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Αθήνα, σήµερα στις 4 Οκτωβρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.05’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων
ερωτήσεων της Πέµπτης 5 Οκτωβρίου 2017.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1/2-10-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Χίου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα:
«Ολοκλήρωση εργασιών διαµόρφωσης και περίφραξης απαλλοτριωθείσας περιοχής στο αεροδρόµιο Χίου και κατασκευή επέκτασης της οδού Χρήστου».
2. Η µε αριθµό 7/2-10-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεράσιµου Γιακουµάτου
προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για το δηµογραφικό πρόβληµα της xώρας.
3. Η µε αριθµό 3/2-10-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Σερρών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ.
Μιχαήλ Τζελέπη προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών,
µε θέµα: «Η δηµιουργία τριών νέων σταθµών διοδίων στον oδικό
άξονα Προµαχώνας – Σέρρες – Λιµάνι Θεσσαλονίκης είναι καταστροφική για τον Νοµό Σερρών».
4. Η µε αριθµό 20/3-10-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αττικής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Γκιόκα
προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου παραγωγής παγωτού της εταιρείας «FRONERI HELLAS» στον
Ταύρο.
5. Η µε αριθµό 4/2-10-2017 επίκαιρη ερώτηση του Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Β’ Πειραιώς των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων κ. Δηµητρίου Καµµένου προς τον Υπουργό Εξωτερικών,
σχετικά µε το βιβλίο Γεωγραφίας που διδάσκεται στην Αλβανία.
6. Η µε αριθµό 21/3-10-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Απλήρωτοι
εργαζόµενοι στο καζίνο του Ρίου».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 2/2-10-2017 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού

Κορινθίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μαρίας
Θελερίτη προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Προστασία εργαζοµένων
στους ΟΤΑ και τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας».
2. Η µε αριθµό 8/2-10-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Δράµας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµητρίου Κυριαζίδη προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων των πατατοκαλλιεργητών στο λεκανοπέδιο του Κάτω Νευροκοπίου του Νοµού Δράµας.
3. Η µε αριθµό 22/3-10-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Σάκη Βαρδαλή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αποζηµιώσεις των πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών, κτηνοτρόφων και µελισσοκόµων της Θάσου».
4. Η µε αριθµό 23/3-10-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου
Κατσώτη προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τους απολυµένους στο έργο συντήρησης της Νέας Μονής
Χίου.
5. Η µε αριθµό 24/3-10-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λέσβου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σταύρου Τάσσου προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την άµεση αποζηµίωση των σεισµοπαθών
και την αποκατάσταση των ζηµιών στη Λέσβο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω µία ανακοίνωση προς το Σώµα.
Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των
Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού».
Επίσης, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Διακίνηση και εµπορία νωπών και
ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής».
Το νοµοσχέδιο έχει ψηφιστεί στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλει-
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οψηφία. Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία
του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής. Δηλαδή, σύµφωνα
µε το άρθρο 108, µπορούν να λάβουν τον λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως αυτής της συµφωνίας.
Ωστόσο, επειδή έχουν κατατεθεί και δύο υπουργικές τροπολογίες, προτείνω αρχικά να τοποθετηθούν επί της αρχής της
συµφωνίας όσοι καταψήφισαν ή εξέφρασαν επιφυλάξεις καθώς
και ο αρµόδιος Υπουργός για πέντε λεπτά και στη συνέχεια να
συζητηθούν οι τροπολογίες µε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, τους εισηγητές, τους ειδικούς αγορητές καθώς και
τους αρµοδίους Υπουργούς. Σύµφωνα µε το άρθρο 108, όµως,
όλοι θα µιλήσουν για πέντε λεπτά.
Το Σώµα συµφωνεί;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το Σώµα
συνεφώνησε.
Τον λόγο έχει, κατά σειράν αυτών που καταψήφισαν στην επιτροπή, η Χρυσή Αυγή.
Κύριε Γερµενή, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τα περισσότερα τα είπαµε και στην επιτροπή. Είχαµε χρόνο
δεκαπέντε λεπτών να αναφερθούµε εκτενώς στη συγκεκριµένη
κύρωση και είχαµε επισηµάνει τότε, όπως θα πούµε και τώρα,
ότι αυτή εδώ η κύρωση που φέρνει η Κυβέρνηση σήµερα είναι
εντελώς προσχηµατική συνθήκη, η οποία δεν έχει κανένα πλαίσιο
υποχρεωτικότητας ή δυνατότητας διασφάλισης των πληροφοριών που ανταλλάσσονται.
