίφηµη δηµοσιονοµική προσαρµογή, σύµφωνα µε την
οποία µειώθηκαν οι µισθοί και οι συντάξεις στο δηµόσιο τοµέα
κατά 8 δισεκατοµµύρια ευρώ. Υπήρξε απορρύθµιση των σχέσεων στον ιδιωτικό τοµέα και µείωση των µισθών, µείωση του
ΑΕΠ κατά 25%, αύξηση των φόρων, διάλυση των µικροµεσαίων,
κλείσιµο χιλιάδων καταστηµάτων. Επίσης, οι άνεργοι ανέρχονται
στο 1,5 εκατοµµύριο, οι οφειλέτες στα ασφαλιστικά ταµεία ανέρχονται στις 730 χιλιάδες κι οι οφειλέτες στο δηµόσιο είναι
2.690.000. Τα ληξιπρόθεσµα σήµερα είναι 60 δισεκατοµµύρια
ευρώ, από τα οποία 20 δισεκατοµµύρια είναι τα πρόστιµα. Επίσης, υπήρξε κούρεµα στα οµόλογα των Ελλήνων πολιτών και αύξηση στα κόκκινα δάνεια.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, την οποία βιώνουµε και την
οποία οµολογείτε κι εσείς κύριοι συνάδελφοι εδώ, στο ίδιο το νοµοσχέδιο, γιατί στην εισηγητική σας έκθεση λέτε: «Αναφορικά µε
τις καταθέσεις και τις κινητές αξίες, σύµφωνα µε στοιχεία της
Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, το 92,8% των φυσικών προσώπων
των ελληνικών τραπεζών, διαθέτει καταθέσεις µέχρι 10 χιλιάδες
ευρώ και το 81,5% των φυσικών προσώπων, καταθέσεις µικρότερες από 2 χιλιάδες ευρώ». Εσείς οµολογείτε ότι έχετε φτωχοποιήσει τη χώρα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Βρισκόµαστε, λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση. Ποιος είναι ο
υπαίτιος που έχουµε φθάσει σε αυτήν την κατάσταση; Ποιος έχει
πτωχεύσει την ελληνική κοινωνία; Ποιος έχει χρεοκοπήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις; Είναι οι δικιές σας αποφάσεις, οι αποφάσεις της τρόικας, οι αποφάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας
κάθε φορά.
Εποµένως, τι θα περίµενε να κάνει κανείς, όταν έχουµε φθάσει
σε αυτήν την κατάσταση; Θα έπρεπε να πάρει συγκεκριµένα
µέτρα. Τι έχετε κάνει εσείς, µόνο τις τελευταίες µέρες; Εσείς ψηφίσατε σήµερα τον ΕΝΦΙΑ, δηλαδή την ένδεια του ελληνικού φορολογικού συστήµατος, το οποίο δεν µπορεί να συλλάβει τους
γνωστούς-αγνώστους φοροφυγάδες. Δεύτερον, προχωρήσατε
και σε άλλες φοροαπαλλαγές. Τρίτον, προχωρήσατε σε νέες φοροαπαλλαγές για τους εφοπλιστές. Επιπλέον, προχωρήσατε σε
κατασχέσεις. Ίσως δεν συνειδητοποιήσατε πως σήµερα ψηφίστηκε και µε ονοµαστική ψηφοφορία διαδικασία τέτοια, η οποία
επιτρέπει κατασχέσεις, συντηρητικές κατασχέσεις, να µπορεί το
κράτος να βάλει χέρι µέσα στις περιουσίες των Ελλήνων. Στήσατε, δηλαδή, ένα σύστηµα εκτέλεσης αποφάσεων που θα ληφθούν, επειδή οι Έλληνες πλέον οφείλουν τεράστια ποσά σε
ληξιπρόθεσµα χρέη και θωρακίσατε το κράτος µε διαδικασίες
κατασχέσεων, συντηρητικών κατασχέσεων, χωρίς καν δικαστική
απόφαση, ακόµα και για οφειλές οι οποίες δεν έχει λήξει η ηµεροµηνία πληρωµής τους. Αυτό ψηφίσατε πριν λίγη ώρα στην ονοµαστική ψηφοφορία στα άρθρα 47 και 48. Αυτή, λοιπόν, είναι η
κατάσταση.
Τι θα περίµενε κανείς να γίνει; Θα περίµενε, προφανώς, να
γίνει µία παρέµβαση. Διότι, παρέµβαση του κράτους πράγµατι,
όπως πάλι αναφέρει η έκθεση Επιστηµονικής Επιτροπής, σε
σχέση µε τους πλειστηριασµούς έγινε και έγινε µε τον ν.
3714/2008 και 3869/2010. Μέχρι την έναρξη, δηλαδή, του µνηµονίου που η οικονοµική κατάσταση των ελληνικών νοικοκυριών
ήταν θετική υπήρξε προστασία, όπως αναφέρεται, της µοναδικής
κατοικίας του οφειλέτη ή της κύριας κατοικίας του οφειλέτη.
Τώρα που έχει φτωχοποιηθεί ο ελληνικός λαός, ενώ έπρεπε να
υπάρχει προστασία, αίρετε την προστασία, ξεπαγώνετε τους
πλειστηριασµούς, διότι αυτό είναι το βασικό.
Η δική µας πρόταση ήταν ξεκάθαρη. Πρώτον, όποιες οφειλές
υπάρχουν, είτε προς τράπεζες είτε προς το δηµόσιο είτε προς
τα ασφαλιστικά ταµεία είτε προς τους δήµους παγώνουν σε
σχέση µε την πρώτη κατοικία που προστατεύεται µέχρι το 2020.
Αυτή είναι µία ξεκάθαρη πολιτική, διότι σήµερα δεν µπορεί να
προχωρήσει άλλο έτσι η κατάσταση.
Μα, θα πείτε ότι οι τράπεζες θα έχουν πρόβληµα. Ξεχάσατε –
και αναφέρθηκε εδώ ως στοιχείο- ότι τα κόκκινα δάνεια σήµερα
είναι 17 δισεκατοµµύρια ευρώ. Έχετε ξεχάσει ότι κατά την ανακεφαλαιοποίηση, την οποία έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, έχει
υπολογιστεί ποσό 13 δισεκατοµµυρίων ευρώ για κόκκινα δάνεια.
Δηλαδή αυτά τα ποσά έχουν υπολογιστεί στην ανακεφαλαιοποίηση, έχουν µπει µέσα, έχουν γίνει σχετικές προβλέψεις στους

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ισολογισµούς των τραπεζών.
Εποµένως, προσέξτε το παράδοξο: Ο ελληνικός λαός που µας
ακούει έχει πληρώσει µε φόρους, µειώσεις µισθών, συντάξεων
τη στήριξη των τραπεζών µε 50 δισεκατοµµύρια ανακεφαλαιοποίηση, οι τράπεζες έχουν προβλέψει και 13 δισεκατοµµύρια για τα
κόκκινα δάνεια και τώρα ο ελληνικός λαός θα είναι θύµα των τραπεζών που «θα βγάλουν στο σφυρί» υπό όρους και προϋποθέσεις
που περιγράφετε εδώ τα σπίτια του. Και ποιοι «θα τα βγάλουν»;
Το κράτος. Διότι, σωστά ειπώθηκε από την κυβερνητική πλευρά,
ότι οι τράπεζες ανήκουν στο δηµόσιο, 87% τουλάχιστον είναι οι
µετοχές του δηµοσίου.
Γιατί δεν κάνετε κάτι απλό; Εφ’ όσον το δηµόσιο είναι ο κύριος
µέτοχος, να ληφθεί µία απόφαση από τη γενική συνέλευση των
τραπεζών –γενική συνέλευση των µετόχων δηλαδή, για να υπάρχει δέσµευση- ότι κανένας πλειστηριασµός µε συγκεκριµένες
προϋποθέσεις και όρους δεν θα γίνει για πρώτη κατοικία και τελειώνει η ιστορία. Αυτό θα έδειχνε πολιτική βούληση, θα µπορούσε να γίνει και έτσι. Δεν το κάνετε αυτό. Ταυτόχρονα,
καταργείτε και το νόµο που έχει δώσει προστασία.
Πού βρισκόµαστε, λοιπόν; Σε µία κατάσταση όπου οι όροι και
οι προϋποθέσεις που βάζετε, προφανώς δεν µπορούν να τηρηθούν από όλους τους πολίτες και τους αφήνετε έρµαια στην επίθεση των τραπεζών.
Θα ήθελα να σας θυµίσω ότι στο νόµο που συζητούµε σήµερα
υπάρχει διαδικασία όπου το κράτος επιβάλλει πρόστιµα. Όµως,
ήδη πριν λίγο ψηφίσατε το άρθρο 48. Θα σας θυµίσω τι λέει το
άρθρο 48 που ψηφίσατε. Λέει: «Εάν δεν καταβληθούν προς το
δηµόσιο οι φόροι µέσα σε δύο µήνες, υπολογίζεται πρόστιµο ίσο
µε το 10% του φόρου, µετά την πάροδο ενός έτους 20%, µετά
από δύο χρόνια 30% γίνεται το πρόστιµο». Το ψηφίσατε, κύριοι
συνάδελφοι, πριν λίγη ώρα. Το έχει βάλει και στο νέο νοµοσχέδιο
ο Υπουργός, το έφερε διπλό. Αν περάσει από εδώ, είναι εντάξει,
θα περάσει και από εκεί. Άρα, αυτό που φέρνετε εδώ δεν δίνει
καµµία λύση.
Εµείς καταθέσαµε προτάσεις. Μάλιστα, ο συνάδελφος κ. Καπερνάρος έχει καταθέσει και πρόταση νόµου για το ζήτηµα αυτό.
Έχουµε, πρώτον, ξεκάθαρη πολιτική που συνδυάζεται µε µερική
σεισάχθεια, κυρίως για τις οφειλές της πρώτης κατοικίας και δεύτερον, ρύθµιση τέτοια, ούτως ώστε να µπορεί ο δανειολήπτης
αναλόγως της µείωσης ως ποσοστό που του έγινε στο µισθό να
µειώνεται αντιστοίχως και η δόση που πρέπει να καταβάλλει.
Όµως, εδώ τι έχετε κάνει; Θα γίνει επίθεση του δηµοσίου µε
φοροµπηχτική πολιτική και αφού έχει ρυθµίσει τέτοιες δικλίδες
για να εισπράξει, να φυλακίσει όσους θα χρωστούν πάνω από
5.000 ευρώ. Αυτοί θα είναι και έρµαια των τραπεζών. Ο ελληνικός
λαός θα είναι στο έλεος της επίθεσης, που γίνεται αυτήν τη
στιγµή –από ποιον;- από το ίδιο το κράτος.
Βάλτε και µία ρήτρα -µε απόφαση της γενικής συνέλευσης των
µετόχων των τραπεζών- ότι κόκκινα δάνεια δεν θα πουληθούν σε
hedge funds και σε διάφορους «µεγαλοκαρχαρίες», που θέλουν
να επιτεθούν και να πάρουν για ένα κοµµάτι ψωµί την περιουσία
του ελληνικού λαού.
Αν είναι να πουλήσετε το στεγαστικό δάνειο στο 30% της αξίας
του, τότε δώστε προτίµηση στο δανειολήπτη να εξοφλήσει εκείνος το 30% και όχι να το πάρουν τα «κοράκια».
Τελειώνοντας, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω δυο λόγια για
το ταµείο και να σας πω τη θέση που έχουµε αναπτύξει, που είναι
η ίδρυση µιας τράπεζας ειδικού σκοπού, η οποία µπορεί να παίξει
συγκεκριµένο ρόλο.
Γι’ αυτήν είχα µιλήσει και είχα γράψει ήδη από το 2011 και είχα
πει ότι απαιτείται η ίδρυση κρατικής τράπεζας ειδικού σκοπού,
προκειµένου να µπορεί να δανείζεται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτή η τράπεζα θα µπορούσε να αξιοποιήσει το χαµηλότοκο δανεισµό από την Κεντρική Τράπεζα για
αναπτυξιακούς σκοπούς.
Και τέλος, όπως γράφω εδώ, θα µπορούσε ταυτόχρονα να µειωθεί και το δυσβάστακτο οικονοµικό φορτίο, που επωµίζεται η
χώρα λόγω πληρωµής τόκων. Τι θα έκανε αυτή η τράπεζα; Θα
ήταν κρατικού σκοπού, θα αξιοποιούσε τα ποσά που περίσσεψαν
από την ανακεφαλαιοποίηση, θα ιδρυόταν αυτή η τράπεζα και
θα µπορούσε να µοχλεύσει και να έχει κεφάλαια.
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Αντί να εκδίδετε γραµµάτια ελληνικού δηµοσίου αξίας 40 δισεκατοµµυρίων ευρώ µε 4,2% επιτόκιο, τη διαφορά του 4% θα
την κέρδιζε το κράτος. Τα 40 δισεκατοµµύρια στο 4% είναι 1,6
δισεκατοµµύρια ευρώ για φέτος. Πέρσι –σας το είπαµε στη συζήτηση του προϋπολογισµού- θα είχε κέρδη 800 εκατοµµύρια
ευρώ το κράτος. Την προηγούµενη χρονιά θα είχε άλλα 800 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτήν την τράπεζα θέλαµε και θέλουµε και
αυτήν την πρόταση κάνουµε. Εσείς τι κάνετε; Την εγκαθιστάτε
στο εξωτερικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε
σας παρακαλώ, κύριε Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ένα λεπτάκι ακόµα,
κυρία Πρόεδρε.
Δεύτερον, το κράτος έχει µόνο 50%. Εφαρµοστέο δίκαιο θα
είναι το αλλοδαπό δίκαιο. Θα είναι εκτεθειµένοι και σε µελλοντικές κατασχέσεις από τους δανειστές, διότι έχετε εκχωρήσει τα
θέµατα ασυλίας, λόγω εθνικής κυριαρχίας. Θα υπάρχουν δυνατότητες, όπως λέµε υπουργικές αποφάσεις, να διαµορφωθεί το
καταστατικό. Αυτά είναι απίθανα πράγµατα. Τέτοιες υπερεξουσιοδοτήσεις δεν µπορούν να δοθούν
Σας λέω και κάτι άλλο, επειδή αρχίζει να γράφεται στον Τύπο:
Ξεχάστε το παραµύθι που πάει να στηθεί, ότι µέσα από αυτό το
αναπτυξιακό ταµείο θα εξοφλήσουν δήθεν οι Γερµανοί τις γερµανικές αποζηµιώσεις. Ξεχάστε το αυτό! Και σας το λέµε εδώ,
από αυτό το Βήµα.
Κύριοι συνάδελφοι, κυκλοφορεί η άποψη ότι οι Γερµανοί θα
κάνουν και αυτοί επενδύσεις στο Ταµείο, για να υπάρξει δήθεν
ανάπτυξη και θα δώσουν ένα ποσό περί τα 12 δισεκατοµµύρια
ευρώ, για να εξοφλήσουν τα δισεκατοµµύρια που υπάρχουν για
τις γερµανικές αποζηµιώσεις. Και µάλιστα, λέγεται ότι τα ποσά
αυτά του ταµείου θα τα δώσουν, για να χρηµατοδοτήσουν την
ανάπτυξη στην Ελλάδα µέσω γερµανικών επιχειρήσεων.
Κύριε Υπουργέ, σας το λέµε ξεκάθαρα ότι οι γερµανικές αποζηµιώσεις των 162 δισεκατοµµυρίων ευρώ –χωρίς τόκους- δεν
θα είναι αντικείµενο «πλυντηρίου» και δήθεν εξόφλησης από
αυτό το ταµείο που στήνεται.
Γι’ αυτούς τους λόγους, αλλά και τους υπόλοιπους που είπαν
οι συνάδελφοι, καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιό σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μαριά.
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 τέσσερις φοιτητές και φοιτήτριες από
το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού
Συνδέσµου Χρυσή Αυγή κ. Ηλίας Κασιδιάρης.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Θα ξεκινήσω και σήµερα την οµιλία µου,
καταγγέλλοντας τη µεγάλη εκτροπή, την οποία βιώνουµε, διότι
συνεχίζει να νοµοθετεί η παράνοµη Βουλή των διακοσίων ενενήντα επτά.
Και σήµερα, φάνηκε ξεκάθαρα για ποιο λόγο έχει στηθεί αυτή
η σκευωρία, για ποιο λόγο συνεχίζει να νοµοθετεί αυτή η παράνοµη Βουλή. Διότι τα κόµµατα της χούντας του µνηµονίου φυλλοροούν, κυριολεκτικά διαλύονται. Έχουν αποµείνει εκατόν
πενήντα δύο Βουλευτές να στηρίζουν αυτήν την παράνοµη Κυβέρνηση και, τι καλύτερο για εσάς, να βάζετε Βουλευτές στη φυλακή και να τους στερείτε παράνοµα το δικαίωµα της ψήφου.
Στερείτε παράνοµα το δικαίωµα της ψήφου από τους Βουλευτές της Χρυσής Αυγής, ένα γεγονός άθλιο για το οποίο, δυστυχώς, δεν µιλάει καµµία πτέρυγα της Βουλής και αυτό αποδεικνύει
πόσο αφοσιωµένοι είστε στο πολίτευµα και στη δηµοκρατία.
Έχετε ένα στόχο: Να περνάτε τα παράνοµα αιµατηρά µέτρα
εις βάρος του ελληνικού λαού ,γιατί σήµερα, µε αυτήν την παράνοµη σύνθεση της Βουλής χρειάζονται εκατόν σαράντα εννέα
Βουλευτές αντί για εκατόν πενήντα έναν, που πολύ σύντοµα βε-
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βαίως –µην είστε αισιόδοξοι- δεν θα είστε ούτε εκατόν πενήντα
ένας και θα έχετε πέσει. Έχετε χάσει τη δεδηλωµένη. Κυρίως,
όµως, έχετε χάσει απολύτως την εµπιστοσύνη του ελληνικού
λαού. Στην ελληνική κοινωνία είστε ένα τίποτα.
Η Νέα Δηµοκρατία σε λίγο δεν θα έχει καν διψήφια ποσοστά,
το δε ΠΑΣΟΚ δεν θα εκπροσωπείται σε καµµία περίπτωση στην
επόµενη Βουλή, ακόµα κι αν γίνουν αύριο εκλογές.
Εποµένως, καταγγέλλω και πάλι την παράνοµη Βουλή των διακοσίων ενενήντα επτά που έχει στερήσει το δικαίωµα της ψήφου
–ένα αναφαίρετο δικαίωµα, κατοχυρωµένο, µε βάση τη λαϊκή κυριαρχία και τη λαϊκή βούληση- από τον Αρχηγό της Χρυσής
Αυγής και από δύο ακόµα Βουλευτές µας. Σας καταγγέλλω!
Είστε παράνοµοι! Έχετε καταλύσει το Σύνταγµα!
Μιας και οµιλώ για κατάλυση Συντάγµατος, πριν περάσω στην
αθλιότητα των πλειστηριασµών, θέλω να αναφερθώ σε κάποια
λόγια που είπε ο Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας στο ραδιοφωνικό σταθµό «Real fm» και τα έχω αποµαγνητοφωνήσει,
ούτως ώστε να µην έρχεται πάλι στην Αίθουσα και λέει ψέµατα
και µε διαψεύδει µε ανοησίες. Τον ρώτησε, λοιπόν, η δηµοσιογράφος κ. Μακρή, αν υπάρχει σκέψη να τεθεί η Χρυσή Αυγή
εκτός νόµου. «Υπάρχει» -ρωτά - «ακόµα αυτή η σκέψη στην Κυβέρνηση;» Και απαντάει ο Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας:
«Αυτές είναι αποφάσεις που θα τις πάρει ο Πρωθυπουργός και
κατά τη γνώµη µου, έχει στα χέρια του πολλές νοµικές δυνατότητες.». Αίσχος και ντροπή!
Το Σύνταγµα των Ελλήνων στο οποίο έχετε ορκιστεί και το
οποίο έχετε ορκιστεί να υπηρετείτε, δεν προβλέπει να τεθεί
εκτός νόµου κανένα κόµµα κι έρχεται εδώ ο εκπρόσωπος της
χούντας του µνηµονίου και λέει ότι αυτό µπορεί να το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Έχουµε ξεκάθαρη παραδοχή ότι έχετε
στόχο να καταλύσετε το Σύνταγµα για µία ακόµη φορά. Μόνοι
σας τα λέτε. Μόνοι σας οµολογείτε την εσχάτη προδοσία, την
οποία διαπράττετε. Βεβαίως, µπορεί να πει κανείς ότι ο άνθρωπος έχει παρανοήσει, γιατί αυτά τα πράγµατα δεν γίνονται. Κανένας Σαµαράς δεν µπορεί να υπερβεί το Σύνταγµα και να θέτει
εκτός νόµου κόµµατα, εκτός αν νοµίζει ο Εκπρόσωπος της Νέας
Δηµοκρατίας ότι βρίσκεται σε άλλη εποχή ή σε άλλη χώρα. Δεν
θέλω να επεκταθώ περισσότερο.
Ξεχάστε αυτές τις εκτροπές. Να τις ξεχάσετε για έναν απλούστατο λόγο: Διότι πέφτετε, διότι δεν έχετε καµµία δύναµη, διότι
οι ίδιοι οι Βουλευτές σας, σας εγκαταλείπουν υπό το βάρος της
λαϊκής οργής και πολύ σύντοµα θα είστε παρελθόν από την πολιτική ζωή αυτής της χώρας. Και οι ένοχοι για την κατάλυση του
Συντάγµατος, γι’ αυτήν την άθλια σκευωρία που στήθηκε κατά
της Χρυσής Αυγής, ασφαλώς και θα λογοδοτήσουν. Έχετε διαπράξει πολύ µεγάλα αδικήµατα, πολύ σοβαρά κακουργήµατα,
έχετε καταργήσει τη διάκριση των εξουσιών, έχετε διαπράξει
αυτό που ορίζει το άρθρο 134 του Ποινικού Κώδικα ως εσχάτη
προδοσία και τιµωρείται µε ισόβια κάθειρξη.
Θα έρθω τώρα σε ένα άλλο ζήτηµα, θα έρθω σε κάποια ντοκουµέντα εδώ από τις τροπολογίες, τα σχέδια νόµου και τις αιτιολογικές εκθέσεις που µόλις χθες κατέθεσε ο Υπουργός των
Οικονοµικών και φέρουν την υπογραφή του, µέσω των οποίων
θα αποδείξω ξεκάθαρα ότι εκτός από µνηµονιακή χούντα είστε
και µία χούντα απατεώνων. Και γιατί είστε απατεώνες; Διότι την
ίδια µέρα φέρατε δύο διαφορετικά έγγραφα. Διαβάζω από εκεί
που λέτε δύο τελείως διαφορετικά πράγµατα όσον αφορά την
οικονοµική κατάσταση αυτής της χώρας.
Στην αιτιολογική έκθεση, λοιπόν, για τον ενιαίο φόρο ακινήτων,
ξεκινάτε και λέτε: «Η σταδιακή ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, αποτυπώνεται στην ήδη βελτιωµένη επίδοση των βασικών
µακροοικονοµικών δεικτών του έτους 2013. Η σταδιακή βελτίωση
του οικονοµικού κλίµατος σηµατοδοτεί σταδιακή ανάκτηση των
προσδοκιών των επενδυτών». Πάµε πολύ καλά κι επειδή πάµε
πολύ καλά, θα «τα αρπάξουµε» από όλο τον ελληνικό λαό. Αυτό
είναι το σκεπτικό αυτής της αιτιολογικής έκθεσης. Εδώ, λοιπόν,
λέτε ότι πάµε καλά.
Φέρνετε µετά µία τροπολογία, για να δικαιολογήσετε το γεγονός ότι δεν πρέπει να τα πάρετε από τους νταβατζήδες, αλλά
πρέπει να χαρίσετε κι άλλα εκατοµµύρια στους νταβατζήδες και
τους καναλάρχες. Και πώς ξεκινάει –µε την υπογραφή του ίδιου
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Υπουργού- η άλλη αιτιολογική έκθεση; «Η παρούσα δυσµενής οικονοµική συγκυρία έχει επιδράσει αρνητικά στην οικονοµική κατάσταση όλων των εµπλεκοµένων φορέων. Οι λόγοι που
επέβαλαν τη µετάθεση της έναρξης ισχύος» -δηλαδή να πάρετε
τα λεφτά- «δεν έχουν εκλείψει. Αντίθετα, επιτείνονται διαρκώς».
Τι γίνεται, κύριε Υφυπουργέ, που είστε εδώ παρών, αφού ο κ.
Στουρνάρας προηγουµένως κοιµόταν και αποχώρησε εν συνεχεία; Σταδιακή ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας ή δυσµενής
οικονοµική συγκυρία; Τι από τα δύο έχουµε; Διότι αυτά εδώ είναι
ενυπόγραφα από τον Υπουργό των Οικονοµικών. Απαντήστε µου,
σας παρακαλώ πολύ, τι από τα δύο ισχύει. Πάµε καλά, εποµένως
έχουµε τη δυνατότητα να «τα αρπάξουµε» από τον ελληνικό λαό,
ή δεν πάµε καλά, γι’ αυτό τα χαρίζουµε στους νταβατζήδες των
καναλιών;
Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η κατάπτυστη τροπολογία που
χαρίζει εκατοµµύρια στα κανάλια, στους νταβατζήδες της δηµόσιας ζωής µας, στους εργολάβους που µέσω άλλου νοµοσχεδίου
τους χαρίζετε κι άλλα εκατοµµύρια από τα δηµόσια έργα, υπογράφεται -κι αποκτά µεγαλύτερο κύρος- από τον Υπουργό Επικρατείας Σταµάτη, δεξί χέρι του Σαµαρά.
Αυτή είναι η Κυβέρνησή σας, µία χούντα που τα παίρνει από
τον ελληνικό λαό για να τα χαρίζει στους νταβατζήδες και κοροϊδεύει µε άθλιο τρόπο τους Έλληνες πολίτες. Σε µία µόνο ηµέρα,
σε δύο µόνο αιτιολογικές εκθέσεις, παρουσιάσατε δύο διαφορετικές µαγικές εικόνες για την ελληνική οικονοµία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Αίσχος και ντροπή και τίποτε άλλο! Αναµένω απάντησή σας.
Εάν υπάρχει η στοιχειώδης ευθιξία, παρακαλώ εξηγήστε µου για
ποιο λόγο παρουσιάζεται αυτή εδώ η τερατώδης αντίφαση.
Πάω στους πλειστηριασµούς. Εδώ έχει γίνει µια παρανόηση.
Δεν κλέβετε µόνο την πρώτη κατοικία από Έλληνες πολίτες, κλέβετε και καταστήµατα τα οποία ενοικιάζουν Έλληνες πολίτες, οι
οποίοι από αυτά τα 300 ευρώ του ενοικίου µπορεί να ζουν, µπορεί µια οικογένεια να ζει µε αυτά τα 300 - 400 ευρώ. Το βάζουµε
στην άκρη. Κλέβετε δεύτερη κατοικία και βεβαίως, κλέβετε και
την πρώτη κατοικία δεκάδων χιλιάδων οικογενειών, οι οποίες
είναι πλέον φτωχές, είναι πλέον φτωχοποιηµένες, ανήκουν σε
αυτήν την µοιραία κατάσταση, την οποία έχετε επιβάλει στην
συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
Σκοπός του µνηµονίου –το έχουµε πει επανειληµµένως- είναι
η κάθετη φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, είναι να διαλύσετε την ελληνική κοινωνία, ούτως ώστε σε πολύ σύντοµο χρόνο
να έρθουν οι ξένοι τοκογλύφοι και να υφαρπάξουν τον εθνικό
πλούτο της χώρας, χωρίς να υπάρχει καµµία δυνατότητα αντίδρασης από τον ελληνικό λαό.
Ο δε Κώδικας Φορολογίας σάς φέρνει νέα άδικα και ληστρικά
πρόστιµα. Είδαµε µια κοκοροµαχία εκεί µεταξύ των Βουλευτών
της Συµπολίτευσης. «Κοκοροµαχία» για τα κανάλια, βεβαίως.
Μόνο ένας έντιµος Βουλευτής είχε το θάρρος και είπε «όχι» σήµερα. Θα επακολουθήσουν και άλλοι. Δύο-τρεις, δεν χρειάζονται
περισσότεροι για να φύγετε και να πάτε στο σπίτι σας και να
αφήσετε ήσυχη επιτέλους την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό.
Την ίδια ώρα που επιβάλλετε άδικα και ληστρικά πρόστιµα
στους Έλληνες, χαρίζετε εκατοµµύρια, όπως προανέφερα, σε καναλάρχες, χαρίζετε εκατοµµύρια σε εργολάβους. Η χούντα σας
σε αυτούς στηρίζεται. Εάν δεν είχατε τους καναλάρχες, αν δεν
είχατε όλους αυτούς τους ψεύτες, αν δεν είχατε όλους αυτούς
που καθηµερινά κάνουν πλύση εγκεφάλου στους Έλληνες πολίτες µέσα από κανάλια που εκπέµπουν από παράνοµες συχνότητες, οι οποίες είναι ιδιοκτησία του ελληνικού λαού –και αν έρθει
µια εθνική ηγεσία στη χώρα στον ελληνικό λαό θα τις επιστρέψειδεν θα ήσασταν απολύτως τίποτα, θα πέφτατε εν µια νυκτί.
Θέλω να επιµείνω και να εστιάσω στο ζήτηµα της πολιτικής
διαφθοράς, η οποία έχει γίνει πλέον βίωµα στον ελληνικό λαό και
θα παρουσιάσω µια µόνο εικόνα, την προτελευταία ψηφοφορία
εδώ σε αυτήν την Αίθουσα, όταν µε περισσή άνεση αποφασίσατε
αντισυνταγµατικά να κόψετε και να καταργήσετε την χρηµατοδότηση που λάµβανε η Χρυσή Αυγή, η οποία εξ ολοκλήρου γινόταν κοινωνικό έργο και αλληλεγγύη προς τον Έλληνα πολίτη, ένα
έργο που το συνεχίζουµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ήδη, σήµερα στον Πειραιά χιλιάδες Έλληνες πολίτες σιτίστηκαν, θα περάσουν αυτές τις εορτές υπό την αιγίδα της Χρυσής
Αυγής, παρ’ όλο που µας στείλατε και σήµερα πέντε διµοιρίες
ΜΑΤ. Ντροπή και αίσχος και γι’ αυτήν την κατάσταση! Παρά τη
διακοπή χρηµατοδότησης, το κοινωνικό έργο της Χρυσής Αυγής
συνεχίζεται.
Πότε ψηφίσατε υπέρ της διακοπής της χρηµατοδότησης, παράνοµα και αντισυνταγµατικά; Την ίδια µέρα που κουκουλώσατε,
θάψατε το σκάνδαλο των υποβρυχίων. Αλλά εάν υπήρχαν οι ποινικές ευθύνες Βενιζέλου για το σκάνδαλο των υποβρυχίων, θα έπεφτε µια ώρα αρχύτερα η Κυβέρνησή σας. Στηρίζετε, όµως, τα
σκάνδαλα, στηρίζετε τους διεφθαρµένους, διότι µόνο αυτοί σας
έχουν αποµείνει ως στήριγµα για να προωθείτε τα άθλια, αιµατηρά
αντιλαϊκά µέτρα του µνηµονίου εις βάρος του ελληνικού λαού.
Η Χρυσή Αυγή έχει πάρα πολύ απλές, απτές θέσεις, όσον
αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας, όσον αφορά τη διαγραφή τραπεζικών χρεών ελληνικών οικογενειών µε κοινωνικά
κριτήρια. Αυτά είναι µέτρα που µπορούν να ληφθούν άµεσα. Σας
δίνουµε ένα παράδειγµα από τον τρόπο µε τον οποίο µεταχειριστήκαµε τον τελευταίο χρόνο την κρατική χρηµατοδότηση. Με
συνετή διαχείριση ο Έλληνας µπορεί να ζήσει, ο Έλληνας µπορεί
να προοδεύσει. Με συνετή διαχείριση ο Έλληνας µπορεί να επιβιώσει. Σήµερα, όµως, µε τη δική σας άθλια διαχείριση, οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και ο λαός, στην κυριολεξία, πεθαίνει.
Φέρατε µέσα σε µια εβδοµάδα, λίγο πριν τις εορτές, µε νέες
κατεπείγουσες διαδικασίες, όχι την προστασία του απλού Έλληνα πολίτη που αιµορραγεί, αλλά την προστασία του καναλάρχη, την προστασία του εργολάβου, την προστασία του
εθνικού νταβατζή. Βάζετε εγγύηση το δηµόσιο, για να αυξηθούν
τα διόδια, για να τα οικονοµάνε οι εργολάβοι, χωρίς κανένα απολύτως ρίσκο. Έχετε γίνει µια κυβέρνηση-ανδρείκελο εργολάβων,
καναλαρχών, τραπεζιτών, που είναι όλοι το ίδιο. Είναι λίγες, είναι
πέντε, δέκα οικογένειες που εδώ και δεκαετίες αποµυζούν τον
εθνικό πλούτο αυτής της χώρας και συντηρούν το σύστηµα της
απάτης.
Όσο φτωχοποιείται ο ελληνικός λαός, τόσο πλουτίζουν αυτές
οι οικογένειες. Αυτός είναι ο προορισµός του µνηµονίου. Αυτό
είναι το πρόγραµµά σας, σε αντίθεση µε το πρόγραµµα της Χρυσής Αυγής, που έχει στόχο να περιορίσει τις ακρότητες και να
συµπιέσει τα δύο άκρα. Οι φτωχοί να γίνουν µεσαίοι, το ίδιο να
γίνουν και οι πλούσιοι.
Δηλαδή, να υπάρχει µία εύρωστη µεσαία τάξη στην ελληνική
κοινωνία, για να προοδεύσει αυτή η κοινωνία, για να βαδίσει ο
Έλληνας σε ένα µονοπάτι δηµιουργίας.
Η Χρυσή Αυγή διδάσκει κοινωνική αλληλεγγύη. Αν έκανε η Κυβέρνησή σας αυτό που κάνει η Χρυσή Αυγή, θα σώζονταν άµεσα
χιλιάδες ελληνικές οικογένειες. Αν την ίδια ζέση που δείξατε για
να νοµοθετήσετε υπέρ των εργολάβων τη δείχνατε για να νοµοθετήσετε υπέρ των πολυτέκνων, των ανέργων, των απόρων, τα
προβλήµατα θα λύνονταν.
Όσον αφορά το τραπεζικό σύστηµα της χώρας, θα διαβάσω
στο λίγο χρόνο που µου αποµένει ένα µικρό κοµµάτι του προγράµµατος της Χρυσής Αυγής, που µπορεί κάποιοι εδώ, περισπούδαστοι οικονοµολόγοι των ξένων πανεπιστηµίων, να λένε
ότι ίσως είναι ακραίο, είναι όµως η µόνη λύση για να διασωθεί
αυτή τη στιγµή η ελληνική οικονοµία. Υπήρχε και µία διαµάχη –
το άκουσα προηγουµένως- αν είναι κρατικό το µεγαλύτερο ποσοστό των τραπεζών. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι
εθνική και δεν είναι τράπεζα της Ελλάδος, διότι το µεγαλύτερο
ποσοστό των µετοχών της εδώ και δύο αιώνες ανήκει στην οικογένεια Ρότσιλντ.
Η Χρυσή Αυγή, λοιπόν, απαιτεί άµεση εξυγίανση του τραπεζικού µας συστήµατος και στοχεύει στην εθνικοποίηση των τραπεζικών ιδρυµάτων που έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση µε
εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου.
Είναι θλιβερό να πληρώνει ο ελληνικός λαός για την ανακεφαλαιοποίηση των ιδιωτικών τραπεζών. Είναι απαράδεκτο τα χρήµατα που λαµβάνουν οι ίδιοι οι τραπεζίτες από την τρόικα, να
µετατρέπονται σε δηµόσιο χρέος, χωρίς το κράτος να λαµβάνει
σε αντίτιµο την πλειοψηφία των µετοχών τους.
Παράλληλα µε την εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήµατος,
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απαιτείται η συγχώνευση του υγιούς µέρους των ιδιωτικών τραπεζών σε µία ισχυρή εθνική τράπεζα, η οποία θα επιδοτήσει την
πρωτογενή παραγωγή. Διότι µοναδικός στόχος µίας οικονοµίας
για να ανθίσει δεν είναι η ανάπτυξη και τα «πράσινα άλογα» που
ευαγγελίζεστε, αλλά η πρωτογενής παραγωγή. Μόνο αν αρχίσει
η Ελλάς να παράγει µπορούµε να πάµε µπροστά ως έθνος και
ως κράτος.
Κλείνω µε µία αναφορά στο σύστηµα διακυβέρνησης, το οποίο
υπηρετεί και ευαγγελίζεται η Χρυσή Αυγή, γιατί έχουν ειπωθεί
άπειρες ανοησίες τελευταία από αυτούς που έχουν καταλύσει
τη δηµοκρατία εις βάρος µας.
Στόχος της Χρυσής Αυγής -και κλείνω- είναι η επαναφορά της
άµεσης δηµοκρατίας στη χώρα, ούτως ώστε για τα µείζονα
εθνικά και κοινωνικά ζητήµατα να αποφασίζει ο ελληνικός λαός
µέσω δηµοψηφισµάτων. Για το αν θα µείνουµε στο µνηµόνιο ή
αν θα καταγγείλουµε το µνηµόνιο, να αποφασίσει ο λαός. Για το
αν θα µείνουµε στο ευρώ ή θα επιστρέψουµε στο εθνικό νόµισµα,
να γίνει ένα δηµοψήφισµα και να αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
Όχι µόνο γι’ αυτά, αλλά και για όλα τα µείζονα εθνικά και κοινωνικά ζητήµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς, κ.
Νικόλαος Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, θα ήθελα να ξεκινήσω καταθέτοντας µία
πρόταση, την οποία πρέπει να υλοποιήσετε µε συγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα και µε αξιολόγηση στόχων. Η χρηµατοδότηση
που προοριζόταν για τη Χρυσή Αυγή να µην διατεθεί για την κάλυψη της «µαύρης» τρύπας του κρατικού προϋπολογισµού, αλλά
να δοθεί συγκεκριµένα και στοχευµένα, προκειµένου να καλυφθούν γεύµατα παιδιών σε σχολεία –προσέξτε, όχι µόνο για Ελληνόπουλα, αλλά για όλα τα παιδιά- και δεύτερον, να δοθούν σε
δήµους για τα συσσίτια που κάνουν, συσσίτια για όλους τους ανθρώπους και όχι µόνο τους Έλληνες.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ: Για τα δικά σας λεφτά να µας
πείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ζητήσατε τον
λόγο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Επειδή, λοιπόν, το µοντέλο είναι
συγκεκριµένο, καλείται η ελληνική δηµοκρατία να δώσει αυτό το
διαφορετικό στίγµα, σε σχέση µε το µοντέλο που ονειρεύεται να
εγκαθιδρύσει σ’ αυτήν τη χώρα η Χρυσή Αυγή.
Θα περιµένουµε να µάθουµε η χρηµατοδότηση που έχει περικοπεί από τη Χρυσή Αυγή πού ακριβώς δόθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πρόκειται περί
αναστολής, κύριε συνάδελφε. Δεν είναι περικοπή. Συνεχίστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Δεν πειράζει. Ας το δώσουµε τώρα,
κύριε Πρόεδρε κι αν ανασταλεί ας δοθεί από τον προϋπολογισµό. Μία συµβολική πράξη. Διότι εδώ ακούσαµε τερατώδη πράγµατα, τα οποία πρέπει να λύσουµε µία και καλή. Διότι ακούσαµε
πολλά για το κοινωνικό έργο της Χρυσής Αυγής. Έτσι δεν είναι,
κύριε Κεγκέρογλου; Θα πάρετε κι εσείς το λόγο µετά.
Δεύτερον, παρακολούθησα µε πάρα πολύ µεγάλο ενδιαφέρον
-όπως φαντάζοµαι όλη η Αίθουσα- την τελευταία αποστροφή, το
τελευταίο εδάφιο της οµιλίας του κ. Στουρνάρα, που δεν είναι
παρών τώρα. Εκεί, λοιπόν, αφού παρέθεσε µια σειρά µεγάλων της
οικονοµίας, ουσιαστικά κατέληξε ότι η οικονοµία δεν είναι δόγµα,
δεν είναι κάτι το σταθερό, το ακλόνητο, αλλά πρέπει να χρησιµοποιείται µε ευελιξία. Ξέχασε, όµως, να πει την κόκκινη γραµµή που
διαπερνά όλους αυτούς τους µεγάλους οικονοµολόγους, ότι η οικονοµία, όπως έχει καταγραφεί τουλάχιστον στην ελληνική γραµµατεία, ασκείται για λογαριασµό και επ’ ονόµατι της κοινωνίας.
Προς την κοινωνία πρέπει να στρέφεται, απολογισµό στην κοινωνία πρέπει να κάνει και οποιαδήποτε αξιολόγηση πρέπει να έχει
ως βάση την ίδια την κοινωνία, τα αποτελέσµατα της κοινωνίας.
Διότι τώρα τελευταία έχουµε διαπιστώσει -το ζούµε, έχει καταστεί δόγµα- ότι οι οικονοµολόγοι θέτουν στόχους, µε απώτερη
επιδίωξη να πετύχουν τους στόχους. Οι σύγχρονοι, όµως, οικονοµολόγοι, δυστυχώς, δεν περιγράφουν την πορεία, τη διαδικασία προκειµένου να φτάσουµε στους στόχους.
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Όταν προγραµµατίζεις ένα ταξίδι -επειδή είναι στα καθ’ ηµάςστις Κυκλάδες, το πρώτο που επιδιώκεις είναι να µην σου βουλιάξει το καράβι στην πορεία, γιατί αν σου βουλιάξει το καράβι
στην πορεία δεν πρόκειται να φτάσεις.
Όταν, λοιπόν, ο κ. Στουρνάρας λέει ότι µας έχει αποµείνει το
20% της συνολικής πορείας, είναι υποχρεωµένος ο κ. Στουρνάρας και ο κάθε κ. Στουρνάρας -δεν θέλω να αδικήσω τον νυν
Υπουργό Οικονοµικών- να περιγράψει τη διαδικασία, την πορεία
γι’ αυτό το υπόλοιπο 20%, ιδίως όταν αυτό το 20% είναι το πλέον
επώδυνο αυτής της διαδροµής. Κλείνω το θέµα και σταµατάω
εδώ.
Έρχοµαι επί του νοµοσχεδίου:
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, όταν είναι να
λύσεις ένα γόρδιο δεσµό, δεν σηµαίνει ότι πάντα είναι συνετό
και αποτελεσµατικό το να τον κόβεις και ιδίως όταν αυτή σου η
ενέργεια έχει τεράστιες επιπτώσεις στην ίδια την κοινωνία. Ίσως
να χρειαστεί, πριν φτάσεις σε αυτή τη λύση, να δεις και τις εναλλακτικές, να προσπαθήσεις να έχεις λιγότερες οδυνηρές συνέπειες για τους πολίτες που αφορά η συγκεκριµένη περίπτωση
και ιδιαίτερα όταν αυτή σου την ενέργεια την πραγµατοποιείς σε
µια περίοδο απόλυτης κρίσης.
Θέλουµε να είµαστε δίκαιοι εµείς της Δηµοκρατικής Αριστεράς, κύριε Υπουργέ, γιατί έχετε χρησιµοποιήσει ένα έξυπνο επικοινωνιακό τρικ. Παρουσιάζετε τα θετικά της συγκεκριµένης
ρύθµισης, τα οποία δεν µπορεί να αµφισβητήσει κανένας. Παραδείγµατος χάριν, ότι η συγκεκριµένη ρύθµιση καλύπτει πολύ περισσότερους απ’ ό,τι η προηγούµενη. Θα πω κι εγώ ένα επιπλέον
θετικό, ότι ανακουφίζει και απελευθερώνει τα ειρηνοδικεία της
χώρας από πάρα πολλές υποθέσεις κ.λπ.. Και λέτε ότι όποιος
δεν στηρίξει τη συγκεκριµένη διάταξη, ουσιαστικά καταδικάζει
κάποιους συµπολίτες να µην έχουν τα ευεργετικά αποτελέσµατα
τα οποία θέλουν. Όµως, εγώ σας είπα ότι αυτό είναι ένα επικοινωνιακό τέχνασµα, γιατί θα µπορούσα να σας πω εγώ, αλλά και
σαν Δηµοκρατική Αριστερά, την αντίστροφη πορεία, όπου και τα
ίδια αποτελέσµατα θα είχαµε, σε µεγαλύτερο βαθµό και θα ήταν
και πιο δίκαια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταθέσαµε µια πρόταση η
οποία έλεγε το εξής απλό: Δίνουµε ακόµα µια αναστολή -για δύο
έτη λέγαµε, θα µπορούσε να πάει και στο ένα έτος- του υφιστάµενου πλαισίου και µέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, δηλαδή µέχρι το τέλος Μαρτίου, να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία
την οποία κάνουµε τώρα σε είκοσι τέσσερις ώρες. Δηλαδή, να
κάτσουµε, µε ένα συντονισµένο, προγραµµατισµένο, συγκροτηµένο τρόπο να αναλύσουµε και να δούµε όλες τις διαδικασίες
και όλα εκείνα τα µέτρα ούτως, ώστε να έχουµε το πλέον σωστό
αποτέλεσµα, για να είµαστε πάρα πολύ πιο αποτελεσµατικοί και
να είµαστε και πιο δίκαιοι. Διότι ακόµα και τώρα οριζόντια µέτρα
παίρνουµε υπόψη µας, προκειµένου να νοµοθετήσουµε.
Έτσι, λοιπόν, και οι δύο προτάσεις -και αυτή που κάνει η Κυβέρνηση και αυτή που κάνουµε εµείς και άλλα κόµµατα της Βουλής- είναι προσωρινές, αφορούν το 2014.
Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι: Γιατί δεν ακολουθήθηκε η άλλη πορεία, ούτως ώστε να έχουµε αυτή τη σωστή και ολοκληρωµένη
διαδικασία;
Έχουµε κατακτήσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια πολύτιµη εµπειρία από τη λειτουργία του νόµου Κατσέλη. Ποια είναι
αυτή η εµπειρία που τη διεκπεραιώνουν τα ειρηνοδικεία µε πολύ
µεγάλη προσοχή και µε τον τρόπο που ξέρουν οι δικαστές; Ότι
εξετάζουν την περίπτωση καθενός ενδιαφερόµενου ξεχωριστά.