Αυτό όλο προκύπτει από µια κωµική παράγραφο, την παράγραφο 4, του τρίτου άρθρου, σύµφωνα µε την οποία, σε περίπτωση υποβολής έκθεσης ανά χώρα στους υπόχρεους του
παρόντος άρθρου, επιβάλλεται πρόστιµο –ακούστε καλά- 10.000
ευρώ, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής, πρόστιµο
5.000 ευρώ. Εδώ µιλάµε τώρα –γιατί αυτό είναι φαρσοκωµωδίαγια εταιρείες που βγάζουν πάνω από 750 εκατοµµύρια ευρώ τον
χρόνο και τους βάζετε πρόστιµο 10.000 ευρώ και 5.000 αντίστοιχα, τη στιγµή που όλοι ξέρουµε ότι αν ένας φούρναρης δεν
κόψει µια απόδειξη, ένας που έχει καφετέρια δεν κόψει µια απόδειξη, τον βάζετε κάτω και τον τσεκουρώνετε.
Έτσι αντιλαµβάνεται η Κυβέρνησή σας το δίκαιο του πολίτη,
το δίκαιο του λαού απέναντι σε αυτές τις µεγάλες εταιρείες κολοσσούς; Πού θα βάλετε χέρι, δηλαδή; Στη «SIEMENS», στην
«ELDORADO», στη «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ», στα «LIDL»; Θα βάλετε
χέρι εσείς σε αυτές τις εταιρείες, µε ποσά της τάξης των 10.000
ευρώ ή των 15.000 ευρώ; Αυτά είναι αστεία.
Επίσης, κωµικό είναι το πώς εσείς αντιλαµβάνεστε ότι ο πολίτης θα βρει την κοινωνική δικαίωση. Λέτε στη σελίδα 59 πως αναµένεται να έχει σηµαντικά οφέλη για το σύνολο των πολιτών και
την ενίσχυση του αισθήµατος της κοινωνικής δικαιοσύνης. Με
όλα αυτά που προανέφερα, τι είδους κοινωνική δικαιοσύνη µπορεί να νιώθει ένας µαγαζάτορας, ένας µικροµεσαίος που έχει ένα
µαγαζάκι και µπορεί να τον πιάσει ένας εφοριακός που δεν έχει
κόψει µια απόδειξη;
Να πούµε ότι δεν έχετε πάρει ποτέ ΦΠΑ από το αεροδρόµιο,
από τη γερµανική εταιρεία. Εµείς εδώ είµαστε ξεκάθαροι. Λέµε
ότι, εάν θέλετε να φέρετε µια κύρωση που να έχει µια σοβαρότητα και να ανταποκρίνεται στις θέσεις που θέλει ο ελληνικός
λαός, να νοµοθετείτε, να έχετε µια αυστηρή επιτήρηση στην εργατική νοµοθεσία. Εάν γυρίσετε και πάτε σε όλες τις βιοτεχνίες
–σε όσες έχουν αποµείνει-, θα δείτε ότι το προσωπικό πίσω στη
λάντζα είναι χωρίς καµµία ασφάλιση. Υπάρχει απασχόληση αδήλωτων φθηνών µεταναστών, αντί ηµεδαπών εργαζοµένων. Να
βάλετε Έλληνες.
Θέλετε να σας θυµίσω τι έγινε στην περίπτωση της
«SIEMENS»; Σε χώρες όπως η Νιγηρία, που το σύστηµά τους
είναι πιο κάτω από εµάς, έπεσαν υπέρογκες ποινές. Εµείς, όµως,
εδώ στην Ελλάδα, τον Χριστοφοράκο και κάποιους άλλους ντόπιους συνεργάτες του, τους «καθαρίσαµε», τους «βγάλαµε λάδι».
Να σας θυµίσω τι έγινε στην περίπτωση «LIDL»; Έχει συστήσει
δεκάδες µικρότερες εταιρείες Ο.Ε. και Ε.Ε. και µέσω αυτών εισάγει προϊόντα από τη µητρική εταιρεία, που έχει τη φορολογική
της έδρα στην Κύπρο και τη Μάλτα. Ξέρουµε όλοι ότι οι εκεί συν-
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τελεστές είναι της τάξης του 10% και του 15%. Σχετική έρευνα
απέδειξε ότι είναι κατά 88% ακριβότερα από τη Γερµανία και
κατά 56% ακριβότερα από την Ισπανία τα προϊόντα που έρχονται
στη χώρα µας. Τα τσεπώνουν, δηλαδή, λόγω του χάους της ελληνικής οικονοµίας, τέτοιου είδους εταιρείες, όπως η «LIDL», και
µας βάζουν ακριβότερα προϊόντα.