Φτιάχνουν ένα φάκελο, παίρνουν όλα τα στοιχεία, πλάθουν το
προφίλ του συγκεκριµένου και έτσι, λοιπόν, αντιµετωπίζουν την
κάθε µία περίπτωση ξεχωριστά. Τι πιο δίκαιο απ’ αυτό; Υπάρχει
κάτι πιο δίκαιο;
Αυτό, λοιπόν, το οποίο λέγαµε είναι, αυτήν την εµπειρία να την
εκµεταλλευτούµε µέσα από ένα νέο θεσµικό πλαίσιο και µια δοµή
που να κάνει την ίδια δουλειά των ειρηνοδικείων πριν φτάσουν
στα δικαστήρια οι πολίτες και έτσι, να οδηγηθούµε σε λύσεις δίκαιες και αποτελεσµατικές. Εδώ δεν ακολουθείται η ίδια πορεία.
Να σας πω εγώ την άλλη πλευρά της όλης διαδικασίας, προκειµένου να γίνει κατανοητό πού οδηγούµαστε. Το ανέφερε ο κ.
Σταθάκης στην οµιλία του, αλλά δεν το έδωσε να γίνει πλήρως
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κατανοητό. Προσέξτε αυτή η διαδικασία -η οποία δεν αναιρεί ουσιαστικά την άλλη πρόταση που έχουµε κάνει εµείς- σε τι απίστευτη γραφειοκρατία και ταλαιπωρία οδηγεί τους Έλληνες
πολίτες. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα µπορέσετε να τη διεκπεραιώσετε. Λέµε, λοιπόν, ότι µέχρι τέλος Ιανουαρίου θα πρέπει όλοι
οι ενδιαφερόµενοι να προσέλθουν µε µια υπεύθυνη δήλωση
στους πιστωτές, δηλαδή στις τράπεζες, και να καταθέσουν µια
σειρά δικαιολογητικών. Αυτοί οι πολίτες που θα προσέλθουν
είναι κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες, εάν δεν κάνω λάθος.
Τι πρέπει, λοιπόν, να κάνουν οι Έλληνες πολίτες, όλοι αυτοί οι
οποίοι βρίσκονται στην απόγνωσή τους; Πρέπει µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου να προσκοµίσουν, µαζί µε την υπεύθυνη δήλωση, αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί µετά
την 1-1-2007 και φύλλο υπολογισµού αξίας ακινήτου για ακίνητα
που έχουν αποκτηθεί την ίδια περίοδο ή, βεβαίως, συγκριτικών
στοιχείων της αρµόδιας φορολογικής αρχής µε αναφορά επί του
ποσού των ακινήτων για ακίνητα εκτός αντικειµενικού προσδιορισµού, αντίγραφο τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9, αποδεικτικό
έγγραφο βεβαίας χρονολογίας µε νωρίτερη ηµεροµηνία την 20η
Νοεµβρίου του 2013, σχετικά µε το ύψος των καταθέσεων και
των κινητών αξιών. Συγχρόνως, πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση για τις κινήσεις όλων των λογαριασµών µέχρι 1.000 ευρώ
για τους τελευταίους είκοσι µήνες. Όλα αυτά µέχρι το τέλος του
Ιανουαρίου.
Και το τραγικό ποιο είναι; Ότι αυτό το βάρος το οποίο θα
έπρεπε να το φέρει είτε το δηµόσιο είτε οι ίδιες οι τράπεζες, το
επωµίζεται ο ίδιος ο πολίτης, γιατί δεν υπάρχουν έτοιµες βάσεις
δεδοµένων, ώστε µε ένα πάτηµα κουµπιού να έχουµε το προφίλ
του δανειολήπτη.
Και ρωτάµε: Σε αυτήν την κρίσιµη περίοδο που ο πολίτης είναι
σε απόγνωση, προσπαθεί να βρει τη µικρή του δόση για να µπορέσει είτε να πληρώσει το δάνειό του ή σε τελευταία ανάλυση
να επιβιώσει, µε ποιο δικαίωµα τον φορτώνετε µε τόσα πολλά
βάρη, όταν µε µια απλή διαδικασία να τον έχετε απαλλάξει εντελώς; Και πώς να τον έχετε απαλλάξει εντελώς; Απλούστατα, θέτοντας ένα µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και βεβαίως, µε το να
επωµιστούν ένα µεγάλο µέρος αυτής της διαδικασίας οι ίδιες οι
τράπεζες. Δεν το κάνετε αυτό.
Και για να γίνει κατανοητό το κατά πόσο η συγκεκριµένη διάταξη έχει την ανοχή της τρόικας -θα µου επιτρέψετε να πω ότι
επεβλήθη από την τρόικα- και για να ακολουθήσουµε και την
κοινή λογική, να δούµε τελικά ποια διαδικασία ακολουθούµε,
κύριε Σκορδά, και κατά πόσο σε αυτά που αναφέρω υπάρχει κάτι
παράλογο, τι προβλέπεται στο άρθρο 1; Σηµειωτέον ότι έχει προταθεί και από το δικό µας κόµµα και από άλλα κόµµατα εδώ και
δύο χρόνια να υπάρχει αυτή η δοµή και το θεσµικό πλαίσιο για
τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.
Θεσπίζετε τις διατάξεις αυτές για τη διαχείριση και τη ρύθµιση
των χρεών, των δανείων και λέτε ότι η δοµή αυτή η οποία είναι
απαραίτητη, προκειµένου να διαχειριστεί όλη αυτή τη διαδικασία,
θα έχει ολοκληρωθεί -είµαι βέβαιος- µέχρι τα µέσα του επόµενου
έτους.
Δεν φτάνει µόνο αυτό, αλλά λέτε ότι απαραίτητο για να γίνει
σωστά όλη αυτή η διαδικασία είναι να υπάρχει και Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών. Δεν υπήρχε ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών. Το λέει το άρθρο. Μέχρι πότε πρέπει να είναι έτοιµος ο
Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών; Μέχρι τις 31-12-2014.
Και όχι µόνο αυτό, αλλά ούτε ο Συνήγορος του Καταναλωτή
είναι έτοιµος, γιατί λέτε ότι θα εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση
που θα καθορίσει, θα προσδιορίσει και τις αρµοδιότητες του Συνηγόρου του Καταναλωτή.
Το ερώτηµα είναι πάρα πολύ απλό, γιατί όλοι µιλάµε για µεταρρυθµίσεις, οι οποίες πρέπει να είναι βιώσιµες και θα πρέπει
να πατάνε γερά και στην κοινωνία, αλλά και θεσµικά: Δεν θα ήταν
λογικό όλα αυτά τα πράγµατα να έχουν προηγηθεί, να έχουν στηθεί και στη συνέχεια να χτίσουµε πάνω σε αυτό το θεσµικό πλαίσιο όλα τα επιµέρους θέµατα που έχουν να κάνουν µε τη
διαχείριση των δανείων κάθε ενός συµπολίτη ξεχωριστά;
Είναι προφανές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι θα έπρεπε
να έχουµε ακολουθήσει τη συγκεκριµένη διαδικασία.
Τελειώνω µε το εξής: Κύριε Σκορδά -είστε εσείς εδώ, δεν είναι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών- φαίνεται ότι για άλλη µια φορά
η Κυβέρνηση δεν διάβασε την έκθεση του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής. Σε τρεις, τουλάχιστον, διατάξεις το Συµβούλιο αποφαίνεται µε κατηγορηµατικότητα ότι οι διατάξεις είναι
αντισυνταγµατικές.
Αναφέροµαι στην περίπτωση εκείνη όπου ουσιαστικά θεσµοθετείτε την προληπτική δέσµευση -για να µην πω κατάσχεση- καταθέσεων, που προκαταλαµβάνετε δικαστικές αποφάσεις επί
ακυρότητας τίτλων και δύο - τρεις άλλες. Αναφέροµαι συγκεκριµένα στις σελίδες 9, 10 και 11. Χαρακτηριστικά λέει: Πέραν
αυτού, επί της ουσίας η ρύθµιση δεν φαίνεται να βρίσκεται σε
αρµονία µε τη συνταγµατικώς κατοχυρωµένη αρχή της νοµιµότητας της δηµόσιας διοίκησης, ότι παραβιάζεται η αρχή του κράτους δικαίου.
Μιλάµε για τέτοιες αναφορές, οι οποίες, δυστυχώς, φαίνεται
ότι δεν λειτουργούν προς την κατεύθυνση του κράτους δικαίου
και της θεσµοθέτησης µιας βιώσιµης διαδικασίας.
Αυτοί είναι οι λόγοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που η Δηµοκρατική Αριστερά τοποθετείται κατά επί της αρχής. Μια σειρά
άρθρων -θα το καταθέσουµε και µε έγγραφο για τα Πρακτικάθα τα ψηφίσουµε γιατί θεωρούµε ότι κινούνται προς της σωστή
κατεύθυνση.
Θέλω να κλείσω, λέγοντας ότι, πέρα από το λευκό και το
µαύρο, από τον απίστευτο µανιχαϊσµό που έχει αναπτυχθεί σε
όλη τη αυτή εδώ την κοινωνία, υπάρχουν και κάποιες δυνάµεις,
οι οποίες θέλουν να λειτουργήσουν µε την ορθή λογική, µε το
ρεαλισµό, προσπαθούν να κινηθούν κάπου στη µέση. Είναι δύσκολο να πεισθούν πολλοί ότι υπάρχει και µια µέση οδός. Εµείς,
όµως, ως Δηµοκρατική Αριστερά, όσο µπορούµε, θα προσπαθήσουµε να το καταφέρουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κ. Τσαυτάρης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρωθεί ο κύκλος πρώτα. Να κάνουµε τις ερωτήσεις που θέλουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αφού έχει ζητήσει τον λόγο. Υπουργός είναι και από τον Κανονισµό πρέπει να
µιλήσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Έχουµε να κάνουµε
ερωτήσεις προς τον Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Καραθανασόπουλε, δυστυχώς δεν µπορώ να αλλάξω τον Κανονισµό
αυτήν τη στιγµή. Ούτε κι εσείς. Κανείς δεν µπορεί να τον αλλάξει.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµος. Θα χρησιµοποιήσω δυο-τρία λεπτά. Ζητώ συγνώµη για την
παρέµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας δίνω πέντε
λεπτά, κύριε Υπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Έγινε αισθητή η απουσία µου από το Σώµα. Λυπάµαι πάρα πολύ.
Όταν ξεκίνησε η συζήτηση του νοµοσχέδιου του Υπουργείου
Ανάπτυξης και κατετέθησαν οι συγκεκριµένες τροπολογίες από
ένα µεγάλο αριθµό Βουλευτών, συζήτησα µε το Προεδρείο και
τη Γραµµατεία να µου πουν το πότε θα χρειαστεί η δική µου παρέµβαση. Μου είπαν: «Εσείς θα χρειαστεί να µιλήσετε στις
17:30». Γι’ αυτό είµαι εδώ, για να µιλήσω. Τώρα, αν χρειάζεται να
είµαι µονίµως παρών, θα το κάνω, κύριε Τσούκαλη, για να σας
ικανοποιήσω.
Θέλω να πω δύο πράγµατα εις ό,τι αφορά τις συγκεκριµένες
τροπολογίες, κατ’ αρχήν εις ό,τι αφορά τα νοµοσχέδια. Επιτρέψτε µου, παρά το ότι δεν θέλω να είµαι δεικτικός ως προς
αυτό, δεν πιστεύω ότι η επιτυχία και η παραγωγικότητα ενός
Υπουργού κρίνεται από το πόσα πολλά νοµοσχέδια µπορεί να
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φέρει στη διάρκεια της θητείας του.
Πιστεύετε, ότι η χώρα µας, κύριε Τσούκαλη πάσχει από έλλειψη νόµων; Δεν έχουµε δηλαδή πολλούς νόµους, γι’ αυτό δεν
λειτουργούµε σωστά; Δεν είναι καλύτερα να πούµε ότι θα χρειαστούµε καλύτερους νόµους, λιγότερους νόµους, πιο εύκολα
υλοποιήσιµους νόµους αντί να έχουµε πληθώρα ανεφάρµοστων;
Για τον συγκεκριµένο νόµο που µιλάµε, έχει ετοιµαστεί εδώ
και πάρα πολλούς µήνες. Μπορεί να µην σας πληροφόρησε η κ.
Φούντα που στεκόταν δίπλα σας ή ο κ. Πάρις Μουτσινάς που
είναι ανεξάρτητος. Για το νοµοσχέδιο αυτό, όµως, έχετε συµφωνήσει γιατί ήσασταν µέλος αυτής της Κυβέρνησης τότε.
Έχει ετοιµαστεί από τον Ιούλιο. Δυστυχώς, δεν ήρθε µέχρι
στιγµής. Όπως ξέρετε έχει κατατεθεί στη Βουλή. Έχει πάρει ηµεροµηνίες να συζητηθεί στις 6,7,8,9 Ιανουαρίου. Θα είναι, δηλαδή,
ένα από τα πρώτα νοµοσχέδια που θα συζητηθούν. Σας έχει µοιραστεί. Δυστυχώς, η παρεµβολή των δύο επειγουσών ρυθµίσεων
που αφορά τα Υπουργεία Οικονοµικών και Ανάπτυξης ανέβαλαν
τη συζήτηση του. Και θα ακολουθήσει το νοµοσχέδιο για τις ιχθυοκαλλιέργειες, όπως έχω ενηµερώσει το Σώµα, όπως επίσης
και το νοµοσχέδιο για την έρευνα και την τεχνολογία. Προς τι
όλη αυτή η περιττή βιασύνη;
Έχει συζητηθεί -και το εξήγησα στην Επιτροπή Παραγωγής
και Εµπορίου- ότι σε εκείνο το νοµοσχέδιο υπάρχουν µια σειρά
ρυθµίσεων µεταξύ των οποίων και αυτές οι δύο που επιλέχθησαν,
γιατί έχουν ηµεροµηνίες. Γι’ αυτό τις έφερε αυτός ο µεγάλος
αριθµός των Βουλευτών για να συζητηθούν. Τι αφορούν; Στη µετατροπή των πολλών συνεταιριστικών οργανώσεων. Από τις δευτεροβάθµιες στις πρωτοβάθµιες χρειαζόταν πολύ περισσότερος
χρόνος. Μάλιστα, στο νοµοσχέδιο αυτό, µε τις τροπολογίες που
σας έχω ενηµερώσει, θα βοηθηθούν σε αυτή τη µετατροπή, γιατί
υπάρχει µια σειρά φορολογικών και άλλων ζητηµάτων που θα
µπορούσαν να διευκολύνουν αυτή τη διαδικασία.
Η θητεία, όµως, των οργάνων αυτών λήγει µε την 31η Δεκεµβρίου αυτού του έτους. Γι’ αυτό το λόγο δίδεται τετράµηνη παράταση, προκειµένου να έχει προλάβει να συζητηθεί το
νοµοσχέδιο και οι συγκεκριµένες αλλαγές. Αλλιώς, από την
πρώτη του έτους δεν θα είχαν νοµική υπόσταση τα συγκεκριµένα
διοικητικά συµβούλια και οι ενώσεις αυτές. Αυτός ήταν ο σκοπός
που ζητήθηκε να φέρουν οι Βουλευτές το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Ως προς τη δεύτερη τροπολογία. Η συγκεκριµένη τροπολογία
είναι ψηφισµένη από την ολοµέλεια του Κοινοβουλίου. Και από
τότε µάλιστα, που ψηφίστηκε, προβλεπόταν να δίδεται στον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η προαίρεση να
δίδει ένα έτος παράταση εις ότι αφορά αυτήν τη συγκεκριµένη
ρύθµιση. Τι λέει; Πάρα πολλοί συνεταιρισµοί ή ενώσεις που τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης, συγχώνευσης µε άλλους, µετατροπής κ.λπ., τους δίδεται η δυνατότητα να το κάνουν. Σας
είπα πώς θα διευκολυνθούν.
Έτσι, όµως, όπως είχε διατυπωθεί τότε η τροπολογία δυσκόλευε την εφαρµογή της. Γιατί; Διότι, οι συγκεκριµένοι άνθρωποι
δεν µπορούσαν να πάρουν φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα για να γίνει αυτό. Αυτή η τροπολογία, το µόνο που κάνει
είναι να διευκολύνει προς την κατεύθυνση αυτή. Αλλάζει, δηλαδή, µόνο δύο λέξεις και αναφέρει ότι τους δίδεται η δυνατότητα να πάρουν ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα για
να το κάνουν. Είναι κάτι που είναι ακριβώς το ίδιο µε την προηγούµενη φορά πλην αυτής της διευκόλυνσης.
Τελειώνοντας, θα µου επιτρέψετε να πω κάτι και για τους κυρίους της Χρυσής Αυγής, που δυστυχώς απουσιάζουν από την
Αίθουσα. Λένε -συµφωνώ και εγώ µαζί τους- ότι ο τόπος έχει µεγάλη πιθανότητα να αξιοποιήσει τον πρωτογενή τοµέα -και έτσι
είναι- και στο τέλος λένε µάλιστα, ότι αυτό θα γίνει όταν αρχίσει
ο πρωτογενής τοµέας να παράγει.
Δηλαδή, δεν παράγει ο πρωτογενής τοµέας σήµερα;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Με 1,5 ευρώ το πετρέλαιο στους
αγρότες, όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
µην απαντάτε. Εσείς να απευθύνεστε στη Βουλή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Λίγες µέρες πριν, µιλώντας απ’ αυτό το Βήµα
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σας εξήγησα, µε αφορµή τη συζήτηση για τον προϋπολογισµό,
και αναφέρθηκα στην παραγωγή του βάµβακος του τόπου µας.
Παρήχθησαν οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες τόνοι µε µέσο όρο
τριακόσια είκοσι δύο κιλά. Ποιος το έκανε αυτό, αν δεν παράγουµε;
Εδώ είναι οι άνθρωποι της Ηµαθίας. Στην Ηµαθία, το βαµβάκι
ξεπέρασε τα τετρακόσια κιλά ανά στρέµµα.
Δεύτερον, σας είπα ότι πέντε από τα δέκα πιο εξαγώγιµα προϊόντα αυτού του τόπου είναι αγροτικά προϊόντα. Δηλαδή είναι
φρούτα και λαχανικά από τους οπωρώνες µας, είναι λάδι, είναι
φέτα, είναι ψάρια από τα ιχθυοτροφεία µας. Πώς παρήχθησαν
όλα αυτά; Αν δεν υπήρχε παραγωγή, τι εξάγαµε και πήραµε τόσα
χρήµατα; Άδεια τσουβάλια; Πώς είναι τόσο απλό και εύκολο να
µειώνετε τον ιδρώτα αυτών των ανθρώπων; Διότι υπάρχουν άνθρωποι που ιδρώνουν για να τα παράξουν αυτά και δεν περιορίζονται σε λόγια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Κύριε Τσούκαλη, είναι επί προσωπικού; Είναι η σειρά του κ.
Καραθανασόπουλου, αλλά αν είναι επί προσωπικού, να τον δώσω
σε εσάς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Μάλιστα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
όταν ζητείται ο λόγος επί προσωπικού, προηγείται.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει µια έντονη ανησυχία στην Αίθουσα. Σας παρακαλώ, λίγη ησυχία, για να ακούµε τους οµιλητές.
Έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, για να εξηγήσετε το προσωπικό
θέµα, κύριε Τσούκαλη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Δεν χρειάζεται να εξηγήσω το προσωπικό. Είναι περισσότερο πολιτικό, αφού η µισή οµιλία του κυρίου Υπουργού αναφερόταν προς τη Δηµοκρατική Αριστερά και
προς εµένα, προσωπικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν χαίρεστε γι’
αυτό; Το όνοµά σας ακουγόταν συνεχώς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Θέλω να ξεκαθαρίσουµε µία παρεξήγηση, πάρτε το όπως θέλετε, κύριε Υπουργέ.
Η αναφορά που έγινε εδώ, σε αυτήν την Αίθουσα, είχε να κάνει
µε τον τρόπο που λειτούργησε στη συγκεκριµένη περίπτωση το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για δύο τροπολογίες, οι οποίες παρατείνουν προθεσµίες οι οποίες λήγουν στο
τέλος του 2012. Αυτό το οποίο είπαµε είναι το εξής: Δεν είναι δυνατό 21 του µηνός να έρχονται αυτές οι δύο τροπολογίες προς
παράταση, χωρίς να έχουµε τη δυνατότητα να τις συζητήσουµε.
Το ότι τις έχετε καταθέσει δεν λέει κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, αλλά µόνο προσωπικό δεν είναι αυτό, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό έχω
τελειώσει.
Τη συγκεκριµένη τροπολογία, κύριε Υπουργέ, το ξέρετε ότι
την έχουµε συντάξει από κοινού ο υποφαινόµενος, ο κ. Δριβελέγκας και ο κ. Βορίδης. Γνωρίζαµε ότι θα λήξει στο τέλος. Είχαµε την απαίτηση από εσάς να τη φέρετε µε αυτό εδώ το
νοµοσχέδιο ή µε το προηγούµενο και όχι να έρθει ως βουλευτική
τροπολογία. Είναι απλό αυτό το οποίο σας είπαµε. Θεωρήσαµε
ότι είναι ευτελισµός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τι θα γίνει µε αυτό το πράγµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, το προβλέπει ο Κανονισµός. Τι να κάνουµε;
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εγώ δεν είµαι τόσο έµπειρος κοινοβουλευτικός.
Εσείς είστε πιο έµπειρος από εµένα. Για να έρθουν αυτές οι τροπολογίες από εµένα και τον κ. Χατζηδάκη, όπως είχαν ετοιµαστεί,
έπρεπε να είχε προλάβει το Γενικό Λογιστήριο να δώσει έκθεση
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επί των οικονοµικών. Δεν έχει καµµιά οικονοµική επιβάρυνση,
αλλά µε την πληθώρα της δουλειάς και των τροπολογιών που
είχαν γίνει δεν πρόλαβε να βγει. Αυτή ήταν η αιτία, που χρειάστηκε να την καταθέσουν Βουλευτές και τίποτα άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για να κάνω µια προσθήκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κύριος Υπουργός, για να κάνει µια προσθήκη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, κάνω µια νοµοτεχνική βελτίωση.
Στην τροπολογία που έχουµε καταθέσει, εκεί που γράφεται
«Συστήνεται κλάδος ΠΕ Ιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης» προσθέτουµε «Ιατρών και οδοντιάτρων» διότι θα έµεναν έξω οι οδοντίατροι.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχω την τιµή να
ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας καταθέτει τις εκθέσεις της στις αιτήσεις
της Εισαγγελικής Αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης δίωξης κατά Βουλευτών.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Όσον αφορά την οµιλία µου, θέλω να πω
ότι θα µιλήσω στο τέλος µετά τον κ. Καραθανασόπουλο. Απλώς,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θα ήθελα να κάνω τρεις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που αντανακλούν και τη συζήτηση. Πρώτον, σε σχέση µε τις καταβολές ως
προς το ύψος της ενήµερης δόσης ως ποσοστό του ύψους της
τελευταίας ενήµερης δόσης, είχαµε βάλει το πρωί ελεύθερους
επαγγελµατίες, το διευρύνουµε αυτό για να συµπεριληφθούν και
οι έχοντες πτωχευτική ικανότητα και οι έµποροι δηλαδή και να
είναι το ποσοστό στο 20% και όχι στο 30%, όπως προβλεπόταν
µέχρι χθες.