Να σας θυµίσω τι έγινε τώρα πρόσφατα µε την εταιρεία «ELDORADO»; Κάνατε τους καουµπόηδες! Ξαφνικά, µε ένα τηλέφωνο που έκανε ο Πρωθυπουργός του Καναδά –γιατί, όπως
ξέρουµε όλοι, η «ELDORADO» είναι κρατική εταιρεία-, που µίλησε µε τον οµόλογό του Αλέξη Τσίπρα, ξεχάσανε τις Σκουριές,
ξεχάσανε τον χρυσό, ξεχάσανε και την οικολογική καταστροφή
που λέτε εσείς. Έτσι αντιλαµβάνεστε εσείς ότι µπορούν να λυθούν τα προβλήµατα σε τέτοιες εταιρείες κολοσσούς.
Αυτή η κύρωση είναι πραγµατικά αστεία. Ρωτήσαµε µάλιστα
και την Υπουργό ποιες χώρες έχουν υπογράψει αυτή την κύρωση. Απάντηση δεν πήραµε. Δεν είναι υποχρεωτική η κύρωση
για όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντί αυτού,
όµως, η Ελλάδα πρωτοστατεί. Και σε αυτό, εάν θυµάµαι καλά, οι
υπογραφές έπεσαν πριν από έξι ή οκτώ µήνες και η Ελλάδα τρέχει πρώτη να υπογράψει αυτή την κύρωση, τη στιγµή µάλιστα
που δεν έχει κανένα όφελος για την ελληνική κοινωνία. Μάλιστα
προϋπήρχε ένας νόµος από το 1977, από την 77/799 οδηγία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για όλα αυτά, λοιπόν, εµείς την καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): 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, είκοσι οκτώ µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο
Ασπροπύργου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Βαρδαλής.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, γιατί είµαστε εµείς
αντίθετοι µε την κύρωση της συγκεκριµένης συµφωνίας; Πρώτα
απ’ όλα, γιατί έρχεται να υλοποιήσει έναν νόµο, τον ν.4153/2013,
τον οποίο εµείς είχαµε καταψηφίσει. Έρχεται να υλοποιήσει µία
συµφωνία µεταξύ των ιµπεριαλιστικών οργανισµών, όπως είναι
η G-20, ο ΟΟΣΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως γιατί όλες αυτές
οι συµφωνίες, ο νόµος που προανέφερα, όχι µόνο δεν πρόκειται
να καταπολεµήσουν τη φοροδιαφυγή, αλλά αποτελούν ευχολόγια όλα όσα αναφέρονται µέσα σε αυτά. Βεβαίως στην πράξη
έχει αποδειχθεί ότι όποια µέτρα κατά καιρούς έχουν παρθεί
έχουν καταστεί αναποτελεσµατικά.
Βεβαίως είναι αναποτελεσµατικά όχι γιατί δεν υπάρχουν
υψηλά πρόστιµα, όπως ακούστηκε σε αυτή εδώ την Αίθουσα,
αλλά κυρίως γιατί η φοροδιαφυγή είναι σύµφυτη µε το ίδιο το
καπιταλιστικό σύστηµα, µε την ίδια την οργάνωση της οικονοµίας, την κεφαλαιοκρατική.
Για να είµαι πιο συγκεκριµένος, τι θέλουµε να επισηµάνουµε
ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας; Κατ’ αρχάς µία τέτοια συζήτηση, όταν γίνεται σε τέτοιου είδους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς, όπως είναι η G-20, ο ΟΟΣΑ, αποδεικνύει από µόνη της
ότι δεν πρόκειται για ένα ελληνικό φαινόµενο. Απασχολεί όλα τα
καπιταλιστικά κράτη αυτό το πρόβληµα.
Δεύτερον, τι αποδεικνύεται; Ότι όσο βαθαίνει η καπιταλιστική
οικονοµική κρίση, µια τέτοια συζήτηση γίνεται µε µεγαλύτερες
και σφοδρότερες αντιθέσεις µεταξύ των ιµπεριαλιστικών δυνάµεων, ακολουθεί, δηλαδή, πρακτικά τον κύκλο της οικονοµίας.
Όταν έχουµε κρίση, τότε οξύνεται µια τέτοια συζήτηση. Γιατί;
Γιατί κυρίως πρέπει να βρεθούν κεφάλαια, να δοθούν επιδοτήσεις στο κεφάλαιο, να προσελκυστούν επενδύσεις, για να ξεφύγουµε από την κρίση και να γίνει η ανάπτυξη. Αυτή είναι η ουσία
του ζητήµατος.