Το δεύτερο είναι ότι κάνουµε µια παρέµβαση στο εδάφιο
έβδοµο της παραγράφου 3 του άρθρου 2. Εκεί που αναγραφόταν «ειδικά για τους ανέργους µε µηδενικό εισόδηµα δεν καταβάλλεται τίποτα», θα αναγράφεται «ειδικά για τους οφειλέτες µε
µηδενικό εισόδηµα», έτσι ώστε να καλύπτονται από αυτή τη διάταξη και άλλοι πλέον, αυτών που είναι στο ταµείο ανεργίας και
οι έµποροι, δηλαδή ουσιαστικά.
Κάνουµε και µια τεχνικού χαρακτήρα βελτίωση στο επενδυτικό
ταµείο, όπου προσθέτουµε εκεί που λέει «οι χρηµατοδοτήσεις
των επιχειρήσεων» βάζουµε των «µικροµεσαίων επιχειρήσεων»
και εκεί που λέει «γίνονται µε όρους αγοράς ή µε ευνοϊκότερους
όρους, ανάλογα µε το είδος του επενδυτικού προϊόντος», το
ακριβέστερο είναι «του χρηµατοδοτικού προϊόντος». Την καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης καταθέτει για τα Πρακτικά
τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν
ως εξής:
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Θα ήθελα να αναφέρω µια τελευταία τροπολογία που αφορά τα συνταξιοδοτικά των απολυµένων των
Κλωστηρίων Νάουσας και Πρέβεζας. Γίνεται δεκτή. Είναι µε το
γενικό αριθµό 1069 και ειδικό 17 στις 21-12-2013.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πριν δώσω το
λόγο στον κ. Καραθανασόπουλο, θα παρακαλούσα -επειδή είχαµε συµφωνήσει ότι η ψηφοφορία θα γίνει στις πέντε και µισή
και ήδη η ώρα είναι έξι παρά δέκα και είναι ακόµα αρκετοί οµιλητές- να είναι σύντοµη η τοποθέτηση του καθενός εξ ηµών όταν
λαµβάνει τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, οι τρεις οµιλητές
δεν είναι αρκετοί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τώρα θα µειώσω
το χρόνο, κύριε συνάδελφε, που έχουν αποµείνει τρεις οµιλητές;
Τον λόγο έχει ο κ. Κάραθανασόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οφείλουµε να οµολογήσουµε ότι η Κυβέρνηση, αλλά και οι Βουλευτές των κοµµάτων της συγκυβέρνησης έκαναν µια φιλότιµη
προσπάθεια να συγκαλύψουν την κυβερνητική λαθροχειρία που
έχει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, τη στιγµή
που ανοίγετε το δρόµο να απελευθερωθούν ουσιαστικά από το
2015 οι πλειστηριασµοί.
Όλα αυτά λέτε ότι τα κάνετε στο όνοµα –δήθεν- της αντιµετώπισης των «µπαταχτσήδων», λες και δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι
να ελέγξετε και να εντοπίσετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι εκµεταλλεύονται την προστασία από τους πλειστηριασµούς της λαϊκής
κατοικίας για ίδιον όφελος. Υπάρχουν πάρα πολύ καλύτεροι τρόποι και θα µπορούσατε να το είχατε κάνει. Όµως, αυτό το οποίο
επιδιώκεται στην προκειµένη περίπτωση είναι ακριβώς να διασφαλίσετε τα συµφέροντα και να θωρακίσετε –άµα το θέλετε- επί της
ουσίας, το ίδιο το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
Τι κάνετε µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο; Προχωράτε στη µείωση του ύψους της αξίας της πρώτης κατοικίας που προστατεύετε. Και όχι µόνο αυτό, αλλά επιπλέον βάζετε συµπληρωµατικά
και µια σειρά συσσωρευτικά άλλα κριτήρια τα οποία πρέπει να ικανοποιούνται όλα µαζί, η συνολική περιουσία 270.000, δηλαδή
70.000 επιπλέον ατοµική περιουσία. Αν κάποιος έχει ένα σπίτι στο
χωριό που το έχει κληρονοµήσει από τους γονείς του, βγαίνει έξω.
Δεύτερον, πρέπει να έχουν καταθέσεις µέχρι 15.000 ευρώ. Και
τρίτον, εισόδηµα έως 35.000 ευρώ. Θα πει κάποιος αν τα δούµε
ατοµικά όλα αυτά τα µεγέθη είναι µεγάλα, όµως σωρευτικά όταν
λειτουργούν δεν είναι µεγάλα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα-Κωδωνοκρουσίες)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν ακούµε τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, σεβασµός στον οµιλητή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει και το καφενείο,
δεν µε πειράζει εµένα.
Το δεύτερο, το πιο βασικό απ’ όλα, είναι αυτό το οποίο βάζετε
περί υποχρεωτικής δόσης από 10% έως 30%, ανάλογα µε το εισόδηµα. Δηλαδή ένας ο οποίος παίρνει 500 ευρώ τον µήνα πρέπει
να δίνει 50 ευρώ στην τράπεζα. Κάποιος θα έλεγε ότι το 10% είναι
πολύ µικρό. Μα εδώ είναι σχετικό το µέγεθος. Έχει ο άλλος τη δυνατότητα, µε εισόδηµα 500 ευρώ τον µήνα, να δίνει 50 ευρώ στις
τράπεζες; Από πού θα τα βρει; Βεβαίως κάποιος ο οποίος έχει
10.000 ευρώ εισόδηµα µπορεί να δώσει ένα χιλιάρικο, για τις ανάγκες του, και για ρεύµα και για πετρέλαιο και για να ταΐσει την οικογένειά του, µπορεί να τις καλύψει µε τα υπόλοιπα. Αυτός όµως
µε τα 500 ευρώ µπορεί να τα καλύψει και να δίνει το 10% του µηνιαίου εισοδήµατός του στις τράπεζες για να εξυπηρετεί το δάνειό
του;
Αυτό επί της ουσίας πώς λειτουργεί; Λειτουργεί προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της εικόνας του χαρτοφυλακίου που έχει
η κάθε τράπεζα όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια. Επί της ουσίας
δηλαδή συµβάλλετε αποφασιστικά µε αυτόν τον τρόπο στο να εµφανιστεί µια εικόνα εξυγίανσης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κι ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ όµως ο κ. Σταθάκης, εξέφρασε µια
αντίστοιχη αγωνία. Είπε, για παράδειγµα: Γιατί δεν συµπεριλήφθηκαν στην ανακεφαλαιοποίηση και τα κόκκινα δάνεια; Ουσιαστικά
τι µας είπε; Ότι εκτός από το κούρεµα των οµολόγων, το οποίο
χρεώθηκε ο ελληνικός λαός µέσω της ανακεφαλαιοποίησης, να
χρεωθεί και τα κόκκινα δάνεια. Δηλαδή να περάσουν και τα κόκκινα δάνεια στις πλάτες του δηµόσιου χρέους, µέσω της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, µε αποτέλεσµα αυτός ο οποίος θα
ξεκαθαρίσει θα είναι οι τράπεζες από το χαρτοφυλάκιο που βρίσκεται στο κόκκινο. Αλλά και η πρόταση την οποία κάνουν για τη
δηµιουργία ενός δηµόσιου φορέα που θα διαχειριστεί τα κόκκινα
δάνεια, απαλλάσσοντας τις τράπεζες από αυτά, εκεί οδηγεί. Ποιος
θα πληρώσει αυτά τα κόκκινα δάνεια, τα οποία θα τα διαχειριστεί
ο δηµόσιος φορέας;
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, επιτρέψτε µας να θεωρήσουµε ότι
είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον του ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία από
τους πλειστηριασµούς. Διότι δεν µπορεί να υπάρχει οµιλητής του
ΣΥΡΙΖΑ που να λέει ότι µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο γίνεται ριφιφί και από την άλλη µεριά να µη βάζετε το συγκεκριµένο άρθρο
που επιβάλλει ριφιφί στην ονοµαστική ψηφοφορία και να βάζετε
µόνο τα άρθρα 7 και 8. Γιατί; Υπήρχε κανένας λόγος; Μπορεί να
µη γίνει δεκτό. Βεβαίως, τόσες ονοµαστικές ψηφοφορίες γίνονται
και δεν γίνονται αποδεκτές.
Έχει όµως τεράστια συµβολική, κατά τη γνώµη µας, σηµασία
να αποδειχθεί µέσα από ονοµαστική ψηφοφορία η αντίθεση σε
αυτήν τη διαδικασία. Και όχι επειδή θέλουµε να πατάµε σε δύο
βάρκες, να καλλιεργούµε εντυπώσεις γύρω από το φυλλορρόηµα
ή όχι της κυβερνητικής πλειοψηφίας, για να µπορέσουµε να θωρακίσουµε το νέο διπολικό σύστηµα, την αναπαλαίωση αυτού του
πολιτικού συστήµατος, για να µπορέσει να εγκλωβίσει ακόµη καλύτερα τη λαϊκή δυσαρέσκεια µέσα σε ανώδυνα για το σύστηµα
κανάλια και για να µπορέσετε να κρύψετε µε άλλον τρόπο τη συµφωνία που έχει η Κυβέρνηση και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, µε
τις στρατηγικές επιλογές, που καθορίζονται από τις ανάγκες αναπαραγωγής του κεφαλαίου και θωράκισης της κερδοφορίας των
επιχειρηµατικών οµίλων.
Εµείς το λέµε καθαρά ότι αυτός ο νόµος πρέπει να µείνει στα
χαρτιά, µέσα από την οργάνωση της πάλης του εργατικού, λαϊκού
κινήµατος, στις συνοικίες και στις γειτονιές, να µην προχωρήσει
καµµία κατάσχεση σε κανένα λαϊκό νοικοκυριό, είτε αφορά χρέη
προς τράπεζες είτε αφορά χρέη προς το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία, τα οποία δεν προστατεύονται από τις κατασχέσεις.
(Θόρυβος στην Αίθουσα - Κωδωνοκρουσίες)
Διότι κατά τη γνώµη του ΚΚΕ, όσο κι αν φωνασκείτε, η λαϊκή
στέγη είναι δικαίωµα και σήµερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες
για να διασφαλιστεί. Αυτό δεν γίνεται, γιατί ακριβώς επικρατεί το
καπιταλιστικό κέρδος, το καπιταλιστικό συµφέρον. Εµείς λέµε ότι
υπάρχουν και οι αντικειµενικές προϋποθέσεις, ώστε σήµερα όχι
µόνο αυτοί που έχουν σπίτι και έστω υπερχρεωµένα το έχουν διασφαλίσει αλλά και αυτοί που δεν έχουν να µπορούν να καλύψουν
τις στεγαστικές ανάγκες µε πρόσβαση στην ενέργεια και στη θέρµανση, αρκεί να βγει από τη µέση η καπιταλιστική εκµετάλλευση
και το καπιταλιστικό κέρδος.
Άλλωστε, αυτές τις ανάγκες του κεφαλαίου υπηρετεί και η δηµιουργία του ελληνικού επενδυτικού ταµείου. Εµείς θεωρούµε
ότι τα πρόστιµα για τα ληξιπρόθεσµα χρέη προς τις εφορίες,
ανεξάρτητα αν κατά τι προσπαθεί να παρουσιάσει ο κύριος
Υπουργός ο κ. Στουρνάρας, ότι τα µειώνει, είναι ληστρικά, είναι
τοκογλυφικά.
Οι προσαυξήσεις και οι τόκοι που επιβάλλονται ωχριούν µπροστά στην τραπεζική πρακτική. Και στο κάτω-κάτω, γιατί να υπάρχει η ίδια αντιµετώπιση όσον αφορά τα ληξιπρόθεσµα χρέη σε
αυτόν που χρωστάει γιατί δεν µπορεί να πληρώσει, γιατί δεν έχει
τη δυνατότητα να πληρώσει και σε αυτόν –και αναφέροµαι συγκεκριµένα στην πλουτοκρατία- που συστηµατικά καταφεύγει στη
µέθοδο των ληξιπρόθεσµων χρεών για να µπορεί να φοροδιαφεύγει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Για αυτά θα έπρεπε να
υπάρχει τελείως διαφορετική αντιµετώπιση.
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Κι εγώ ευχαριστώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για να πω κάτι τεχνικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πόσο χρόνο θέλετε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τρία λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, έχετε
τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει γίνει µεγάλη συζήτηση –και βλέπω ότι έχει απασχολήσει και τον Τύπογια το περίφηµο θέµα ότι δήθεν βαρύνουµε µε υπερβολικά πρόστιµα µε την αλλαγή που γίνεται στο άρθρο 6 του ΚΕΔΕ. Θα
ήθελα λίγο να αναφερθώ σε αυτό, κύριε Πρόεδρε, πάρα πολύ
συνοπτικά.
Το πρώτο πράγµα που θέλω να πω σε αυτό είναι το εξής: Αυτή
η παρέµβαση η οποία γίνεται δεν µπορεί να ιδωθεί αποκοµµένα
από την παρέµβαση που έχει γίνει µε προηγούµενο νόµο στον
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
Στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας τον Ιούνιο κάναµε την
εξής παρέµβαση: Φέραµε την αυτή ρύθµιση µε δύο άρθρα –την
αυτή ρύθµιση που εισηγούµεθα και σήµερα- για τα τέλη εκπροθέσµου καταβολής, για τα ληξιπρόθεσµα δηλαδή. Εκεί, λοιπόν,
που σε διάφορους φόρους βαρύνονταν µε 1%, µε 1,5%, µε 2%,
µε 2,5%, µε 3% µε αποτέλεσµα σε ορισµένες περιπτώσεις η ετήσια προσαύξηση να είναι 36%, έγινε µία παρέµβαση που λέει
«επιτόκιο συν 10% µετά το δίµηνο».
Το επιτόκιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι της τάξης του
0,7%. Αυτό σηµαίνει γύρω στο 7%, συν το 10%, δηλαδή 17%. Στη
µεγάλη πλειοψηφία των φόρων η παρέµβαση του Ιουνίου είχε
ελάφρυνση. Με τη σηµερινή µας παρέµβαση στον ΚΕΔΕ, εν όψει
του ότι έχουν κλείσει τα ζητήµατα του ληξιπροθέσµου και του
τρόπου που βαρύνεται η ληξιπρόθεσµη καταβολή για το φόρο
εισοδήµατος, για τον ΦΠΑ, για τον ΕΝΦΙΑ, για το φόρο δωρεών,
γονικών παροχών, κληρονοµιών και για άλλους φόρους, έκλεισαν
µε τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
Τι ρυθµίζουµε µόνο σήµερα; Μένουν άλλου τύπου έσοδα του
κράτους –τελωνειακά, διάφορα άλλα όπως παραδείγµατος χάριν
βεβαιώσεις διοικητικών προστίµων, χρηµατικές ποινές, φυλακίσεις οι οποίες µετατρέπονται σε χρηµατικές- στις οποίες πράγµατι η παρέµβαση, η οποία γίνεται σήµερα, έχει µία µικρή
επιβάρυνση της τάξης του 4% -αυτή είναι η διαφορά- πλην όµως
αυτή θα πρέπει να ιδωθεί ενιαία µε τη συνολική παρέµβαση που
κάναµε το καλοκαίρι. Δεν µπορούµε, λοιπόν, να τη δούµε αυτή
αποκοµµένα.
Το δεύτερο το οποίο πρέπει κανείς να δει είναι ότι υπάρχουν
δύο βελτιωτικές προσθήκες. Πρώτον, δεν υπάρχουν τόκοι επί
των τόκων, καταργείται ο ανατοκισµός και, δεύτερον, δεν υπάρχουν πρόστιµα επί προστίµων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έγινε παρέµβαση του Υπουργού Οικονοµικών που το «δύο
µήνες εκπρόθεσµο» το κάνει έξι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
τι σηµαίνει αυτό; Όποιος πληρώσει εντός των έξι µηνών από εκεί
που θα βαρυνόταν µε 6%, σήµερα θα επιβαρυνθεί µε 3%, µε
3,5%. Εποµένως και για αυτόν η συµµόρφωση είναι βελτιωτική.
Και υπάρχει και η τελευταία βελτιωτική προσθήκη –τελειώνω,
κύριε Πρόεδρε- που έχει γίνει από τον κύριο Υπουργό, που µετακινείται η απόφαση για τον προσδιορισµό των επιτοκίων από
το Γενικό Γραµµατέα Εσόδων στον Υπουργό των Οικονοµικών.
Μετά ταύτα, είναι σαφές ότι η παρέµβαση αυτή ενοποιεί το καθεστώς φορολογικής µεταχείρισης των ληξιπροθέσµων και δεν
θα πρέπει να γίνονται δεκτές οι υπερβολές που έχουν ακουστεί
όλο το τελευταίο χρονικό διάστηµα. Και γι’ αυτό εισηγούµαστε
την υπερψήφισή τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει
ζητήσει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ
κ. Βενιζέλος.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το ζή-
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τηµα των πλειστηριασµών -και πιο συγκεκριµένα το ζήτηµα της
προστασίας της πρώτης κατοικίας του φτωχού και µεσαίου νοικοκυριού- ταλανίζει επί µήνες την ελληνική κοινωνία, την κοινή
γνώµη. Όταν η Κυβέρνησή µας, στις αρχές της κρίσης, πήρε την
πρωτοβουλία της αναστολής των πλειστηριασµών, αυτό ήταν
ένα ανακουφιστικό µέτρο, ένα µέτρο στοιχειώδους προστασίας,
όχι µόνο των ευπαθών κοινωνικών οµάδων, αλλά -θα µου επιτρέψετε να πω- γενικότερα της στεγαστικής πίστης και της αγοράς
ακινήτων. Ήταν ένα µέτρο προστασίας των κόπων που έχουν
επενδύσει γενιές Ελλήνων στην ακίνητη περιουσία τους και κυρίως στο στόχο ζωής που είναι να υπάρχει µία πρώτη ιδιόκτητη
κατοικία.
Η ρύθµιση αυτή συνδέεται µε την πάντοτε ισχύουσα νοµοθεσία για την προστασία των υπερχρεωµένων νοικοκυριών, δηλαδή
για ένα καθεστώς ουσιαστικά αστικής πτώχευσης που δεν
υπήρχε στην ελληνική έννοµη τάξη, που έπρεπε να εισαχθεί και
που έχει δοκιµαστεί µε επιτυχία τα τελευταία τριάµισι χρόνια και
το οποίο διατηρείται αλώβητο –θα έλεγα- και βελτιωµένο.
Στην πραγµατικότητα, το ερώτηµα που κυριαρχούσε επί µήνες
τώρα είναι αν η κυβερνητική πλειοψηφία, αν η παρούσα Κυβέρνηση, έχει τη βούληση και την ικανότητα να µείνει σταθερή σε
αυτό που λέει, να κάνει πράξη αυτό που λέει, πως η πρώτη κατοικία του φτωχού και µεσαίου νοικοκυριού δεν κινδυνεύει, δεν
πρόκειται να τεθεί σε κίνδυνο. Η διαπραγµάτευση ήταν πράγµατι
πάρα πολύ δύσκολη, διότι πάντα η διαπραγµάτευση µε τους εταίρους µας είναι δύσκολη.
Έχω πει πολλές φορές ότι η αναγνώριση των θυσιών του ελληνικού λαού πρέπει να είναι ουσιαστική κι όχι απλά ρητορική.
Επίσης, πρέπει και σήµερα να επαναλάβω ότι διαπραγµατευόµενη µε τους εταίρους και πιστωτές της η Ελλάδα, δεν ζητάει
χάρες, δεν ζητάει πολιτικές λύσεις που παρακάµπτουν συµβατικές υποχρεώσεις. Ζητάει έγκυρους πολιτικούς και θεσµικούς συνοµιλητές που µπορούν να καταλάβουν τα οικονοµικά και
κοινωνικά δεδοµένα, τις αντοχές της κοινωνίας, να σεβαστούν τις
θυσίες των Ελλήνων και άλλων ευρωπαϊκών λαών που υφίστανται
τις συνέπειες των πολιτικών λιτότητας και προσαρµογής. Το πόσο
δύσκολη είναι η διαπραγµάτευση είναι ένα καλό µάθηµα για
όσους πιστεύουν ότι υπήρχε εύκολος δρόµος, ότι υπήρχε σχέδιο
Β’ ή ότι τώρα που βγαίνουµε –γιατί πραγµατικά σταδιακά βγαίνουµε από το µνηµόνιο και την κρίση- µπορούµε να επανέλθουµε
στις πηγές της κακοδαιµονίας, δηλαδή σε πρακτικές λαϊκιστικές,
δηµαγωγικές ή σε δωρεάν υποσχέσεις χωρίς αντίκρισµα.
Είναι, λοιπόν, πάρα πολύ σηµαντικό το γεγονός πως µετά από
πολύ δύσκολες διαπραγµατεύσεις, έχοντας σταθερή και άκαµπτη θέση ως Κυβέρνηση, ψηφίζουµε σήµερα ως Βουλή των Ελλήνων µία ρύθµιση που κατοχυρώνει την πρώτη κατοικία του
φτωχού και µεσαίου νοικοκυριού. Στην πραγµατικότητα κανείς
δεν µένει έξω από το πεδίο της προστασίας αυτής. Τα στοιχεία
που τηρούν οι ελληνικές τράπεζες δείχνουν ότι το 1,5% των οφειλετών στεγαστικών δανείων, που είναι οφειλέτες µεγάλων στεγαστικών δανείων και δεν ανήκουν στην έννοια του φτωχού και
µεσαίου νοικοκυριού, οφείλουν σωρευτικά το 50% της συνολικής
οφειλής που υπάρχει για στεγαστικά δάνεια.
Καταλαβαίνει, λοιπόν, κανείς πόσο εύκολο είναι να κατοχυρωθεί η κατοικία του φτωχού και µεσαίου νοικοκυριού που ουσιαστικά αφορά το 98,5% των οφειλετών, γιατί σε αυτήν την
απεικόνιση φαίνεται ποια είναι η ανισότητα που υπάρχει σε αυτό
που λέγεται «οφειλέτης».
Αντιλαµβάνοµαι ότι απογοητεύονται φοβερά όσοι έχουν επενδύσει στην καταστροφή. Απογοητεύονται όλοι όσοι δεν έχουν να
διατυπώσουν άλλη πολιτική πρόταση και βρίσκονται αντιµέτωποι
µε την αµηχανία τους, όταν η Κυβέρνηση είναι συνεπής στις
εξαγγελίες της απέναντι στον ελληνικό λαό και ιδίως απέναντι
στις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες.
Το πρόβληµα των τραπεζών δεν είναι γενικά τα στεγαστικά και
καταναλωτικά δάνεια. Το πρόβληµα των τραπεζών σε σχέση µε
τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια είναι κυρίως τα επιχειρηµατικά δάνεια. Πράγµατι, η αναδιάρθρωση των χρεών των επιχειρήσεων
και των ίδιων των επιχειρήσεων, τώρα που σταδιακά οι τράπεζες
αποχτούν ξανά επαφή µε την πραγµατική οικονοµία –γιατί αυτό
θέλουµε- είναι το µεγάλο αίτηµα της περιόδου αυτής.
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Τώρα πια, όπως φαίνεται και από αυτό που κάνουµε σήµερα,
το ζήτηµα είναι η επάνοδος σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης, η
επιβεβαίωση των δηµοσιονοµικών αποτελεσµάτων, η αξιοποίηση
του πρωτογενούς πλεονάσµατος για να καλύψουµε αδικίες που
έγιναν στη ροή των εξελίξεων τα τελευταία χρόνια. Το µεγάλο
ζήτηµα είναι η ανεργία, η δηµιουργία θέσεων εργασίας, η εκποµπή ενός αισιόδοξου µηνύµατος για την ελληνική κοινωνία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού
Εξωτερικών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε,
αν έχετε την καλοσύνη, συντοµεύετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Το γεγονός ότι πετύχαµε µε κόπους
και δυσκολίες τη διαπραγµάτευση αυτή δείχνει τη σηµασία που
έχουν τα δηµοσιονοµικά επιτεύγµατα, γιατί δεν πρέπει να έχουµε
καµµία αµφιβολία ότι αν δεν υπήρχαν τα δηµοσιονοµικά επιτεύγµατα και αν δεν είχαµε πει «όχι» στα πρόσθετα οριζόντια δηµοσιονοµικά µέτρα, αλλά «ναι» στις διαρθρωτικές αλλαγές, δεν θα
µπορούσαµε να πείσουµε για την ανάγκη να υπάρξει µία ρύθµιση
καθαρή και αποτελεσµατική που προστατεύει την πρώτη κατοικία του φτωχού και µεσαίου νοικοκυριού.
Είναι δε λάθος, θα µου επιτρέψετε να πω, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, η προσέγγιση πως οι τράπεζες, το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, που τελεί στο σύνολό του υπό πολλαπλή δηµόσια
εποπτεία, είναι έτοιµο να επιτεθεί στο δανειολήπτη, στο φτωχό
και µεσαίο νοικοκυριό, να επιβάλλει αυστηρότερες του νόµου
ρυθµίσεις ή να κάνει δρακόντεια εφαρµογή των ρυθµίσεων και
να παρακολουθεί την καταβολή των µηνιαίων δόσεων -που είναι
ούτως ή άλλως µικρές, πολύ περιορισµένες- µε έναν τρόπο εριστικό, αντικοινωνικό. Όχι, δεν πρόκειται γι’ αυτό. Δεν συνιστά
αυτό πολιτική των τραπεζών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε,
αν έχετε την καλοσύνη, τελειώνετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Δεν συνιστά οδηγία του δηµοσίου
που ασκεί µέσω των αρµοδίων, ανεξάρτητων οργάνων, όπως η
Τράπεζα της Ελλάδος, την εποπτεία του τραπεζικού συστήµατος.
Απογοητεύονται, λοιπόν, µε τη ρύθµιση που ψηφίζει σήµερα
η Βουλή των Ελλήνων όλοι εκείνοι που έχουν ως µόνη σηµαία
ευκαιρίας την προσδοκία της καταστροφής.
Επιπλέον, η ελληνική κοινωνία µπορεί να νιώθει έχοντας αυτό
το χειροπιαστό δείγµα των πλειστηριασµών πιο ασφαλής, πιο σίγουρη, πιο κοντά στο αίσθηµα της εξόδου από τη µέγγενη της
κρίσης. Και αυτό είναι ίσως το πιο σηµαντικό που πρέπει να βγει
ως µήνυµα και ως προοπτική από τη συζήτησή µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστώ
πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Παραστατίδης ως Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών.
Ορίστε, κύριε Παραστατίδη, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν ήταν στις προθέσεις µου, κύριε Πρόεδρε, να λάβω τον
λόγο προκειµένου να τοποθετηθώ για το σηµερινό νοµοσχέδιο,
όπως εξάλλου έπραξα και για το προηγούµενο που αφορούσε
το φόρο ακίνητης περιουσίας και αυτό διότι θα έλεγα ότι µας κάλυψαν πλήρως µε τις τοποθετήσεις τους οι εκπρόσωποι των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών, οι οποίοι πήραν τον λόγο,
επισηµαίνοντας τα αρνητικά σηµεία µε σηµαντικές και εύστοχες
παρατηρήσεις.
Παίρνω, όµως, το λόγο προκειµένου να εκφράσω την αντίδρασή µου για όλα τα κωµικοτραγικά που συνέβησαν στην αρµόδια επιτροπή και στην Ολοµέλεια και αυτό είναι ένα δείγµα του
τρόπου που νοµοθετεί η σηµερινή Κυβέρνηση. Κατατέθηκαν
προς συζήτηση το νοµοσχέδιο για το φόρο ακίνητης περιουσίας
και µε τη διαδικασία του επείγοντος το νοµοσχέδιο που αφορά
τους πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας.
Το κωµικοτραγικό της ιστορίας, συνεπώς, µαζί µε την κατάθεση του νοµοσχεδίου αυτού είναι ότι οι Υπουργοί της Κυβέρνη-
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σης κατέθεσαν δέκα µε δεκατρείς –αν δεν κάνω λάθος- άσχετες
διατάξεις, κινούµενοι στη λογική «βάζουµε στο παραπέντε ό,τι
µπορούµε να περάσουµε».
Μα είναι σοβαρά πράγµατα αυτά; Μπορεί αλήθεια η χώρα να
βρει το δρόµο της µε τέτοιου είδους πρακτικές που ακολουθείτε;
Τώρα ο καθένας µπορεί να αντιληφθεί γιατί πάµε από το κακό στο
χειρότερο. Φαίνεται, κύριοι, πως είστε εκτός τόπου και χρόνου.
Ο µόνος λόγος που θα µπορούσε κανείς να δικαιολογήσει τις
πρακτικές αυτές είναι γιατί ίσως δεν γνωρίζετε τι συµβαίνει πραγµατικά έξω, από έξω στην κοινωνία. Έτσι και αλλιώς είθισται να
επικοινωνείτε µε τους πολίτες µέσω των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. Και µην επικαλείστε τα επιχειρήµατα πως είστε δίπλα στο
λαό και ότι για αυτόν πασχίζετε.
Ξέρετε, υπάρχει τεράστια διαφορά στο να επικαλείσαι ότι είσαι
«δίπλα» από το να είσαι «µέσα» στο λαό. Αυτήν τη διευκρίνιση
οφείλω να την κάνω διότι στην προκειµένη περίπτωση η λέξη
«δίπλα» σηµατοδοτεί την καταπίεση, την αδικία και εν τέλει τη
δυστυχία της κοινωνίας.
Κύριοι της Κυβέρνησης όπως αντιλαµβάνεστε, είστε επικίνδυνοι για τη χώρα. Αν κάνετε τον κόπο και δείτε την κριτική που σας
άσκησαν δικοί σας Βουλευτές, θα έλεγα όχι αδίκως, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια από πλευράς µου προκειµένου να σας
πείσω για όλα αυτά που προανέφερα.
Δυστυχώς, έχετε συνηθίσει να συµπεριφέρεστε και να λειτουργείτε γράφοντας στα παλιά σας των υποδηµάτων τις θέσεις και
απόψεις, όχι µόνο των Βουλευτών της Αντιπολίτευσης αλλά και
των Βουλευτών της συµπολίτευσης. Θα πρόσθετα ότι ούτε καν
τους ακούτε όταν οµιλούν. Απλώς κάνετε ότι τους ακούτε. Με
λίγα λόγια δεν δείχνετε κανένα σεβασµό απέναντι στα µέλη του
ελληνικού Κοινοβουλίου. Θεωρείτε τους Βουλευτές άβουλα όργανα. Φέρνετε τα νοµοσχέδια µε τον τρόπο που εσείς επιλέγετε
και αντί να τους πείσετε µε επιχειρήµατα, τούς επιβάλλετε κοµµατική πειθαρχία και εκβιαστικά διλήµµατα για να τα ψηφίσουν.
Τη διαδικασία και την πρακτική αυτήν την έχω υποστεί και εγώ
προσωπικά. Όµως, δεν υπέκυψα στους εκβιασµούς και τα εκβιαστικά διλήµµατα, θεωρώντας πως ο Βουλευτής δεν πρέπει να εκβιάζεται και ότι βάσει του Συντάγµατος υποχρεούται να ενεργεί
και να αποφασίζει σύµφωνα µε τη συνείδησή του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τη µία πλευρά θέλω να
επαινέσω τη στάση όσων συναδέλφων Βουλευτών, κυρίως της
συµπολίτευσης, αντέδρασαν στις µεθοδεύσεις της Κυβέρνησης
που επέλεξε δια µέσω των Υπουργών της να «περάσουν νύχτα»
-όπως συνηθίζουµε να λέµε- άσχετες και ύποπτες διατάξεις στα
τελευταία νοµοσχέδια.
Από την άλλη, όµως, έχει µεγαλύτερη αξία αν πέρα από τη
φραστική αντίδρασή τους υπάρξει και η έµπρακτη διαφοροποίηση µη ψηφίζοντας τέτοιες διατάξεις.
Για τα νοµοσχέδια, όπως είπα, δεν θα κάνω ιδιαίτερη αναφορά
καθότι µας κάλυψαν µε µεγάλη επιτυχία οι οµιλητές της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας. Απλώς θέλω να τονίσω πως από το
περιεχόµενο ιδιαίτερα των τελευταίων νοµοσχεδίων δικαιούται
κάποιος να προσδώσει στην Κυβέρνηση τα χαρακτηριστικά του
τιµωρού και του τοκογλύφου. Είναι δύο λέξεις που χαρακτηρίζουν και τα δύο νοµοσχέδια.
Κύριε Πρόεδρε, απευθύνοµαι και προς το Προεδρείο, τέτοιου
είδους πρακτικές δεν πρέπει να γίνονται ανεχτές. Ας ελπίσουµε
πως το πάθηµα αυτό θα γίνει µάθηµα στην Κυβέρνηση και θα
είναι η τελευταία φορά που βιώνουµε τέτοιες λογικές από πλευράς των Υπουργών. Διότι τα φαινόµενα αυτά δεν τιµούν την ελληνική Βουλή ούτε βοηθούν το κοινοβουλευτικό έργο, ιδιαίτερα
σε µια περίοδο στην οποίαν υπάρχει ηθική και πολιτική κατάπτωση του πολιτικού συστήµατος και των θεσµών.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας ως επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών κάνω
γνωστό στο Σώµα και προς εσάς πως η Κοινοβουλευτική µας
οµάδα ανέλαβε την πρωτοβουλία εξ αφορµής και των θεµάτων
της επικαιρότητας να καταθέσει σήµερα προς το Προεδρείο κείµενο-επιστολή, προκειµένου να αναλάβετε την πρωτοβουλία για
τη σύσταση µιας ανεξάρτητης επιτροπής, επιτέλους, προεδρευόµενη –αν θέλετε- από πρώην Πρόεδρο της Δηµοκρατίας
–γιατί όχι;- και µέλη πρώην Προέδρους του Αρείου Πάγου, του
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Συµβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η
οποία βέβαια θα έχει και το ανάλογο κύρος, χωρίς τη συµµετοχή
ενεργών πολιτικών προσώπων.
Το καταθέτω και στα Πρακτικά της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Θεόδωρος Παραστατίδης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η επιτροπή αυτή θα αναλάβει τη διερεύνηση διαχείρισης και
τρόπου διάθεσης του δηµόσιου χρήµατος για όλους τους τοµείς
των προµηθειών και κατασκευής των µεγάλων έργων υποδοµών
ως σήµερα ανεξαρτήτως από το αν ασχολείται παράλληλα και η
δικαιοσύνη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στην ίδια επιτροπή να δοθεί η αρµοδιότητα να διερευνήσει επίσης τον τρόπο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων πολιτικών και
θεσµικών παραγόντων και όσων γενικώς διαχειρίστηκαν δηµόσιο
χρήµα σε βάθος χρόνου τουλάχιστον εικοσαετίας. Εκτίµησή µας
είναι πως µόνο τότε το πολιτικό σύστηµα, αγαπητοί συνάδελφοι,
θα µπορέσει να αποκτήσει την αξιοπιστία του και να επανακτήσει
την εµπιστοσύνη των πολιτών.
Καλές γιορτές.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο κ. Σταυρογιάννης, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Το θέµα της σηµερινής αλλά και της προηγηθείσας συζήτησης
για τον ενιαίο φόρο των ακινήτων είναι ξεχωριστής σηµασίας, όχι
µόνο γιατί αφορά ένα µεγάλο τµήµα της ελληνικής κοινωνίας. Εδώ
οφείλουµε να αναφερθούµε και στους οφειλέτες και τους πλειστηριασµούς που γίνονται για οφειλές προς το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία. Συνδέεται και µε ένα µεγάλο κόστος που έχει
πληρώσει ο ελληνικός λαός για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν για να συµβάλουν
στην ανάπτυξη της οικονοµίας και όχι για να σωθούν γιατί έτσι επέβαλαν τα συµφέροντα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήµατος.
Ζούµε εξαιρετικά δύσκολες εποχές και δεν είναι λίγοι εκείνοι
που υποστηρίζουν ότι µε το 1/3 της κοινωνίας να στερείται ακόµα
και των βασικών αγαθών τα µόνα που διατηρούν τη συνοχή της
κοινωνίας είναι ο θεσµός της οικογένειας και η κατοικία µε την
ευρύτερη του όρου έννοια, µε την αρχαιοελληνική έννοια της
εστίας. Γι’ αυτό και είχαν ληφθεί από το παρελθόν νοµοθετικές
πρωτοβουλίες τόσο από την κυβέρνηση Καραµανλή όσο και από
τον νόµο Κατσέλη για τη δυνατότητα προστασίας από πλειστηριασµούς της πρώτης κατοικίας.
Κυρίως, όµως, µε βάση και τα όσα συζητήθηκαν στο προηγηθέν νοµοσχέδιο για τον ενιαίο φόρο των ακινήτων, που πρέπει
να τα βλέπουµε µαζί, έχει να κάνει µε ζήτηµα φιλοσοφικό, ιδεολογικό και µε την ευρεία έννοια πολιτισµικό αφού ο Έλληνας και
ο τρόπος µε τον οποίον αναπτύχθηκε και η οικονοµία και η φιλοσοφία του όλα αυτά τα χρόνια έχει να κάνει µε την αποταµίευση
και την ακίνητη περιουσία.
Αναφέρθηκε χθες ότι παλαιότερα οι ισχυρισµοί ήταν ότι οι αριστεροί θα έπαιρναν τα σπίτια και τα χωράφια. Σήµερα αυτό γίνεται από µια νεοφιλελεύθερη ακραία σκληρή πολιτική που
εφαρµόζει αυτή η Συγκυβέρνηση. Θέλω, όµως, να επισηµάνω και
µε δυο λόγια ότι για ακόµα µια φορά αποδεικνύεται µε πόσο µεγάλη σοβαρότητα και πόσο σοβαρά σχεδιάζονται και συζητιούνται τα θέµατα που αφορούν στην ελληνική οικονοµία και την
ελληνική κοινωνία. Γι’ αυτό και την προτελευταία και τελευταία
ηµέρα έρχονται στη Βουλή και µάλιστα µε τη µορφή του κατεπείγοντος και συζητούνται τόσο σοβαρά ζητήµατα που απασχολούν το σύνολο σχεδόν της ελληνικής κοινωνίας και την ελληνική
οικονοµία.
Σας υπενθυµίζω ότι εξίσου σοβαρά θέµατα και ζητήµατα στο
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παρελθόν, όπως ήταν τα µνηµόνια, ακριβώς έτσι συζητήθηκαν.
Σοβαρά ζητήµατα µε τη µορφή του κατεπείγοντος, για να διακηρύσσουν κάποιοι ότι δεν προλάβαµε να τα διαβάσουµε, ότι δεν
ξέραµε. Μπροστά µας υπήρχε όλος ο χρόνος για να έχει διαµορφωθεί ένα νοµοσχέδιο για τον ενιαίο φόρο των ακινήτων και αν
θέλετε και για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Δεν µπορώ εδώ να µην αναφερθώ στον κίνδυνο που υπάρχει
να χαθεί η µικροϊδιοκτησία και να έχουµε έτσι έναν µείζονα κοινωνικό µετασχηµατισµό µε ό,τι µπορεί να σηµαίνει αυτό.
Δυο λόγια θέλω να πω τώρα για το νοµοσχέδιο και για το παράθυρο που ανοίγει στην άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασµών αλλά και της απελευθέρωσης των καταθέσεων.
Αυτό το νοµοσχέδιο που συζητούµε µε τη µορφή του κατεπείγοντος, δεν είναι παρά ένα ατελές και επικίνδυνο νοµοσχέδιο, αν
συνυπολογιστούν οι επιπτώσεις συνολικά και σωρευτικά όλων
των ρυθµίσεων που θα οδηγήσουν µε µαθηµατική ακρίβεια στο
να χάσουν τα σπίτια τους πολλές χιλιάδες Ελλήνων, ακόµη και
για µικρά χρέη.
Τα κριτήρια που τίθενται και οι προϋποθέσεις, καθιστούν την
προστασία των ιδιοκτητών κενό γράµµα, ενώ στην ουσία αίρεται
η απαγόρευση των πλειστηριασµών ακόµη και για µικρά ποσά.
Ειδικά για τους αυτοαπασχολούµενους η άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασµών για σχετικά µικρά χρέη σηµαίνει ότι θα
βγουν στο σφυρί δεκάδες χιλιάδες ακίνητα χρεοκοπηµένων από
την κρίση αυτοαπασχολούµενων.
Όπως αναφέρεται και από την Ένωση των Καταναλωτών, στην
ουσία πρόκειται για µία γενικευµένη απελευθέρωση των πλειστηριασµών, µε περιορισµένη µόνο προστασία της κύριας κατοικίας,
καθώς εµµέσως πλην σαφώς η ευεργετική για την πλειοψηφία
των δανειοληπτών απαγόρευση των πλειστηριασµών όλων των
ακινήτων µέχρι 200.000 ευρώ για τις τράπεζες, καταργείται.
Μπορεί, λοιπόν, κάποιος να συµπεράνει δικαιολογηµένα, ότι
οι εµπνευστές ενός τέτοιου σχεδίου είναι αποκοµµένοι από την
πραγµατική κατάσταση που αντιµετωπίζει η ελληνική κοινωνία,
αφού αφ’ ενός δεν λαµβάνουν υπ’ όψιν ούτε το κόστος µίας αξιοπρεπούς διαβίωσης ενός νοικοκυριού κι αφ’ ετέρου αποδέχονται
τις εξωπραγµατικές για τα δεδοµένα της αγοράς αντικειµενικές
αξίες των κατοικιών και των ακινήτων. Ούτε, βέβαια, υπάρχουν
κι όλες οι διευκρινίσεις για το τι θα γίνει µε τις οφειλές, αν θα
συνεχίζουν, δηλαδή, να εκτοκίζονται κατά τη διάρκεια της προστασίας, φορτώνοντας µε υπέρογκους τόκους ιδιαίτερα τα προϊόντα καταναλωτικής πίστης.
Θα πω δύο λόγια µόνο για τις εξαιρέσεις, για το άρθρο 2, δηλαδή, παράγραφο 1, όπου δεν συµπεριλαµβάνονται όσοι είχαν
λάβει δάνεια από ασφαλιστικούς φορείς και δυστυχώς εξαιρούνται. Αυτοί είναι οι ασφαλιστικοί φορείς, τα ασφαλιστικά ταµεία,
που από το πετυχηµένο PSI έχασαν τα χρήµατά τους και τώρα
δεν θα µπορούν να προστατεύσουν τους δανειολήπτες είτε εργαζοµένους είτε συνταξιούχους.
Μία κουβέντα τώρα για τα άρθρο 9, παράγραφο 20 που αναφέρεται στη «ΛΑΡΚΟ» που είναι µία µεγάλη βιοµηχανία. Έχουµε
συζητήσει εδώ πολλές φορές. Δεν αναφέροµαι στην προστασία
από τους πιστωτές ως προς την απαλλαγή από τις ευθύνες των
διοικήσεων, των διοικήσεων που γνωρίζουµε από το παρελθόν
ότι έχουν τεράστιες ευθύνες για το πού έχει φτάσει σήµερα µία
βαριά βιοµηχανία, η µοναδική στο είδος της στην Ευρώπη των
είκοσι επτά.
Κυρίες και κύριοι, αυτό που χρειάζεται είναι ούτε τα προβλήµατα να κρύβουµε ούτε µε εκβιαστικούς τρόπους, την τελευταία
στιγµή, να φέρνουµε νοµοθετήµατα που όχι µόνο δεν προστατεύουν αλλά ανοίγοντας σήµερα το παράθυρο και αύριο διάπλατα την πόρτα, θα οδηγήσουν στο να χαθεί η µικροϊδιοκτησία
κι έτσι να έχουµε µείζονα κοινωνικό µετασχηµατισµό.
Για όλους αυτούς τους λόγους και για όλους τους άλλους που
αναφέρθηκαν από τους συναδέλφους, καταψηφίζουµε αυτό το
νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει
ζητήσει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Χατζηδάκης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχα ζητήσει
να µιλήσω εγώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Προηγείται ο
κύριος Υπουργός. Μου ζήτησε τον λόγο από ώρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλαβαίνω ότι το πνεύµα των Χριστουγέννων εισβάλλει
δειλά στην Αίθουσα της Βουλής αλλά επειδή δεν έχω µιλήσει καθόλου για το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, αντιλαµβάνεστε ότι θα ήταν άτοπο ο αρµόδιος Υπουργός να µην
τοποθετηθεί.
Εποµένως, θα προσπαθήσω να µιλήσω σύντοµα και ουσιαστικά για να απαντήσω και σε µερικές παρατηρήσεις συναδέλφων. Αν προσπαθούσα να βγάλω ένα βασικό συµπέρασµα, θα
θυµόµουν τον Καβάφη και θα έλεγα πως αυτό που προκύπτει για
την Αντιπολίτευση είναι το εξής: Και τώρα τι θα γίνουµε χωρίς
βαρβάρους; Και τώρα τι θα γίνει η Αντιπολίτευση χωρίς πλειστηριασµούς; Ήταν κι αυτή µία κάποια λύση.
Ξέρετε, παρότι για καιρό διακινούνταν διάφορα καταστροφολογικά σενάρια, νοµίζω ότι έχει καταστεί σαφές στη συντριπτική
πλειοψηφία του ελληνικού λαού ότι σήµερα έχουµε και θα εξακολουθήσουµε να έχουµε το ισχυρότερο πλαίσιο προστασίας για
τους δανειολήπτες σε όλη την Ευρώπη. Διότι, πρώτον, ισχύει το
σύστηµα δικαστικής προστασίας των νόµων 3869/10 και 4161/13
για τους ανήµπορους και τους φτωχούς.
Δεύτερον, µε το νόµο που σήµερα ψηφίζουµε, τίθενται οι βάσεις για ένα πλαίσιο αποφόρτισης του προβλήµατος από την 11-2015 κατά το ιρλανδικό µοντέλο.
Τρίτον, δηµιουργείται ένα µεταβατικό σύστηµα εξωδικαστικής
προστασίας το οποίο θα ισχύει επιπροσθέτως των νόµων 3869
και 4161, το οποίο σε κάθε ένα από τα κριτήρια που θέτει, καλύπτει το 90% των δανειοληπτών και παράλληλα κινητροδοτεί την
επανεκκίνηση των σχέσεων µεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών.
(Θόρυβος – Κωδωνοκρουσίες)
Από τη µια, λοιπόν, πλευρά θα έχουµε αποφυγή των πλειστηριασµών, πράγµα που ενδεχοµένως ανησυχεί ορισµένους καταστροφολόγους και από την άλλη θα έχουµε µια ελάχιστη
πληρωµή όσων µπορούν, γιατί αυτοί που δεν µπορούν θα πάνε
στους άλλους δύο νόµους για να σταµατήσουν τα δάνειά τους
να είναι κόκκινα.