Για ποιες συµφωνίες τώρα µιλάµε; Γιατί εµείς λέµε ότι είναι
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ευχολόγια τέτοιου είδους ζητήµατα; Γιατί υπάρχει φοροδιαφυγή;
Κατά τη γνώµη µας, για να προσεγγίσουµε ένα τέτοιο ερώτηµα
θα πρέπει να προσεγγίσουµε κυρίως την αιτία που δηµιουργεί
το πρόβληµα. Κατά τη γνώµη µας η φοροδιαφυγή είναι αποτέλεσµα της καπιταλιστικής οικονοµίας, που βασικό της κίνητρο
είναι το κέρδος. Άρα, δηλαδή, αυτός που προσπαθεί να φοροδιαφεύγει, το κάνει γιατί θέλει να έχει µεγαλύτερο ποσοστό κέρδους, να βρίσκεται ένα βήµα πιο µπροστά σε σχέση µε τον
ανταγωνιστή του. Για αυτό λέµε, λοιπόν, ότι η φοροδιαφυγή είναι
σύµφυτη µε το σύστηµα.
Βεβαίως υπάρχουν παράγοντες που κατά καιρούς οξύνουν το
συγκεκριµένο πρόβληµα. Για παράδειγµα, ο πρώτος παράγοντας
είναι ο ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρηµατικών οµίλων και,
βεβαίως, µέσα σε αυτό υπάρχει και ο φορολογικός ανταγωνισµός. Τι είναι, δηλαδή, η προσπάθεια όλων των αστικών καπιταλιστικών κρατών να δηµιουργήσουν φιλικό φορολογικό
περιβάλλον για τις επιχειρήσεις; Στην ουσία απαλλάσσουν νόµιµα τους επιχειρηµατικούς οµίλους. Φοροαποφεύγουν, δηλαδή,
µε νόµιµο τρόπο. Αυτό δεν ζητάτε όλα τα υπόλοιπα κόµµατα; Να
µειωθεί η φορολογία στις επιχειρήσεις σε σχέση µε τα κράτη κυρίως της περιοχής µας;
Δεύτερος παράγοντας είναι η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων.
Αυτός ο παράγοντας είναι που πολλαπλασιάζει, για παράδειγµα,
τους φορολογικούς παραδείσους. Διαµορφώνει νέα µέσα, όπως,
για παράδειγµα, τις offshore εταιρείες, οι οποίες στην Ελλάδα
παρεµπιπτόντως και µε βάση τον χρόνο που έχω, κάνουν πάρτι,
ζουν δηλαδή τον δικό τους µύθο στη χώρα µας.
Να σας θυµίσω τα στοιχεία που είχε καταθέσει ο Υφυπουργός,
ο κ. Μαυραγάνης, το 2012 και τότε µιλούσε για δεκαέξι χιλιάδες
πεντακόσιες ογδόντα ενεργές -περισσότερες ήταν οι offshore
που υπήρχαν- offshore. Από αυτές, το 2003 έκαναν δηλώσεις οι
τριακόσιες ογδόντα τρεις σε σχέση µε τα ακίνητα που κατείχαν
και πλήρωσαν φόρο 4,8 δισεκατοµµύρια. Το 2012, δέκα χρόνια
µετά και µέσα στην καπιταλιστική οικονοµική κρίση, αυξήθηκαν
οι εταιρείες που έκαναν δηλώσεις, έγιναν εννιακόσιες εξήντα
πέντε, όµως πλήρωσαν φόρο 0,3 δισεκατοµµύρια από 4,8 δισεκατοµµύρια. Να, γιατί µιλάµε για πάρτι!
Τι αποδείχθηκε; Ενώ αυξάνονται οι επιχειρήσεις, που κάνουν
δηλώσεις, µειώνεται ο φόρος που πληρώνουν.
Τέλος, είναι και η λογική της ανωνυµίας, ανώνυµες επιχειρήσεις, ανώνυµες µετοχές, δεν πρέπει να γνωρίζει κανένας τίποτα
για όλα αυτά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, σε µισό λεπτό. Ζητώ την ανοχή
σας.
Αυτό, που κατά τη γνώµη µας χρειάζεται για να αντιµετωπιστεί
η φοροδιαφυγή, είναι, πρώτα από όλα, από τη µια µεριά, να καταπολεµηθεί η νόµιµη, διαρκής και σκανδαλώδης φοροαποφυγή
των επιχειρηµατικών οµίλων. Από την άλλη, βεβαίως, πρέπει να
αντιµετωπιστεί συνολικά η φοροδιαφυγή.
Προτάσεις για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, για να
είναι αποτελεσµατική, πρέπει να είναι εντελώς σε διαφορετική
κατεύθυνση. Αυτές τις προτάσεις του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας δεν έχουµε καµµία αυταπάτη ότι µπορεί να τις υιοθετήσετε. Τις καταθέτουµε κυρίως για να γίνουν υπόθεση του ίδιου
του λαϊκού κινήµατος.