Τώρα, βεβαίως, παρ’ όλες αυτές τις διαπιστώσεις είδα κατά τη
διάρκεια της συζήτησης ότι σε ορισµένων το πικάπ η βελόνα έχει
κολλήσει στις γνωστές θεωρίες που διακινούνταν από το καλοκαίρι. Ισχύει το δόγµα σε αυτήν την περίπτωση, «Όταν δεν µας
βολεύει η πραγµατικότητα, τόσο το χειρότερο για την ίδια την
πραγµατικότητα».
Τι µας λένε, λοιπόν; Μας λένε ότι οι 200.000 αντικειµενική αξία
για το σπίτι του δανειολήπτη είναι λίγο.
Ακούστε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι είναι λίγο.
Λίγο είναι να καλύπτονται κατά τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης σπίτια στο Δήµο Περάµατος µέχρι τριακόσια τριάντα τρία
τετραγωνικά, στο Δήµο Περιστερίου µέχρι διακόσια πενήντα τετραγωνικά, στο Δήµο Αιγάλεω µέχρι διακόσια τριάντα πέντε τετραγωνικά, στο Δήµο Νέας Φιλαδέλφειας µέχρι διακόσια είκοσι
δύο τετραγωνικά, στο Δήµο Δάφνης µέχρι εκατόν ογδόντα δύο
τετραγωνικά, στο Δήµο Νέου Ηρακλείου µέχρι εκατόν εξήντα
επτά τετραγωνικά, στο Δήµο Αγίας Παρασκευής µέχρι εκατόν σαράντα τρία τετραγωνικά. Αυτή είναι η «gauche caviar», η αριστερά
του χαβιαριού για την οποία είχα µιλήσει και πριν από λίγες µέρες.
Φαίνεται, αν πάρει τοις µετρητοίς κανείς τους ισχυρισµούς που
προβάλλονται, ότι δεν ενδιαφέρεστε για τους φτωχούς και τους
µεσαίους αλλά για τα πλουσιότερα στρώµατα. Είναι µια αλλόκοτη
αντιµετώπιση της πραγµατικότητας.
Επίσης κατά τους ίδιους αυτούς που µας ασκούν κριτική φαίνεται ότι το καθαρό οικογενειακό εισόδηµα των 35.000 ευρώ είναι
λίγο. Έχω εδώ τα στοιχεία. Με τα 35.000 ευρώ καλύπτεται κατά
σύµπτωση και πάλι το 90% των νοικοκυριών.
Επίσης κατά τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης η πρόβλεψη για 15.000 ευρώ κινητές αξίες και καταθέσεις για να συµπεριληφθεί κάποιος στη ρύθµιση, πάλι είναι λίγα. Έχω και πάλι
εδώ τα επίσηµα στοιχεία µε βάση τα οποία αποδεικνύεται ότι το
92,8% των φυσικών προσώπων καταθετών των ελληνικών τραπεζών διαθέτει καταθέσεις συνολικού ύψους έως 10.000 ευρώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ να κάνετε ησυχία!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Αντιθέτως, προσέξετε τώρα τι συµβαίνει
ιδίως κατά το ΣΥΡΙΖΑ. Κατά το ΣΥΡΙΖΑ το ότι επιβάλλουµε την
υποχρέωση στον δανειολήπτη να πληρώνει το 10% του ετήσιου
εισοδήµατός του στην τράπεζα για να σταµατήσει να είναι το δάνειό του κόκκινο και να σταµατήσει τον πλειστηριασµό, είναι
πολύ.
Την ίδια στιγµή ενώ το 10% είναι πολύ, το ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ πέρσι
είχε καταθέσει πρόταση νόµου µε βάση την οποία προβλεπόταν
το εξής: Η µηνιαία δόση δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά το
30% του µηνιαίως διαθέσιµου καθαρού, ατοµικού ή οικογενειακού εισοδήµατος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αφαιρουµένων φόρων και εισφορών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Κωνσταντοπούλου, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Εποµένως, το 10% είναι πολύ και το 30%
είναι ικανοποιητικό.
Έχετε, µεταξύ των άλλων, πρόβληµα και µε την αριθµητική!
Από κει και πέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι φανερό
ότι άλλη πρόταση περιµένατε και άλλη πρόταση σας προέκυψε.
Και αυτό σας οδήγησε σε κενό στρατηγικής και τακτικής, σε σύγχυση και σε αµηχανία.
Λυπάµαι για το ότι πριν από τα Χριστούγεννα σας χαλάµε τη
διάθεση, αλλά την ίδια στιγµή ξέρουµε ότι µε αυτές τις ρυθµίσεις
είναι ικανοποιηµένη η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων. Και
τη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων θέλουµε να ικανοποιήσουµε!
Η ίδια σύγχυση υπήρξε και ως προς το επενδυτικό ταµείο.
Αποφασίζουµε να κάνουµε ένα επενδυτικό ταµείο για να στηρίξουµε τη ρευστότητα, για να στηρίξουµε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Πείσαµε τη γερµανική επενδυτική τράπεζα, KfW να
συµµετάσχει. Πείσαµε το Ίδρυµα Ωνάση να συµµετάσχει. Φαίνεται ότι θα πείσουµε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συµµετάσχει. Τι σας πειράζει; Σε αυτό το πρόγραµµα της στήριξης
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σας πειράζει ότι η νοµική έδρα
του ταµείου µπορεί -δεν ξέρουµε- να είναι στο Λουξεµβούργο,
όταν υπάρχουν δεκάδες ταµεία αυτού του είδους που δραστηριοποιούνται –µε νοµική έδρα- στο Λουξεµβούργο, όπως το
EFSE που δραστηριοποιείται στα Βαλκάνια, όπως το Marguerite
Fund που δραστηριοποιείται σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Εδώ δεν νοιαζόµαστε για το πώς θα εξυπηρετηθούν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, αλλά που θα είναι η νοµική έδρα του
ταµείου.
Επίσης, άκουσα συναδέλφους της Αντιπολίτευσης να στέκονται στον παράγοντα ρίσκο, ότι το ελληνικό δηµόσιο αναλαµβάνει
ρίσκο παίρνοντας αυτήν την πρωτοβουλία. Μα, καλά, το ρίσκο
το αναλαµβάνει προφανώς για να στηρίξει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Δεν αξίζει; Κι αν δεν αξίζει σε αυτήν την περίπτωση,
γιατί αξίζει να αναλάβει ρίσκο στο ΕΤΕΑΝ; Γιατί όταν δηµιουργήθηκε το ΕΤΕΑΝ κανείς δεν είπε κάτι τέτοιο; Και γιατί δεν λέει
κανείς κάτι τέτοιο στην περίπτωση του επενδυτικού νόµου, ότι
το ελληνικό δηµόσιο επίσης αναλαµβάνει ρίσκο χρηµατοδοτώντας επιχειρήσεις οι οποίες δεν ξέρουµε πώς θα προχωρήσουν;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω τα συµπεράσµατα τα
έχουν βγάλει οι Έλληνες πολίτες. Και τα συµπεράσµατα είναι ότι
από τη µία πλευρά σε αυτήν εδώ την Αίθουσα υπάρχουν εκείνοι
που µε δυσκολίες, µε υπευθυνότητα προσπαθούν να ξεπεράσουν τα προβλήµατα κι από την άλλη υπάρχουν εκείνοι που δηµαγωγούν.
Από τη µία πλευρά υπάρχουν αυτοί που αντιµετωπίζουν µε ρεαλισµό τις καταστάσεις και από την άλλη εκείνοι που υπόσχονται
ότι µε µία γοµολάστιχα θα διαγράψουν δια µιας όλα τα προβλήµατα και στη χώρα θα ξεκινήσει ένα ατελείωτο πάρτι.
Από τη µία πλευρά υπάρχουν εκείνοι που αγωνίζονται να ξεπεράσουν τα προβλήµατά τους ο τραπεζικός τοµέας και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και από την άλλη υπάρχουν εκείνοι,
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µεταξύ των οποίων δυστυχώς -και το άκουσα µε κατάπληξη το
πρωί- και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Αλέξης Τσίπρας, οι οποίοι
ισχυρίζονται ούτε λίγο ούτε πολύ ότι στην Ελλάδα κινδυνεύουν
οι καταθέσεις. Το είπε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, αν είχατε αξιοπιστία, µε αυτές
τις τοποθετήσεις θα τρόµαζαν οι καταθέτες. Ευτυχώς, όµως, δεν
έχετε. Κανείς δεν δίνει σηµασία σε αυτές τις τοποθετήσεις. Θα
µείνετε στο περιθώριο. Η πολιτική, όπως και η ζωή, είναι αγώνας
αντοχής, δεν είναι αγώνας ταχύτητας. Θα µείνετε από καύσιµα,
λοιπόν, και η χώρα θα βρει το δρόµο της. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε,
κύριε Παπαδηµούλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαµε συµφωνήσει ότι η συζήτηση θα τελειώσει στις 17.30’ και θα ξεκινήσει η ψηφοφορία. Λυπάµαι, αλλά ήδη έχει περάσει πλέον της µίας ώρας από την ώρα
που είχε συµφωνηθεί. Δεν µπορώ να δώσω τον λόγο σε κανέναν
άλλο. Θα ξεκινήσει η ψηφοφορία αµέσως.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της
αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό που
κάνετε είναι απαράδεκτο. Δεν είναι έντιµο αυτό που κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
να οµιλείτε µε περισσότερο κόσµιες εκφράσεις.
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
Παρακαλώ, να µην γράφεται στα Πρακτικά τίποτα πέραν της
αποδοχής ή µη της αρχής και των άρθρων του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµεθα στην ψήφιση επί των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 2 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 3 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 4 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 5 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Για το άρθρο 7 έχει κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Για το άρθρο 8 έχει κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Για το άρθρο 9 έχει κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1063 και ειδικό αριθµό 11 όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1063 και ειδικό 11 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 1065 και ειδικό αριθµό 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τρο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πολογία µε γενικό αριθµό 1065 και ειδικό 13 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1066 και ειδικό αριθµό 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1066 και ειδικό 14 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1067 και ειδικό αριθµό 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1067 και ειδικό 15 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1069 και ειδικό αριθµό 17 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1069 και ειδικό 17 έγινε δεκτή ως έχει
οµοφώνως και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Όπως προελέχθη, επί των άρθρων 7, 8 και 9 του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό
Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» έχει υποβληθεί αίτηση
διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου της οποίας το κείµενο έχει
ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα αναγνώσω
και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο
απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης. Παρών.
Ο κ. Γεώργιος Σταθάκης. Παρών.
Ο κ. Νικόλαος Βούτσης. Παρών.
Η κ. Δέσποινα Χαραλαµπίδου. Παρούσα.
Η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Παρούσα.
Ο κ. Δηµήτριος Στρατούλης. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Δερµιτζάκης. Παρών.
Ο κ. Στέφανος Σαµοΐλης. Παρών.
Ο κ. Αθανάσιος Πετράκος. Παρών.
Η κ. Ευγενία Ουζουνίδου. Παρούσα.
Η κ. Μαρία Μπόλαρη. Παρούσα.
Η κ. Αγνή Καλογερή. Παρούσα.
Ο κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης. Παρών.
Η κ. Ιωάννα Γαϊτάνη. Παρούσα.
Η κ. Μαρία Διακάκη. Παρούσα.
Κύριοι συνάδελφοι, συνεπληρώθη ο αριθµός δεκαπέντε και
εποµένως υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός
υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
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Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 7, 8 και
9 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».
Οι αποδεχόµενοι τα άρθρα 7, 8 και 9 του νοµοσχεδίου λέγουν
«ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι τα άρθρα 7, 8 και 9 του νοµοσχεδίου λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής από τη
Νέα Δηµοκρατία και ο κ. Απόστολος Αλεξόπουλος από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο.
Επίσης, σας ενηµερώνω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες-φαξ συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους επί των άρθρων του νοµοσχεδίου. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία
θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι ο συνάδελφος Βουλευτής
κ. Νικόλαος Νικολόπουλος δεν θα παρευρεθεί στη σηµερινή ονοµαστική ψηφοφορία και µας γνωρίζει µε επιστολή του πως εάν
ήταν παρών θα ψήφιζε «ΟΧΙ» για τα άρθρα 7 και 8.
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Η επιστολή αυτή, η οποία εκφράζει πρόθεση ψήφου, θα καταχωρισθεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης αλλά δεν συνυπολογίζεται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Η προαναφερθείσα επιστολή έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Εν αναµονή της καταµέτρησης των ψήφων και της εξαγωγής
του αποτελέσµατος, ο κύριος Υπουργός έχει συνεννοηθεί µε τα
κόµµατα και θα κάνει µια ανακοίνωση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ ησυχία!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, απλώς για να καταγραφεί
στα Πρακτικά, θα ήθελα να πω το εξής: Λίγο πριν την ψηφοφορία
υπήρξε, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, διακοµµατική συνεννόηση µε οµοφωνία ή περίπου οµοφωνία στην Αίθουσα, έτσι ώστε στην τροπολογία που αφορά τους εργαζοµένους στα κλωστήρια
Πρεβέζης και Ναούσης να προστεθεί και µια ρύθµιση για τους
εργαζοµένους στα λιπάσµατα.
Έτσι, θα πρέπει στην αρχή, που γίνεται µία αναφορά στους
νόµους 3660/2008 και 3746/2009, να προστεθεί και µια αναφορά
στο ν. 3526/ 2007.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Την ώρα της ψηφοφορίας;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εσείς το ζητήσατε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, απ’ ότι πληροφορήθηκα, στα Πρακτικά είναι καταχωρηµένο
ότι έχει γίνει δεκτό αυτό και απλά εκ παραδροµής δεν έχει γραφεί.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Είναι µία τυπική αναφορά.
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Θα πρέπει να διαµορφωθεί η διάταξη ως εξής: «Ο χρόνος που
έχει διανυθεί στην εισοδηµατική ενίσχυση του άρθρου 13, του ν.
3460/2006, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 11 του ν.
3660/2008 και του ν. 3526/2007, καθώς και του ν. 3746/2009,
άρθρο 75, είναι χρόνος πραγµατικής εργασίας…» κλπ.. Από εκεί
και µετά όπως είναι διατυπωµένο στην τροπολογία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Υπάρχει κάποια
αντίρρηση;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Καµµία, κύριε Πρόεδρε.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Επί του άρθρου 7 εψήφισαν συνολικά 293 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 7 δηλαδή «ΝΑΙ» εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου δηλαδή «ΟΧΙ» εψήφισαν 141 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 7 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 8 εψήφισαν συνολικά 293 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 8 δηλαδή «ΝΑΙ» εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 8 δηλαδή «ΟΧΙ» εψήφισαν 141 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 9 εψήφισαν συνολικά 293 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 9, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 9 δηλαδή «ΟΧΙ» εψήφισαν 141 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία,
σύµφωνα µε το παρακάτω πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου
άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»,
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο µετά τη νοµοτεχνική βελτίωση του κυρίου Υπουργού;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο, µετά τη νοµοτεχνική βελτίωση του
κυρίου Υπουργού, κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»,
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις
Άρθρο 1
Σύσταση Κυβερνητικού Συµβουλίου Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους
1. Με πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου συστήνεται το Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στο οποίο
µετέχουν οι Υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
και Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Το Συµβούλιο θα εισάγει και παρακολουθεί τις απαραίτητες δράσεις για την
προώθηση δηµιουργίας του µόνιµου µηχανισµού της επίλυσης
του µη εξυπηρετούµενου ιδιωτικού χρέους φυσικών, νοµικών
προσώπων και επιχειρήσεων.
Αποστολή του Κυβερνητικού Συµβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, όπως λεπτοµερώς θα περιγράφεται στην Πράξη του
Υπουργικού Συµβουλίου, είναι ιδίως η κάτωθι:
i) η διαµόρφωση πολιτικών σχετικά µε την οργάνωση ενός ολοκληρωµένου µηχανισµού αποτελεσµατικής διαχείρισης των µη
εξυπηρετούµενων ιδιωτικών δανείων,
ii) οι προτάσεις τροποποιήσεων του υφιστάµενου νοµικού
πλαισίου σε θέµατα ουσίας και διαδικασίας για την ενίσχυση της
αποτελεσµατικότητας στην επίλυση θεµάτων ιδιωτικού χρέους,
συµπεριλαµβανοµένης της επιτάχυνσης των διαδικασιών αναφορικά µε τις καθυστερούµενες αποπληρωµές, και τη βελτίωση του
θεσµικού πλαισίου που διέπει την αγορά ακινήτων,
iii) η κατάρτιση δράσεων ευαισθητοποίησης για την άµεση και
αποτελεσµατική ενηµέρωση και υποστήριξη των πολιτών και των
ενδιαφεροµένων µερών σχετικά µε τη λήψη αποφάσεων επί των
ανωτέρω θεµάτων,
iv) η δηµιουργία ενός δικτύου παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών για θέµατα διαχείρισης οφειλών.
Στο πλαίσιο της εντολής του, το Κυβερνητικό Συµβούλιο για
τη Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους ορίζει µε απόφασή του τις
αρχές του «συνεργάσιµου δανειολήπτη» και προβαίνει ετησίως
στην εκτίµηση των «εύλογων δαπανών διαβίωσης», µε βάση τα
ετήσια στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που θα ενσωµατωθούν και θα αποτελέσουν µέρος του Κώδικα Δεοντολογίας της παραγράφου 2,
προκειµένου να αξιοποιηθούν στις απόπειρες εξωδικαστικού
συµβιβασµού και ενώπιον των δικαστηρίων.
Το Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους,
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προκειµένου να φέρει εις πέρας την εντολή του, υποστηρίζεται
από οµάδα αποτελούµενη από τους αρµόδιους Γενικούς Γραµµατείς και από ειδικούς συνεργάτες και επιστηµονικούς συµβούλους, οι οποίοι ορίζονται µε την ίδια πράξη, καθοδηγούµενη από
το Συµβούλιο, το οποίο καθορίζει τις προτεραιότητες και τα χρονοδιαγράµµατα για τις δράσεις που θα ακολουθηθούν. Το Συµβούλιο δύναται να επικουρείται στο έργο του από τρίτους
εµπειρογνώµονες. Για την παρακολούθηση της αποστολής του
το Συµβούλιο δηµοσιεύει τριµηνιαία έκθεση προόδου.
2. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος εκδίδεται Κώδικας
Δεοντολογίας Τραπεζών για τη διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων ιδιωτικών οφειλών, ο οποίος τίθεται σε εφαρµογή το αργότερο στις 31.12.2014.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών θα περιλαµβάνει µεταξύ
άλλων διατάξεις σχετικά µε τις διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου, τις διαδικασίες αξιολόγησης της δυνατότητας αποπληρωµής, δεσµευτικούς κανόνες συµπεριφοράς των τραπεζών µε
σαφή χρονοδιαγράµµατα, όρους επικοινωνίας µεταξύ πιστωτικών ιδρυµάτων και δανειστών, και σε αυτές θα αξιοποιούνται οι
ορισµοί του «συνεργάσιµου δανειολήπτη» και των «εύλογων δαπανών διαβίωσης», των οποίων θα γίνεται χρήση κατά τη λήψη
αποφάσεων των τραπεζών σχετικά µε παροχή λύσεων/αναδιαρθρώσεων δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση πληρωµής.
3. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του διαµεσολαβεί µεταξύ δανειστών και οφειλετών, µε
σκοπό τη ρύθµιση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, ιδίως αναφορικά µε θέµατα που άπτονται της εφαρµογής του Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών της παραγράφου 2. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία της µεσολάβησης του Συνηγόρου του Καταναλωτή µεταξύ πιστωτών και οφειλετών και κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 2
Αναστολή πλειστηριασµών
1.α. Από 1.1.2014 και µέχρι 31.12.2014 απαγορεύονται οι πλειστηριασµοί ακινήτων οφειλετών, που χρησιµεύουν ως κύρια κατοικία τους δηλωθείσα ως τέτοια στην τελευταία δήλωση φόρου
εισοδήµατός του, εφόσον η αντικειµενική αξία του ακινήτου δεν
υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις της υποπαραγράφου 1β.
Το παρόν άρθρο δεν καταλαµβάνει τις οφειλές που: α) προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε µε δόλο, από διοικητικά πρόστιµα, χρηµατικές ποινές, φόρους και τέλη προς το
Δηµόσιο και τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου
και δευτέρου βαθµού, τέλη προς νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και εισφορές προς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης
είτε β) προέκυψαν από χορήγηση δανείων από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16
του ν. 3586/2007, όπως ισχύουν, (Α’ 151).
β. Στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας εµπίπτουν οι οφειλέτες
που πληρούν τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: βα) το
ετήσιο οικογενειακό τους εισόδηµα, όπως αυτό διαµορφώνεται
κατόπιν της αφαίρεσης των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών
ταµείων, του φόρου εισοδήµατος και της εισφοράς αλληλεγγύης,
είναι µικρότερο ή ίσο των τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) ευρώ
ββ) η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους είναι
µικρότερη ή ίση των διακοσίων εβδοµήντα χιλιάδων (270.000)
ευρώ και εξ αυτής το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δεν υπερβαίνει τις δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, ρητώς εξαιρουµένων καταθέσεων και κινητών αξιών από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράµµατα.
Ειδικά για: i) οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά µε τρία
και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.
2238/1994, ii) άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω, και iii) όσους βαρύνονται φορολογικά µε άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω, όπως
αυτά ανωτέρω προσδιορίζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου
7 του ν. 2238/1994, τα παραπάνω όρια των σωρευτικών προϋποθέσεων προσαυξάνονται έκαστο κατά ποσοστό 10%.
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2α. Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασµού οι
οφειλέτες έχουν υποχρέωση υποβολής στο δανειστή µε κάθε
πρόσφορο µέσο υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75),
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 13 του ν. 2479/1997 (Α’ 67),
στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, λεπτοµερή και επικαιροποιηµένα στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή
της πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων και λεπτοµερής
αναγραφή των κινήσεων λογαριασµού που ξεπερνούν το ποσό
των χιλίων (1.000) ευρώ τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24)
µήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.
Σε περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης της παρούσας υποπαραγράφου µέχρι 31.1.2014, ή εντός δύο (2) µηνών από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, αίρεται για τον συγκεκριµένο
οφειλέτη και τη συγκεκριµένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασµού.
β. Ο δανειστής κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασµού µπορεί να καλεί τον οφειλέτη να προσκοµίσει: βα) αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί µετά
την 1.1.2007 και φύλλο υπολογισµού αξίας ακινήτου για ακίνητα
που έχουν αποκτηθεί πριν την 1.1.2007, ββ) βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρµόδιας φορολογικής αρχής µε αναφορά επί
του ποσού του ακινήτου για ακίνητα εκτός του αντικειµενικού
προσδιορισµού, βγ) αντίγραφο τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9
και βδ) αποδεικτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας µε νωρίτερη
ηµεροµηνία την 20ή Νοεµβρίου 2013 σχετικά µε το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών και, όπου απαιτούνται, βε) βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ είτε αντίγραφο της
επικαιροποιηµένης κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, βστ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βζ) πιστοποιητικό Α’/βάθµιας
ή Β’/βάθµιας Επιτροπής για την πιστοποίηση της αναπηρίας και
του ποσοστού της (Νοµαρχιακές Υγειονοµικές Επιτροπές, Υγειονοµικές Επιτροπές Ασφαλιστικών Ταµείων, Υγειονοµικές Επιτροπές Ενόπλων Δυνάµεων, Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας).