Τέτοιες προτάσεις είναι η κατάργηση, για παράδειγµα, των ευνοϊκών φορολογικών ρυθµίσεων των επιχειρηµατικών οµίλων.
Κατάργηση των ειδικών φορολογικών καθεστώτων για τις εφοπλιστικές εταιρείες, για τις τράπεζες. Κατάργηση της δράσης
των offshore εταιρειών. Κατάργηση της ελευθερίας κίνησης κεφαλαίων και βεβαίως, κατάργηση των διάφορων απορρήτων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Η Νέα Δηµοκρατία έχει εκφράσει επιφύλαξη.
Ο κ. Βλάχος έχει τον λόγο.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είχαµε τοποθετηθεί και στην επιτροπή θετικά για τη συγκεκρι-
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µένη κύρωση, για τη συγκεκριµένη συµφωνία. Θελήσαµε να κρατήσουµε µια επιφυλακτική στάση, γιατί πραγµατικά θέλαµε να
δούµε αν θα έρθουν και τροπολογίες και τι ακριβώς θα γίνει,
αλλά και γιατί προσωπικά ήθελα κάποια στοιχεία, τα οποία συζητήθηκαν στην επιτροπή, σήµερα να τα διευκρινίσω.
Είχα πει ότι η υπόθεση των ενδοοµιλικών συναλλαγών είχε νοµοθετηθεί από το 2008 και επειδή κάποιοι συνάδελφοι το αµφισβήτησαν, σήµερα ήρθα µε συγκεκριµένα στοιχεία να τα πούµε,
γιατί πρέπει να µιλάµε πολύ συγκεκριµένα.
Μιλώ, λοιπόν, για το άρθρο 26 του ν.3728/2008, το οποίο θέσπιζε κανόνες τεκµηρίωσης των ενδοοµιλικών συναλλαγών. Είχαµε τότε διαπιστώσει ότι το 60% των συναλλαγών γίνεται µέσα
από ενδοοµιλικές συναλλαγές και θελήσαµε να θωρακίσουµε το
πλαίσιο αυτό τόσο από πλευράς φορολογίας, που βεβαίως, ήταν
θέµα του Υπουργείου Οικονοµικών, στο τότε Ανάπτυξης δεν έπεφτε λόγος, αλλά κυρίως από τη µεριά τη δικιά µας, τότε σαν
Υπουργείο Ανάπτυξης, από την πλευρά των τιµών.
Εµείς τότε ζητήσαµε για πρώτη φορά να υπάρχει ο βασικός
φάκελος, αυτό που διαβάζουµε σήµερα, δέκα χρόνια µετά. Εµείς
ζητήσαµε, αν δείτε σε αυτό το νοµοθέτηµα, την ύπαρξη του ελληνικού φακέλου. Είπα, βεβαίως, ότι αυτός ο νόµος απαξιώθηκε,
όταν άλλαξε η κυβέρνηση το 2009, στενοχωρώντας κάποιους συναδέλφους από το ΠΑΣΟΚ, αλλά η πραγµατικότητα είναι αυτή,
αφού έχω να τους πω ότι το 2011 έκανα µία ερώτηση στην τότε
ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και ρωτούσα αν υπάρχουν
έλεγχοι στις ενδοοµιλικές συναλλαγές των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Η απάντηση την οποία πήρα, ήταν ότι από τις απαντήσεις των αρµοδίων Υπουργών προκύπτει ότι για τις χρήσεις πριν
το 2008 έχει γίνει έλεγχος σε διακόσιες σαράντα τρεις περιπτώσεις και µετά το 2008-2009 µέχρι το 2011, που έκανα την ερώτηση, ο έλεγχος έγινε µόνο σε µία εταιρεία. Άρα στην πράξη η
επόµενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, απαξίωσε αυτόν τον
νόµο.
Εµείς, και τότε και σήµερα, θεωρούµε ότι αυτός ο έλεγχος είναι
σηµαντικός και έρχεται αυτή η συµφωνία και προβλέπει την αµοιβαία διοικητική συνδροµή και ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικά ζητήµατα, δηλαδή επεκτείνει το θέµα των τιµών, πάει σε
φορολογικά ζητήµατα, και έτσι είναι το σωστό, είναι πιο ολοκληρωµένο. Ουσιαστικά δηλαδή εκφράζει τη βούληση των κρατώνµελών που συµµετέχουν να δηµιουργούν µε αυτόν τον τρόπο ένα
ασφαλές πλαίσιο για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και
για την επιβολή κανόνων που αφορούν τις ενδοοµιλικές συναλλαγές από οµίλους πολυεθνικών επιχειρήσεων. Επιβάλλεται από τις
συνθήκες που έχουν δηµιουργηθεί στο πλαίσιο της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας. Οι όµιλοι είναι υποχρεωµένοι να παρέχουν στις
φορολογικές διοικήσεις των κρατών-µελών πληροφορίες για τις
επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες, τις ενδοοµιλικές συναλλαγές, τα έσοδα, τα κέρδη προ φόρων, τον καταβληθέντα φόρο εισοδήµατος, τον αριθµό των εργαζοµένων, το µετοχικό κεφάλαιο
για κάθε χώρα που δραστηριοποιούνται.
Εµείς, λοιπόν, συνεπείς στη στάση µας και τότε και σήµερα,
ψηφίζουµε θετικά στην κύρωση αυτής της συµφωνίας. Θέλουµε
πραγµατικά να εφαρµοστεί στην πράξη και αυτό θα είναι το ζητούµενο για το επόµενο διάστηµα, διότι η εφαρµογή της µπορεί
να αποβεί προς όφελος της κοινωνίας, του ελληνικού λαού, των
καταναλωτών αλλά και της προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος του ελληνικού κράτους.
Τώρα, όσον αφορά κάποιες τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε, κατ’
αρχάς κάνω µια θετική προσέγγιση, αλλά θα θέλαµε να ακούσουµε στο τέλος τις τοποθετήσεις των Υπουργών, προκειµένου
να πάρουµε ακριβή θέση κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Προτού δώσω τον λόγο στην Υφυπουργό, πρέπει να πω ότι
υπάρχουν τρεις τροπολογίες, οι δύο έχουν διανεµηθεί, η τρίτη
θα διανεµηθεί τώρα, η οποία αφορά παράταση προθεσµίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης. Αυτή θα διανεµηθεί τώρα.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν θα µιλήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θα τοποθετηθεί
για τη σύµβαση η Υπουργός και µετά για τις τροπολογίες και
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έπειτα θα δοθεί ο λόγος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θέλουµε να εκφράσουµε την ίδια επιφύλαξη, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Όπως είναι γραµµένο εδώ, στο πρακτικό, επιφύλαξη έχει εκφράσει µόνο η Νέα
Δηµοκρατία. Αν έχει και η Δηµοκρατική Συµπαράταξη, παρακαλώ
έχετε τον λόγο, κύριε Κουτσούκο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Θα το διευκρινίσω για να µην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Ο εισηγητής µας κ. Αρβανιτίδης, τον οποίον
αντικαθιστώ, είχε κρατήσει ακριβώς την ίδια επιφύλαξη, καθώς
όπως µας είχε πει η κυρία Υπουργός θα κατατεθούν τροπολογίες. Και επειδή θέλαµε να µιλήσουµε, λοιπόν, κρατήσαµε αυτή
την επιφύλαξη. Κατά συνέπεια, κύριε Πρόεδρε, θα κάνω κι εγώ
χρήση του πενταλέπτου, όπως έκανε ο αγαπητός συνάδελφος
κ. Βλάχος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συµφωνία που κυρώνουµε σήµερα είναι αποτέλεσµα µιας διαρκούς προσπάθειας του ΟΟΣΑ
και του Συµβουλίου της Ευρώπης για την ανταλλαγή πληροφοριών για τα ζητήµατα της φοροδιαφυγής, η οποία πρέπει να σας
ενηµερώσω ότι ξεκίνησε πάρα πολύ παλιά, το 1988, µε την πολυµερή σύµβαση που υπεγράφη στο Στρασβούργο και η οποία
στη συνέχεια τροποποιήθηκε µε το λεγόµενο «πρωτόκολλο του
2010», το οποίο η χώρα µας υπέγραψε διά του αρµοδίου Υπουργού στις 21-2-2012, την κύρωση του οποίου κάναµε εδώ στη
Βουλή µε τον ν.4153/2013, ο οποίος στο δεύτερο άρθρο προέβλεπε την εξουσιοδότηση στον αρµόδιο Υπουργό Οικονοµικών
να ορίζει την αρµόδια αρχή.
Η αρµόδια αρχή λοιπόν, η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων σήµερα, υπέγραψε το πρωτόκολλο για την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών των ενδοοµιλικών συναλλαγών, το οποίο
κυρώνουµε σήµερα. Τα λέω αυτά, διότι άκουσα τον εισηγητή της
Πλειοψηφίας, κατά τη διάρκεια της επιτροπής να µας λέει ότι
τώρα ξεκίνησε η προσπάθεια για να αντιµετωπίσουµε τα ζητήµατα της φοροδιαφυγής.