Σε περίπτωση µη προσκόµισης από τον οφειλέτη των ανωτέρω
εντός ενός (1) µηνός από την κοινοποίηση του αιτήµατος µε απόδειξη, αίρεται για τον συγκεκριµένο οφειλέτη και τη συγκεκριµένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασµού.
3. Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης πλειστηριασµού, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλλουν προς τους δανειστές µηνιαίως ποσοστό 10% επί του καθαρού µηνιαίου εισοδήµατός τους,
εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα δεν ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, οι
οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλλουν προς τους δανειστές
µηνιαίως ποσοστό 10% στο ποσό µέχρι τις δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδηµα.
Για τους οφειλέτες που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος Β1 του ν. 4161/2013 (Α’143) το κατά τα ανωτέρω υπολογιζόµενο ποσό δεν µπορεί να είναι µικρότερο του
τριάντα τοις εκατό (30%) της τελευταίας ενήµερης δόσης. Οι καταβολές κατά την περίοδο απαγόρευσης πλειστηριασµού αφαιρούνται από το ανεξόφλητο υπόλοιπο και καταλογίζονται
σύµφωνα µε το άρθρο 423 του Αστικού Κώδικα. Ειδικά για ανέργους µε µηδενικό εισόδηµα ή µοναδικό εισόδηµα το επίδοµα
ανεργίας παρέχεται η δυνατότητα µηδενικών καταβολών.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός δανειστών, η
ανωτέρω οριζόµενη µηνιαία καταβολή κατανέµεται συµµέτρως.
Σε περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης της παρούσας παραγράφου για τρείς (3) µήνες συνολικά, αίρεται για τον συγκεκριµένο οφειλέτη και τη συγκεκριµένη οφειλή η απαγόρευση
πλειστηριασµού.
4. Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης πλειστηριασµού της
παραγράφου 1 και εφόσον η απαγόρευση δεν έχει αρθεί για τον
πρωτοφειλέτη ως προς τη συγκεκριµένη οφειλή, απαγορεύεται
ο πλειστηριασµός ακινήτων των εγγυητών για τις συγκεκριµένες
οφειλές.
Άρθρο 3
Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο
1. Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, το

Ελληνικό Δηµόσιο µπορεί να συστήσει Επενδυτικό και Αναπτυξιακό Ταµείο (fund) µε την επωνυµία «Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο» (Institution for Growth in Greece). Το Ταµείο, το οποίο θα
ιδρυθεί στο Λουξεµβούργο ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διέπεται από τους νόµους του αντίστοιχου
κράτους-µέλους, θα διοχετεύει πόρους αποκλειστικά σε ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και θα χρηµατοδοτεί έργα
υποδοµής στην Ελλάδα. Στόχο του Ταµείου θα αποτελεί η εξασφάλιση κέρδους για τους επενδυτές του και η υποστήριξη της
αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.
2. Για την επίτευξη του σκοπού του, το Ελληνικό Επενδυτικό
Ταµείο θα µπορεί: α) να χρηµατοδοτεί µικροµεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ) µε ίδια κεφάλαια, δάνεια, εγγυήσεις και άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα, β) να χρηµατοδοτεί έργα υποδοµής µε ίδια κεφάλαια, δάνεια, εγγυήσεις και άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα, γ) να
συµµετέχει σε κεφάλαια επενδυτικών συµµετοχών και επενδυτικού κινδύνου.
3. Η οικονοµική στήριξη µε τη µορφή επιχειρηµατικών δανείων
θα παρέχεται πάντοτε µε τη µεσολάβηση πιστωτικών ιδρυµάτων
που είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα και διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, τα οποία λειτουργούν ως ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, προκειµένου να επιτευχθεί η
χρηµατοδότηση. Οι επενδύσεις και οι χρηµατοδοτήσεις γίνονται
µε όρους αγοράς ή µε ευνοϊκότερους όρους, ανάλογα µε το
είδος του επενδυτικού προϊόντος.
Άρθρο 4
Δοµή του Ταµείου – Μετοχές
1. Στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο συµµετέχουν ως επενδυτές
το Ελληνικό Δηµόσιο, διεθνείς χρηµατοδοτικοί οργανισµοί και
ιδιώτες επενδυτές.
2. Το Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο µπορεί να συσταθεί ως επιχειρηµατικό κεφάλαιο τύπου «οµπρέλας» (umbrella fund), διαιρούµενο σε διαφορετικά υποκεφάλαια για κάθε δραστηριότητά
του µε διακριτή δοµή, διοίκηση, διάρκεια και ξεχωριστό σύνολο
στοιχείων ενεργητικού. Οι επενδυτές µπορούν να επενδύουν σε
οποιοδήποτε υποκεφάλαιο. Το κάθε υποκεφάλαιο του Ταµείου
µπορεί να συσταθεί ως διακριτή νοµική οντότητα µε τους ίδιους
όρους σύστασης, χρηµατοδότησης, διαχείρισης και λειτουργίας
που προβλέπονται στον παρόντα νόµο για το Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο. Μετά τη σύσταση του Ταµείου οι ανωτέρω νοµικές
οντότητες θα απορροφηθούν από το Ταµείο ως υποκεφάλαια
αυτού.
3. Το Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο µπορεί να εκδίδει για κάθε
υποκεφάλαιο διαφορετικές κατηγορίες µετοχών, οι οποίες διαφοροποιούνται σε σχέση µε το προφίλ κινδύνου, που συνδέεται
µε κάθε κατηγορία. Τα χαρακτηριστικά οποιασδήποτε κατηγορίας µετοχών καθορίζονται ελεύθερα και περιγράφονται αναλυτικά στο καταστατικό του Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου, αλλά
δεν µπορεί να συνίστανται σε οποιαδήποτε ειδική µεταχείριση
κάποιου µετόχου κατά παρέκκλιση της αρχής της ισότητας των
µετόχων στην ίδια κατηγορία µετοχών. Μετοχές αυξηµένου κινδύνου καλύπτονται κατά πρώτον από το Ελληνικό Δηµόσιο, µη
αποκλειοµένου άλλου επενδυτή.
Άρθρο 5
Συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου στο Ταµείο
1. Η συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο δεν θα ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό (50%) του
συνολικού καταβεβληµένου κεφαλαίου αυτού, ποσοστό το οποίο
θα υπολογίζεται συνολικά για όλα τα υποκεφάλαια κατά το χρόνο
κάλυψης του συνόλου των συµµετοχών. Το Ελληνικό Δηµόσιο
αναλαµβάνει την υποχρέωση να επενδύσει στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο το ποσό των τριακοσίων πενήντα εκατοµµυρίων
(350.000.000) ευρώ. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί τµηµατικά σε
χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος και θα προέλθει από το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων ή/και το ΕΣΠΑ (2014-2020), µε ένταξη της
σχετικής δαπάνης στους αντίστοιχους προϋπολογισµούς.
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2. Ο τρόπος, ο χρόνος, οι ειδικότερες προϋποθέσεις χρηµατοδότησης του Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου από το Ελληνικό
Δηµόσιο καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι διαδικασίες
συµµετοχής του Ελληνικού Δηµοσίου στο Επενδυτικό και Αναπτυξιακό Ταµείο.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, επιτρέπεται η µεταβίβαση των µετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δηµοσίου σε οποιοδήποτε
πρόσωπο και η ολική ή µερική παραίτηση του Ελληνικού Δηµοσίου ως µετόχου του Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου από τα δικαιώµατα προτίµησης κατά τη συµµετοχή στις αυξήσεις του
µετοχικού κεφαλαίου του.
Άρθρο 6
Διοίκηση του Ταµείου
1. Η διαχείριση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου ανατίθεται
κατόπιν σχετικής διαδικασίας επιλογής, η οποία θα διεξαχθεί από
το διοικητικό συµβούλιο του Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου, σε
ξεχωριστό διαχειριστή για κάθε υποκεφάλαιο, εγνωσµένου κύρους και εµπειρίας, ο οποίος θα πληροί τις προϋποθέσεις που
τίθενται για τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων σύµφωνα µε το ν. 4209/2013 (Α’ 253) που ενσωµάτωσε
την Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011).
2. Η διοίκηση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου θα εφαρµόζει αυστηρούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης προς εξασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών, της δίκαιης
µεταχείρισης των επενδυτών και της επιτυχούς διεκπεραίωσης
των εργασιών του Ταµείου. Κανένας επενδυτής δεν µπορεί να
τυγχάνει προνοµιακής µεταχείρισης, εκτός εάν πληρούνται οι
προϋποθέσεις που θα προβλέπονται στα καταστατικά έγγραφα
του Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου.
3. Η σύνθεση και η λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης του Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου, καθώς και τα καθήκοντα αυτών θα καθορίζονται στο καταστατικό του Ταµείου, στο
οποίο θα περιγράφεται και η ευθύνη των προσώπων που ασκούν
τη διοίκηση έναντι των επενδυτών. Η εκπροσώπηση του Ελληνικού Δηµοσίου στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Ελληνικού
Επενδυτικού Ταµείου θα γίνεται από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή ειδικά εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα κατόπιν έκδοσης κοινής απόφασης.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εγκρίνονται το ιδρυτικό καταστατικό
και τα λοιπά ιδρυτικά έγγραφα που σχετίζονται µε τη σύσταση
και λειτουργία του Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου. Τα καταστατικά και συστατικά έγγραφα του Ταµείου περιλαµβάνουν µεταξύ
άλλων: α) τη διάρκεια και το ύψος του κεφαλαίου αυτού, β) το
σκοπό του κάθε υποκεφαλαίου, γ) τις κατηγορίες των µετοχών,
τη διαδικασία αύξησης του κεφαλαίου και τους όρους συµµετοχής νέων µετόχων, δ) τους όρους άσκησης της διαχείρισης, την
εξουσία του διαχειριστή και τους περιορισµούς της εξουσίας
αυτής, στ) την αµοιβή του διαχειριστή, ζ) τον τρόπο διανοµής
των κερδών και του προϊόντος της ρευστοποίησης των επενδύσεων, η) τη διαδικασία τροποποίησης και του καταστατικού, τους
λόγους καταγγελίας της σύµβασης, θ) τη διαδικασία ελέγχου και
αντικατάστασης του διαχειριστή, ι) τη διαδικασία µεταβίβασης
των µετοχών, ια) τα δικαιώµατα των µετόχων συµπεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος αρνησικυρίας του Ελληνικού Δηµοσίου και τον τρόπο άσκησής τους, ιβ) τη σύσταση επενδυτικών
και εποπτικών επιτροπών και τον τρόπο λειτουργίας αυτών και
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από την εφαρµοστέα
νοµοθεσία. Στο καταστατικό και τα ιδρυτικά έγγραφα του Ταµείου θα προβλέπεται ειδικό δικαίωµα αρνησικυρίας του Ελληνικού Δηµοσίου κατά συγκεκριµένων αποφάσεων του Ταµείου που
αφορούν αποκλειστικά και µόνο σε συγκεκριµένη επένδυση ή
χρηµατοδότηση, η οποία έχει αποδεδειγµένα επίπτωση σε θέµατα εθνικής ασφάλειας.
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Άρθρο 7
Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων
του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του
Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«1. Με την εξαίρεση των φόρων και των λοιπών δηµοσίων εσόδων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), για τα οποία εφαρµόζονται
αποκλειστικά οι διατάξεις του ως άνω Κώδικα, η είσπραξη των
δηµοσίων εσόδων ανήκει στην αρµοδιότητα της Φορολογικής Διοίκησης και των λοιπών οργάνων που ορίζονται µε ειδικές διατάξεις για το σκοπό αυτό ή των ειδικών ταµιών, στους οποίους έχει
ανατεθεί η είσπραξη ειδικών εσόδων. Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων δύναται µε απόφασή του να µεταβιβάζει αρµοδιότητες και να αναθέτει τα καθήκοντα του ιδίου ή της
Φορολογικής Διοίκησης, που προβλέπονται από τον παρόντα
Κώδικα και την κείµενη νοµοθεσία, σε όργανα της Φορολογικής
Διοίκησης. Επίσης, δύναται, µε απόφασή του, να εξουσιοδοτεί
ιεραρχικά υφιστάµενό του όργανο να υπογράφει, µε εντολή του,
πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρµοδιότητάς του. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να ανακαλεί οποτεδήποτε εγγράφως κάθε µεταβίβαση αρµοδιότητας, ανάθεση καθήκοντος και εξουσιοδότηση
κατά το παρόν άρθρο.»
2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ.
356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων απαιτείται νόµιµος
τίτλος. Με την εξαίρεση των φόρων και των λοιπών δηµοσίων
εσόδων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), για τα οποία εφαρµόζονται
αποκλειστικά οι διατάξεις του ως άνω Κώδικα, νόµιµο τίτλο αποτελούν:
α) Τα έγγραφα, στα οποία οι αρµόδιες αρχές προσδιορίζουν,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τον οφειλέτη, το είδος, το
ποσό και την αιτία της οφειλής.
β) Τα δηµόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, από τα οποία αποδεικνύεται η οφειλή.
γ) Τα δηµόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, από τα οποία πιθανολογείται η οφειλή, ως προς την ύπαρξη και το ποσό αυτής, κατά την
έννοια του άρθρου 347 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
3. Η είσπραξη στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου πραγµατοποιείται από τη Φορολογική Διοίκηση µετά την καταχώριση των στοιχείων του νόµιµου τίτλου στα βιβλία
εισπρακτέων εσόδων, είτε κατόπιν αποστολής στη Φορολογική
Διοίκηση χρηµατικού καταλόγου από την αρχή που απέκτησε το
νόµιµο τίτλο είτε µε βάση µόνο το νόµιµο τίτλο, εφόσον αυτός
έχει περιέλθει µε οποιοδήποτε τρόπο στη Φορολογική Διοίκηση.
Ο χρηµατικός κατάλογος περιέχει τα προσδιοριστικά στοιχεία
της οφειλής, του υποχρέου και των τυχόν συνυπόχρεων ευθυνοµένων τρίτων. Τυχόν παράλειψη αναφοράς των ευθυνοµένων συνυπόχρεων δεν θίγει το κύρος του νοµίµου τίτλου ούτε τη
νοµιµότητα της εισπρακτικής διαδικασίας ή της διαδικασίας της
εκτέλεσης. Η, για οποιονδήποτε λόγο, µερική ή ολική αναστολή
του νόµιµου τίτλου δεν κωλύει την καταχώριση του συνόλου της
οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης.»
3. Στο άρθρο 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:
«4. Η είσπραξη: α) στην περίπτωση των εκτελεστών τίτλων του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/ 2013) και β) οποιουδήποτε τίτλου, κατ’ εφαρµογή της τελωνειακής νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένων των πράξεων επιβολής πολλαπλών τελών,
πραγµατοποιείται µόνο δυνάµει του τίτλου. Οι τίτλοι του προηγούµενου εδαφίου καταχωρίζονται στα βιβλία εισπρακτέων
εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης, αποκλειστικά, για λόγους
παρακολούθησης της οφειλής, χωρίς η καταχώριση να αποτελεί
όρο της νοµιµότητας της εισπρακτικής διαδικασίας ή της εκτέλεσης. Επιδικαζόµενες υπέρ του Δηµοσίου κάθε είδους χρηµατικές αποζηµιώσεις στο πλαίσιο ποινικών δικών που αφορούν
αδικήµατα που προβλέπονται από τη φορολογική και τελωνειακή
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νοµοθεσία, είναι δυνατό να εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση και σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου.
5. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων καθορίζεται το περιεχόµενο του χρηµατικού καταλόγου και των βιβλίων του παρόντος άρθρου, ο τρόπος καταχώρισης των
απαραίτητων στοιχείων σε αυτά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αν ο οφειλέτης έχει περισσότερα χρέη, υποδεικνύει, κατά
το χρόνο της καταβολής, το χρέος που θέλει να πιστωθεί. Στην
περίπτωση που ο οφειλέτης δεν υποδεικνύει ή η πίστωση διενεργείται χωρίς τη βούλησή του, όπως στην περίπτωση λήψης διοικητικών ή αναγκαστικών µέτρων ή συµψηφισµού που χωρεί
αυτεπαγγέλτως, η Φορολογική Διοίκηση πιστώνει οποιαδήποτε
οφειλή. Σε περίπτωση κατά την οποία οι διατάξεις της παρούσας
παραγράφου δεν είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), οι διατάξεις αυτού υπερισχύουν, για τα έσοδα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του.»
5. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του
Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Με την εξαίρεση των φόρων και των λοιπών δηµοσίων εσόδων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), για τα οποία εφαρµόζονται
αποκλειστικά οι διατάξεις του ως άνω Κώδικα, καθώς και των δηµοσίων εσόδων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος Κώδικα, µετά την καταχώριση του χρέους
ως δηµοσίου εσόδου κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 3, η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει ατοµική ειδοποίηση, την
οποία, είτε αποστέλλει ταχυδροµικά στον οφειλέτη και στα συνυπόχρεα πρόσωπα είτε την κοινοποιεί σε αυτούς σύµφωνα µε
το άρθρο 5 του ν. 4174/2013. Στην ατοµική ειδοποίηση αναφέρονται τα στοιχεία και ο αριθµός φορολογικού µητρώου, εφόσον
υπάρχει, του οφειλέτη, το είδος και το ποσό του χρέους, συµπεριλαµβανοµένων των τόκων που έχουν ήδη υπολογισθεί κατά την
κείµενη νοµοθεσία, ο αριθµός και η χρονολογία καταχώρισης του
χρέους ως δηµοσίου εσόδου ή ο τίτλος στον οποίο βασίζεται το
χρέος, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής αυτού, η µνεία ότι από
την εποµένη ηµέρα της λήξης της νόµιµης προθεσµίας καταβολής του χρέους και µέχρι την τελική εξόφληση αυτού υπολογίζονται οι τόκοι και το πρόστιµο του άρθρου 6 του παρόντος.»
6. Το άρθρο 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Τόκοι και πρόστιµο εκπρόθεσµης καταβολής
1. Για οποιοδήποτε ποσό χρέους γίνεται ληξιπρόθεσµο, ο
οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει τόκους επί του εν λόγω
ποσού για τη χρονική περίοδο από την επόµενη ηµέρα του ληξιπροθέσµου. Επί των τόκων του πρώτου εδαφίου δεν επιβάλλονται τόκοι. Αν οποιοδήποτε ποσό χρέους δεν καταβληθεί το
αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την παρέλευση της ηµεροµηνίας που αυτό έγινε ληξιπρόθεσµο, εκτός από τους τόκους του
πρώτου εδαφίου, υπολογίζεται πρόστιµο ίσο µε δέκα τοις εκατό
(10%) του χρέους που δεν καταβλήθηκε εµπρόθεσµα. Μετά την
πάροδο ενός (1) έτους, το πρόστιµο του προηγουµένου εδαφίου
ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού που οφείλεται
και µετά την πάροδο δύο (2) ετών ανέρχεται σε τριάντα τοις
εκατό (30%). Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων
Εσόδων ορίζεται το επιτόκιο υπολογισµού των τόκων του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου.
Για χρέη από συµβάσεις οι τόκοι ορίζονται ως ανωτέρω, εκτός
αν προβλέπεται άλλη ρύθµιση µε ρητό όρο της σύµβασης, και
υπολογίζονται από την επόµενη ηµέρα της προθεσµίας που πρέπει, σύµφωνα µε τη σύµβαση, να καταβληθεί η οφειλή µερικά ή
ολικά.
2. Η πίστωση χρηµατικών ποσών έναντι συγκεκριµένης οφειλής αποσβένει την υποχρέωση του οφειλέτη µε την ακόλουθη

σειρά: α) έξοδα είσπραξης, β) τόκοι γ) πρόστιµο και δ) αρχικό
ποσό της οφειλής.
3. Οι τόκοι και το πρόστιµο της παραγράφου 1 υπολογίζονται
και επί των εσόδων υπέρ οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.), Ειδικών Ταµείων και εν γένει νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που συνεισπράττονται µε τα δηµόσια έσοδα από τη
Φορολογική Διοίκηση.
4. Ο οφειλέτης δύναται να ζητά απαλλαγή των ληξιπρόθεσµων
οφειλών προς το Δηµόσιο και αυτών προς τους τρίτους, των
οποίων η είσπραξη έχει ανατεθεί στη Φορολογική Διοίκηση, από
τους τόκους και το πρόστιµο εκπρόθεσµης καταβολής της παραγράφου 1, εφόσον η µη εµπρόθεσµη καταβολή οφείλεται σε
λόγους ανωτέρας βίας. Απαλλαγή δεν χορηγείται, αν δεν έχουν
εξοφληθεί, πριν από το αίτηµα απαλλαγής, όλοι οι φόροι για
τους οποίους επιβλήθηκαν οι τόκοι και το πρόστιµο. Το αίτηµα
απαλλαγής απευθύνεται στον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων και: α) υποβάλλεται εγγράφως, β) περιέχει τα στοιχεία και
τον αριθµό φορολογικού µητρώου του οφειλέτη, γ) φέρει την
υπογραφή του οφειλέτη ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένου προσώπου
και δ) περιγράφει όλα τα γεγονότα και περιλαµβάνει τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία. Ο Γενικός
Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων αποφαίνεται επί του αιτήµατος
εντός τριάντα (30) ηµερών και κοινοποιεί την απόφαση στον
οφειλέτη κατά το άρθρο 5 του ν. 4174/ 2013. Αν η ανωτέρω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, το αίτηµα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
5. Αναστολή είτε του νόµιµου τίτλου βεβαίωσης ή είσπραξης
είτε της ταµειακής βεβαίωσης είτε των πράξεων διοικητικής εκτέλεσης, από το νόµο ή βάσει απόφασης δικαστηρίου ή διοικητικού
οργάνου, δεν απαλλάσσει τα χρέη από τους τόκους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 53 παρ. 1 του
ν. 4174/2013, για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή, για το ποσό
που εν τέλει οφείλεται.
6. Δεν υπόκεινται στους τόκους και το πρόστιµο της παραγράφου 1 οι από κάθε αιτία οφειλές: α) των στρατευµένων µε υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, από την πρώτη ηµέρα του µήνα
της στράτευσής τους, µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του
τρίτου µήνα από την αποστράτευσή τους, του µήνα της αποστράτευσης θεωρουµένου ως πρώτου, µε εξαίρεση τα ελλείµµατα της δηµόσιας διαχείρισης και β) των ανηλίκων, για όσο
διάστηµα στερούνται εκπροσώπησης και επί ένα εξάµηνο µετά
την απόκτηση αυτής.
7. Σε περίπτωση κατά την οποία οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν είναι σύµφωνες µε
τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.
4174/2013), οι διατάξεις αυτού υπερισχύουν, για τα έσοδα που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του.»