Διαβάζω δε την εισηγητική έκθεση η οποία δεν έχει καµµία
αναφορά στην ιστορία αυτής της υπόθεσης.
Θέλω να γίνει, λοιπόν, σαφές ότι η χώρα µας είναι µια χώρα η
οποία έχει πρωτοστατήσει στη διεθνή συνεργασία για την αντιµετώπιση των προβληµάτων της φοροδιαφυγής, καθότι έχει συµφέρον. Κι έχει συµφέρον να φορολογείται το κέρδος στη χώρα
στην οποία δηµιουργείται. Διότι είναι γνωστή η πρακτική των πολυεθνικών να µεταφέρουν τα κέρδη τους εκεί που υπάρχουν χαµηλότεροι συντελεστές. Και η χώρα µας, ως γνωστόν, δεν έχει
και από τους χαµηλότερους συντελεστές.
Η δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω, κύριε Πρόεδρε,
είναι ότι η υπόθεση αυτή στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αντιµετωπιστεί µε οδηγίες που ξεκινούν από την ΕΟΚ
του ’77 και τις οποίες έχουµε κυρώσει µε νόµους διαδοχικά του
1990, του 2003, του 2008, του 2013 και η µετεξέλιξη αυτών των
οδηγιών κυρώθηκε επίσης από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα, η οποία Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τώρα υπερακοντίζει υπέρ
αυτών των οδηγιών.
Σας ενηµερώνω, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι όταν
φέρναµε εµείς για κύρωση αυτές τις οδηγίες, τις καταψήφιζε µε
διάφορα επιχειρήµατα ο ΣΥΡΙΖΑ της σκληρής αντιπολίτευσης.
Γιατί παλαιότερα ο Συνασπισµός µερικές απ’ αυτές τις οδηγίες
τις ψήφιζε. Υπήρχε και µια ευρωπαϊκή αντίληψη παλαιότερα σε
αυτόν τον χώρο.
Ερχόµαστε τώρα, λοιπόν, εδώ να αντιµετωπίσουµε και µια κριτική από τον κ. Βλάχο. Ο κ. Βλάχος µας ανέφερε έναν νόµο που
ψήφισε η Κυβέρνησή του το 2008 για την υπηρεσία εποπτείας
της αγοράς ότι δήθεν κατατρόπωσε τις πολυεθνικές.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ότι δεν τον εφαρµόσατε, είπα.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Σιγά!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Δεν τον εφαρµόσατε, είπα, όχι ότι κατατρόπωσε. Δεν προλάβαµε εµείς.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Βλάχο, σας ενηµερώνω ότι
πριν από αυτόν τον νόµο στον οποίο αναφερθήκατε, η Κυβέρνησή σας και µε την ψήφο τη δικιά µας είχε κυρώσει την ευρωπαϊκή οδηγία για την ανταλλαγή πληροφοριών και τους ελέγχους
στις ενδοοµιλικές συναλλαγές. Αυτό δεν µας το είπατε. Τα λέω
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αυτά για να µην δηµιουργούνται εντυπώσεις, εντυπώσεις που
έχουν να κάνουν µε το ποιος κατατρόπωσε τη φοροδιαφυγή, η
οποία ζει και βασιλεύει στις µέρες µας και υπάρχουν τα στοιχεία.
Δεν θέλω, λοιπόν, να επεκταθώ πέραν τούτου, παρά να έρθω µε
τρεις συγκεκριµένες παρατηρήσεις στις τροπολογίες.
Όσον αφορά την τροπολογία που καταθέσατε, κυρία Υπουργέ,
για τη συνεργασία της ΣΔΟΕ, της Οικονοµικής Αστυνοµίας κ.λπ.
είναι µια µετεξέλιξη της δικιάς µας ρύθµισης και προφανώς συµφωνούµε.