7. Το άρθρο 7 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Ατοµική ειδοποίηση υπερηµερίας Χρόνος λήψης αναγκαστικών µέτρων
1. Αναγκαστικά µέτρα δεν λαµβάνονται πριν παρέλθουν
τριάντα (30) ηµέρες από την κοινοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο
5 του ν. 4174/2013 στον υπόχρεο, οφειλέτη ή συνυπόχρεο πρόσωπο, ατοµικής ειδοποίησης υπερηµερίας, στην οποία αναφέρονται:
α) το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία και τα στοιχεία του υπόχρεου,
β) ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, εφόσον έχει εκδοθεί,
γ) η ηµεροµηνία έκδοσης της ειδοποίησης, καθώς και παραποµπές στον αντίστοιχο αριθµό και χρονολογία καταχώρισης του
χρέους ως δηµοσίου εσόδου ή στον αριθµό του νόµιµου τίτλου,
συµπεριλαµβανοµένων σχετικών προθεσµιών, ηµεροµηνιών καταβολής και αριθµού δόσεων,
δ) το είδος και το ποσό της οφειλής,
ε) η εντολή καταβολής του ποσού της οφειλής,
στ) ο τρόπος πληρωµής του ποσού της οφειλής,
ζ) µνεία ότι οι προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής ή οι
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τόκοι του άρθρου 6 του παρόντος υπολογίζονται µέχρι την ολοσχερή εξόφληση αυτής,
η) µνεία ότι, εφόσον ο υπόχρεος δεν προβεί σε εξόφληση
εντός τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης, η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να προβεί στη λήψη µέτρων
αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη των ποσών που αναφέρονται σε αυτή, εκτός εάν ο υπόχρεος υπαχθεί σε πρόγραµµα
ρύθµισης των οφειλών του, εντός της ανωτέρω προθεσµίας.
2. Δεν απαιτείται η κοινοποίηση της ατοµικής ειδοποίησης υπερηµερίας για την επιβολή κατάσχεσης στις περιπτώσεις κατάσχεσης χρηµάτων ή χρηµατικών απαιτήσεων στα χέρια του
υποχρέου ή τρίτου.
3. Η κατά το παρόν άρθρο κοινοποιούµενη ατοµική ειδοποίηση
δεν εξοµοιώνεται µε επιταγή προς πληρωµή.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν είναι σύµφωνες µε
τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.
4174/2013), οι διατάξεις αυτού υπερισχύουν, για τα έσοδα που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του.»
8. Μετά το άρθρο 75 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει,
προστίθεται άρθρο 75Α ως εξής:
«Άρθρο 75Α
Παραλείψεις, ακυρότητες ή πληµµέλειες κατά τη διαδικασία
απόκτησης οποιουδήποτε νόµιµου τίτλου σύµφωνα µε το άρθρο
2 του παρόντος, καθώς και κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης,
δύνανται να προταθούν από τον οφειλέτη ως λόγος ακύρωσης,
µόνο εάν αυτός επικαλείται και αποδεικνύει ότι εξαιτίας τους
υπέστη βλάβη, η οποία δεν µπορεί να θεραπευτεί παρά µόνο µε
την ακύρωση.»
9. Στο άρθρο 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, οι
παράγραφοι 5 και 6 αναριθµούνται σε 6 και 7 αντίστοιχα και προστίθεται νέα παράγραφος 5, ως εξής:
«5. Αναστολή είτε του νόµιµου τίτλου βεβαίωσης ή είσπραξης
είτε της ταµειακής βεβαίωσης είτε των πράξεων διοικητικής εκτέλεσης, από το νόµο ή βάσει απόφασης δικαστηρίου ή διοικητικού
οργάνου, δεν εµποδίζει τη διενέργεια του συµψηφισµού.»
10. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 91 του
Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την εξαίρεση των φόρων και των λοιπών δηµοσίων εσόδων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), για τα οποία εφαρµόζονται
µόνον οι διατάξεις του ως άνω Κώδικα, από την ηµεροµηνία που
το χρέος καθίσταται ληξιπρόθεσµο στη Φορολογική Διοίκηση
επιβάλλονται επ’ αυτού τόκοι και πρόστιµο εκπρόθεσµης καταβολής, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του παρόντος.»
11. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 10 του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις µεταβατικές διατάξεις.
Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις
για την εφαρµογή του Κ.Ε.Δ.Ε.
1. Αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του προτελευταίου εδαφίου της παρ.
1 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/ 1974, ΚΕΔΕ, (Α’ 90), όπως ισχύει
έως την 31η Δεκεµβρίου 2013, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι
την έκδοση απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων κατ’ εξουσιοδότηση της ίδιας ως άνω διάταξης, όπως τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο.
2. Τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974
(Α’ 90), όπως τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο, εφαρµόζονται
και επί των ήδη εκδοθέντων, κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε την τελωνειακή νοµοθεσία, νόµιµων
τίτλων, συµπεριλαµβανοµένων των πράξεων επιβολής πολλαπλών τελών, εφόσον το σύννοµο της είσπραξης ή της εκτέλεσης
δεν έχει αµφισβητηθεί δικαστικά ή, στην περίπτωση δικαστικής
αµφισβήτησης, η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί στην ουσία της σε
πρώτο βαθµό, µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος. Κάθε είδους
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απαιτήσεις των τελωνείων µέχρι το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος, δεν απαιτείται να έχουν καταχωριστεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων, προκειµένου να γίνει σύννοµα η είσπραξη και η
εκτέλεση και όλες οι σχετικές εισπράξεις και πράξεις εκτέλεσης
λογίζονται σύννοµες, εφόσον δεν έχει εγερθεί δικαστική αµφισβήτηση ή, στην περίπτωση δικαστικής αµφισβήτησης, η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί στην ουσία της σε πρώτο βαθµό, κατά
τη δηµοσίευση του παρόντος.
3. Για τις απαιτήσεις οι οποίες έχουν καταχωριστεί στα βιβλία
εισπρακτέων εσόδων µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2013, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974, όπως
ισχύει έως την ανωτέρω ηµεροµηνία, ως προς τον υπολογισµό
και το ανώτατο όριο των προσαυξήσεων. Το ίδιο ισχύει για τις
τελωνειακές απαιτήσεις για τις οποίες αποκτήθηκε νόµιµος τίτλος µέχρι και την ως άνω ηµεροµηνία.
4. Μέχρι τις 31.12.2015 ο τόκος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6, όπως αυτό αντικαθίσταται µε τον παρόντα νόµο, υπολογίζεται µηνιαία κατά την είσπραξη για
ολόκληρο το µήνα.
5. Ειδικά οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.δ.
356/1974, όπως αντικαθίσταται µε τον παρόντα νόµο, ισχύουν
από 1ης Ιανουαρίου 2016. Μέχρι την ηµεροµηνία αυτή, κατά την
εκάστοτε είσπραξη του δηµοσίου εσόδου, εισπράττονται υποχρεωτικά επί του καταβαλλόµενου ποσού της οφειλής, οι αναλογούντες τόκοι και το πρόστιµο λόγω εκπρόθεσµης καταβολής.
6. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974, όπως αντικαθίστανται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται και
για τις οφειλές σε κάθε άλλο νοµικό πρόσωπο ή Αρχή, πλην της
Φορολογικής Διοίκησης, οι οποίες βεβαιώνονται µετά την 31η
Δεκεµβρίου 2014 και για την είσπραξη των οποίων εφαρµόζονται
οι διατάξεις του ν.δ. 356/1974, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις
ορίζεται διαφορετικά.
7. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90), όπως
αντικαθίσταται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, εφαρµόζονται για οφειλές για τις οποίες αποκτήθηκε νόµιµος τίτλος
κατά το άρθρο 2 του ως άνω νοµοθετικού διατάγµατος, όπως
τροποποιείται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, από 1ης Ιανουαρίου 2014.
8. Όπου στις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90), όπως ισχύει
µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2013, αναφέρεται η Δ.Ο.Υ. ή το Τελωνείο ή το Δηµόσιο Ταµείο, νοείται η Φορολογική Διοίκηση, µε
την εξαίρεση των διατάξεων των άρθρων 54, 55 και 62 του ν.δ.
356/1974.
9. Όπου στις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90) αναφέρεται
αρµοδιότητα του Υπουργού Οικονοµικών, αυτή ασκείται από τον
Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, µε την εξαίρεση των άρθρων 3 παράγραφος 5, 62 παράγραφος 1 και 85, η άσκηση των
οποίων παραµένει στον Υπουργό Οικονοµικών.
Όπου σε ειδικές διατάξεις αναφέρεται ο Κώδικας Είσπραξης
Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) ή το ν.δ. 356/1974 νοείται το ν.δ.
356/1974, όπως εκάστοτε ισχύει, εκτός εάν ρητά ορίζεται άλλως.
Άρθρο 9
Συµπλήρωση διατάξεων για το Ταµείο Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου
1. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ’ της παρ. 7 του άρθρου
13 του ν. 4111/2013 (Α’18) αντικαθίσταται ως εξής:
«Δεκαπέντε ηµέρες µετά τη θέση σε ισχύ της σύµβασης παραχώρησης της περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράφου και
πάντως το αργότερο µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2014, η ΟΔΙΕ Α.Ε.
τίθεται εκ του νόµου σε λύση και εκκαθάριση.»
2. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για το χρονικό
διάστηµα έως 31.12.2014 αναστέλλονται οι πάσης φύσεως πράξεις ή µέτρα, εκκρεµή ή µη, ατοµικής ή συλλογικής διοικητικής και
αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόµου, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού µέτρου κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας,
τον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού
νόµου που επισπεύδονται ή ασκούνται από τους πάσης φύσεως
δανειστές της «Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» για οποιαδήποτε αιτία.
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β. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου διοίκησης της
«Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» δεν υπέχουν καµία ευθύνη ποινική, αστική,
διοικητική ή άλλη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους που
αφορούν στην διαδικασία αποκρατικοποίησης ή στην αξιοποίηση
επιµέρους περιουσιακών στοιχείων της «Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ».
Επίσης, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή άλλου συλλογικού
οργάνου διοίκησης της «Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» δεν υπέχουν ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη ευθύνη και δεν λαµβάνονται ατοµικά διοικητικά µέτρα ή µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά
αυτών για χρέη της εταιρείας προς το Δηµόσιο, νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου και οργανισµούς του Δηµοσίου.
Άρθρο 10
Ρυθµίσεις σχετικά µε τις Π.Α.Ε.
1. Σε περιπτώσεις ειδικής εκκαθάρισης Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιρειών που δεν διαθέτουν κινητή ή ακίνητη περιουσία,
για την εξόφληση των ληξιπροθέσµων υποχρεώσεών τους προς
το Δηµόσιο, είναι δυνατόν, κατόπιν αίτησης του εκκαθαριστή, η
οποία γίνεται δεκτή µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, το Δηµόσιο να αποδέχεται την εκχώρηση των
απαιτήσεων, από σύµβαση ή αδικοπραξία, του υπό ειδική εκκαθάριση νοµικού προσώπου κατά τρίτων, εφ’ όσον αυτές έχουν
αναγνωριστεί µε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Η αίτηση του
προηγούµενου εδαφίου συνοδεύεται απαραίτητα από: α)επικυρωµένο αντίγραφο των εκδοθεισών δικαστικών αποφάσεων, β)πιστοποιητικό τελεσιδικίας τους και γ)έκθεση ορκωτών ελεγκτών,
από την οποία προκύπτει η έλλειψη ακίνητης ή κινητής περιουσίας του υπό ειδική εκκαθάριση νοµικού προσώπου, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δηµοσίου. Η απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, εκδίδεται
εντός τριάντα ηµερών από την κατάθεση της αιτήσεως.
2. Η σύµβαση εκχώρησης συνάπτεται µεταξύ του εκκαθαριστή του νοµικού προσώπου, ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό
του εκχωρητή, και του Προϊστάµενου της αρµόδιας φορολογικής
αρχής του υπό ειδική εκκαθάριση νοµικού προσώπου, ο οποίος
ενεργεί για λογαριασµό του Δηµοσίου, εντός τριάντα (30) ηµερών από την δηµοσίευση της απόφασης του Γενικού Γραµµατέα
της πρώτης παραγράφου. Μετά την αναγγελία της εκχώρησης
στους οφειλέτες, το Δηµόσιο υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα δικαιώµατα του εκχωρητή και δύναται να παρίσταται και ως πολιτικώς ενάγον σε κάθε ποινική δίκη, η οποία άρχεται µετά το
χρόνο αυτό, σχετική µε αδίκηµα, µε το οποίο συνδέονται οι εκχωρηθείσες απαιτήσεις, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή
ειδικής διάταξης νόµου.
3. Η εκχώρηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγούµενων
παραγράφων, δεν επηρεάζει την προβλεπόµενη από γενικές ή
ειδικές διατάξεις ευθύνη της υπό ειδική εκκαθάριση Ποδοσφαιρικής Ανώνυµης Εταιρείας, καθώς και την προσωπική ευθύνη
κάθε τρίτου συνυποχρέου µε αυτή, έναντι του Ελληνικού Δηµοσίου, για τις σχετικές µε την εκχώρηση οφειλές, ούτε οποιαδήποτε άλλη προβλεπόµενη από κάθε διάταξη ευθύνη τους. Το
Ελληνικό Δηµόσιο, και µετά την εκχώρηση, δεν κωλύεται να
λάβει οποιοδήποτε προβλεπόµενο από τις κείµενες διατάξεις
µέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη οφειλής και
κατά των προσώπων του προηγούµενου εδαφίου.
Άρθρο 11
Ρυθµίσεις για το Ε.ΣΥ.Π.
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν.
3979/2011 (Α’ 138), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 75 του ν.
4170/2013 (Α’163), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών προς αυτές πληροφοριακών συστηµάτων, όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος, εξοφλούνται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχουν προηγουµένως καταχωρηθεί στο Ενιαίο Σύστηµα Πληρωµών (Ε.ΣΥ.Π.)
που εγκαθίσταται και λειτουργεί στη Γενική Γραµµατεία Πληρο-

φοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, η οποία
είναι αρµόδια για τη διαχείριση και τη λειτουργία του.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν.
3979/2011 (Α’ 138), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 75 του ν.
4170/2013 (Α’163),καταργείται.
3. Στην παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3979/2011 (Α’ 138), όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 75 του ν. 4170/ 2013 (Α’163), οι λέξεις «εντός πέντε (5) µηνών» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«εντός τριών (3) µηνών».
4. Η παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 3979/2011 (Α’ 138), όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 75 του ν. 4170/2013 (Α’163), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Μέσα σε τρεις (3) µήνες από την έναρξη λειτουργίας του
Ε.ΣΥ.Π. , οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλουν να καταχωρίσουν στο Ε.ΣΥ.Π., µέσω πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης, κάθε στοιχείο που αφορά υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τους φορείς της παραγράφου 1.
Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας: (α) τα σχετικά τέλη
και δαπάνες εξοφλούνται µε την αναγκαία προϋπόθεση καταχώρησης στο Ε.ΣΥ.Π., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών που προβλέπεται στην επόµενη υποπαράγραφο και (β) κανένα τέλος ή δαπάνη δεν αναγνωρίζεται ούτε
εκκαθαρίζεται ή πληρώνεται εάν δεν είναι προηγουµένως καταχωρηµένο στο Ε.ΣΥ.Π.. Το Ε.ΣΥ.Π. θα εκδίδει αποδεικτικό καταχώρησης και αυτό θα αποτελεί στοιχείο της κανονικότητας της
δαπάνης. Τυχόν πληρωµή τελών και δαπανών που δεν έχουν καταχωρηθεί στο Ε.ΣΥ.Π., θεωρείται αυτοδίκαια µη νόµιµη και
επέρχονται οι εξής κυρώσεις: Οι υπάλληλοι και οι δηµόσιοι λειτουργοί οι οποίοι εµπλέκονται στη διαδικασία καταχώρησης και
πληρωµής των ως άνω τελών ή δαπανών, σε περίπτωση πληρωµής τέλους ή δαπάνης χωρίς το απαιτούµενο αποδεικτικό καταχώρησης, αντιµετωπίζουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στις
διατάξεις των άρθρων 256 Π.Κ. «Απιστία σχετική µε την Υπηρεσία», 259 Π.Κ. «Παράβαση καθήκοντος» και 261 Π.Κ. «Παρότρυνση υφισταµένων και ανοχή».
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης
του Γενικού Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων, ορίζεται
οµάδα διοίκησης έργου, η οποία θα συντονίζει και θα επιβλέπει
την αποτελεσµατική λειτουργία του Ε.ΣΥ.Π. και καθορίζονται ο
χρόνος έναρξης λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π., η διαδικασία και ο ειδικότερος τρόπος καταχώρισης, η οργάνωση και λειτουργία του
πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης η διαδικασία, ο χρόνος
και τα στοιχεία καταχώρισης στο Ε.ΣΥ.Π, η µορφή και τα στοιχεία
του αποδεικτικού καταχώρησης, η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστηµάτων του Ε.ΣΥ.Π. µε άλλα συστήµατα για
την παρακολούθηση και εκτέλεση του προϋπολογισµού. Κατά τα
λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2362/1995 (Α’247). Ειδικά, για
την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», ο χρόνος έναρξης της εφαρµογής της διαδικασίας
που ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο θα καθοριστεί µε κοινή
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονοµικών».
5. Οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 38 του ν. 3979/2011 (Α’
138), καταργούνται.
6. Στην παρ.1 του άρθρου 39 του ν. 3979/2011 (Α’ 138), όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 4α του άρθρου 1 του ν. 4038/2012
(Α’142), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με κοινή απόφαση του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα ανώτατα επιτρεπτά όρια για το τηλεπικοινωνιακό κόστος των
υπαγόµενων στο Δίκτυο Δηµόσιου Τοµέα Φορέων.»
Άρθρο 12
Ρυθµίσεις Φ.Π.Α.
1. Η παρ. 30 του Κεφαλαίου Α’ «Αγαθά» του Παραρτήµατος
ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως προστέθηκε µε την παρ. 5.α του άρθρου ενδέκατου του ν. 4211/ 2013 (Α’ 256), συνεχίζει να ισχύει
µέχρι 31.12.2014.
2. Η αναστολή κατάργησης της παραγράφου 6 του Κεφαλαίου Β’ - «Υπηρεσίες» του Παραρτήµατος ΙΙΙ, του Κώδικα Φ.Π.Α.,
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που έγινε µε την παράγραφο 14 του άρθρου 74 του ν. 4172/2013
(Α’167), ισχύει µέχρι 31.12.2014.
3. Η αναστολή ισχύος της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Γ’
«Εξαιρέσεις από το Παράρτηµα» του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α., που υιοθετήθηκε µε την παρ. 14 του άρθρου 74 του
ν. 4172/2013, ισχύει µέχρι 31.12.2014.
Άρθρο 13
Διατάξεις για τον οργάνωση
της Ελληνικής Προεδρίας
1. Για τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την Ελληνική Προεδρία της Ε.Ε. το πρώτο εξάµηνο του έτους 2014, επιτρέπεται η
απόσπαση υπαλλήλων κρατών – µελών της Ε.Ε. στην Ελληνική
Δηµοκρατία (Υπουργείο Οικονοµικών), προκειµένου να συνδράµουν µε την παροχή ειδικών γνώσεων τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών. Οι αποδοχές των υπαλλήλων αυτών
καταβάλλονται από την υπηρεσία προέλευσης. Το χρονικό διάστηµα για το οποίο διενεργείται η απόσπαση δύναται να αρχίσει
από την έναρξη ισχύος της παρούσας και δεν δύναται να υπερβεί
την 30ή Ιουνίου 2014.
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου όγδοου, του ν. 4211/2013
(Α’ 256), προστίθενται λέξεις ως εξής:
«, τηρουµένων κατά τα λοιπά των όρων και προϋποθέσεων που
ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, εξαιρουµένης της υποχρέωσης κατάθεσης τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ή αξιόχρεης εγγύησης τρίτου προσώπου του άρθρου 5 παρ. 2 εδάφιο
α’ της ΑΥΟ Φ31/13/3.6.2003.»
Άρθρο 14
Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι
Η προβλεπόµενη, στην παρ. 5 του άρθρου 259 του ν.
3852/2010, τελική εκκαθάριση της απόδοσης των εσόδων στους
ΟΤΑ α’ βαθµού από τον τακτικό προϋπολογισµό, µε βάση τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων του αντίστοιχου έτους, δεν έχει εφαρµογή για τα έτη 2009 έως και 2013. Ως τελικές αποδόσεις
εσόδων από τον τακτικό προϋπολογισµό στους ΟΤΑ α’ βαθµού
στα αντίστοιχα οικονοµικά έτη λογίζονται τα ποσά που αποδόθηκαν µε προκαταβολές βάσει των προεκτιµώµενων εσόδων ανά
έτος.
Άρθρο 15
Ρυθµίσεις για το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ
Τροποποιείται το άρθρο 8 του ν. 4147/2013 (Α’ 98) «Ποσοστό
ΣΑΤΑ για το Πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ» ως εξής:
«Ποσοστό έως είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων του άρθρου 259 του ν. 3852/ 2010 (A’ 87) παράγραφος 1.α, που διατίθενται για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών των δήµων (ΣΑΤΑ). Το ακριβές ποσοστό θα καθορίζεται
από την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την
παρ. 4 του άρθρου 259 του
ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 12 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 (Α’
85). Το ύψος του ποσοστού θα καθορίζεται κάθε φορά µε κριτήριο τις ανάγκες του προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ».
Άρθρο 16
Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης και
θέµατα άσκησης καθηκόντων
1. Η ισχύς της διάταξης του άρθρου 66 του ν. 4144/2013 (Α’
88) παρατείνεται από τη λήξη της, την 31.10.2013, µέχρι τις
28.02.2014.
2. Το άρθρο 31 του ν. 3730/2008 (Α’ 262), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 31 του ν. 4033/2011 (Α’ 264) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Με την επιφύλαξη του άρθρου 193 του ν. 4001/2011 (Α’ 179),
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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η προθεσµία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3581/2007 (Α’ 140) παρατείνεται µέχρι τις
31.12.2014.»
3. Η διάρκεια ισχύος της κατ’ εξαίρεση παράλληλης άσκησης
από τον Γενικό Γραµµατέα Καταναλωτή των καθηκόντων του Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 71 του ν. 4146/2013
(Α’ 90) παρατείνεται µέχρι 31.12.2014.
4. Η προθεσµία της παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4199/2013
(Α’ 216) παρατείνεται έως και 31.1.2014.
5. Στην παρ. 15 του άρθρου 9 του ν.4051/2012 (Α’ 40), όπως
αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, οι λέξεις «µέχρι τις 31.12.2013»
αντικαθίστανται από τις λέξεις µέχρι τις 31.12.2014».
Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,

2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
KΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την
υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς σ την ψήφιση
στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, σας εύχοµαι χρόνια πολλά και να έχετε
καλές γιορτές µε τις οικογένειές σας! Το 2014 να είναι για όλους
µας και για την πατρίδα µας καλύτερο από το 2013.
Θέλω να ευχαριστήσω -αφού ευχηθώ και στους συνεργάτες
µας- τους υπαλλήλους της Βουλής και τη Στενογραφική Υπηρεσία και να ευχηθώ και σε αυτούς και στις οικογένειές τους χρόνια
πολλά και καλή χρονιά!
Κύριοι συνεργάτες, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, διότι είναι
αλήθεια πως αυτές τις ηµέρες, παρά την έλλειψη προσωπικού,
εργαστήκατε µε αυτοθυσία -θα έλεγα- και τα καταφέρατε µια
χαρά. Και του χρόνου να είµαστε καλά!
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 19.22’ λύεται η συνεδρίαση για την
Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 18.00’, µε αντικείµενο εργασιών
του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια
διάταξη που θα διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