Όπως, επίσης, θα συµφωνήσουµε και σε αυτή που µας ήρθε
µόλις τώρα, η οποία αφορά στην παράταση του χρόνου, όσο
πρόλαβα να δω. Αν έχει κάτι άλλο, θα µας το πείτε. Είχαµε κάνει
τότε κριτική ότι δεν θα αποδώσει αυτό, γιατί είχα εξηγήσει εγώ
µε µια λογική ποιους αφορά. Αφορά αυτούς που είναι στο µάτι
του ελέγχου κι όχι τους άλλους που δεν θα τους πιάσει ποτέ ο
έλεγχος. Εν πάση περιπτώσει, συµφωνούµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κι έρχοµαι τώρα στη µεγάλη τροπολογία που έχει πέντε άρθρα
και η οποία κατατέθηκε εκπρόθεσµα. Πρέπει να σας πω –ένα
λεπτό, κύριε Πρόεδρε- γι’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε. Θα µιλήσετε µετά για τις τροπολογίες.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Θα µου δώσετε πάλι τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Θα χρησιµοποιήσω τον χρόνο που
θα µου δώσετε, για να τοποθετηθώ για αυτή την τροπολογία,
γιατί νοµίζω ότι η Κυβέρνηση κατά πάγια πρακτική παρακάµπτει
τις επιτροπές. Και γιατί τις παρακάµπτει; Για να µην έχουµε το
δικαίωµα να καλέσουµε τους φορείς. Διότι αν µας είχε καταθέσει
εδώ αυτή την τροπολογία, εµείς θα καλούσαµε τους φορείς. Θα
καλούσαµε, δηλαδή, τους πανεπιστηµιακούς, θα καλούσαµε
τους µουσικούς της ΕΡΤ, θα καλούσαµε όλους αυτούς για να
µας πουν ποια είναι η ανάγκη, ποια είναι η χρεία αυτής της τροπολογίας. Περιµένουµε, λοιπόν, την κυρία Υπουργό να µας τα
πει και θα τοποθετηθούµε αναλυτικά.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Παρακαλώ, κυρία Υπουργέ, τοποθετηθείτε επί του νοµοσχεδίου και αν θέλετε και επί των τροπολογιών, για να τοποθετηθούν
µετά και τα κόµµατα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν σχέδιο νόµου κυρώνεται η πολυµερής συµφωνία αρµοδίων αρχών, µε την οποία
ενεργοποιείται και τίθεται σε λειτουργία η αυτόµατη ανταλλαγή
των εκθέσεων ανά χώρα µεταξύ των αρµοδίων αρχών των συµβαλλόµενων µερών της.
Στόχος είναι να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της φορολογικής
απάτης, της φοροδιαφυγής και των πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασµού των πολυεθνικών εταιρειών, όπως αυτό άλλωστε συνέβη και µε την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας
µε τις διατάξεις της ευρωπαϊκής οδηγίας 881/2016 και την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών στον ν.4484/2017.
Στο σηµερινό παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον µια κυβέρνηση
µπορεί να κάνει λίγα πράγµατα για την εθνική νοµοθεσία, ακόµη
και µε τις διµερείς συµφωνίες. Τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι φοροφυγάδες είναι πλέον υπερβολικά πολλά. Λύσεις µπορούν να δοθούν µόνο σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.
Γι’ αυτό και οι διεθνείς συµβάσεις, τις οποίες έχει υπογράψει η
χώρα µας, αποτελούν σηµαντικό εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής.
Με τη συγκεκριµένη συµφωνία κυρώνουµε οι όµιλοι πολυεθνικών επιχειρήσεων µε ετήσια ενοποιηµένα έσοδα πάνω από 750
εκατοµµύρια ευρώ να οφείλουν να υποβάλλουν την έκθεση ανά
χώρα. Υποχρεώνονται να παρέχουν πληροφορίες για µια σειρά
από σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία των δραστηριοτήτων τους,
που επιτρέπουν στις φορολογικές αρχές να πραγµατοποιήσουν
µια πρώτη εκτίµηση για το αν µια επιχείρηση είναι πραγµατική ή
εικονική δραστηριότητα.
Είναι πολύτιµα γιατί, ακόµη κι αν προστατεύονται από αυστη-
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ρές ρήτρες εµπιστευτικότητας και δεν επιτρέπεται από την ίδια
τη σύµβαση να χρησιµοποιηθούν σαν αποδεικτικά στοιχεία, οι
φορολογικές αρχές µπορούν και πρέπει να τα αξιοποιήσουν για
την αξιολόγηση των κινδύνων σε σχέση µε τις τιµές ενδοοµιλικών
συναλλαγών και τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη µεταφορά κερδών για οικονοµική και στατιστική ανάλυση και για
περαιτέρω έρευνα σχετικά µε τις τιµές των ενδοοµιλικών συναλλαγών ενός πολυεθνικού οµίλου ή όσον αφορά σε άλλα φορολογικά θέµατα στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνησή µας αξιοποιεί
κάθε ευκαιρία που προσφέρουν οι διεθνείς συµφωνίες, οι συµφωνίες σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης και σε επίπεδο ΟΟΣΑ για
να αντιµετωπίσουµε τη µαζική φοροδιαφυγή που κάνουν ορισµένες πολυεθνικές εταιρείες. Θέλουµε να προστατεύσουµε τη φορολογική βάση, θέλουµε η οικονοµική δραστηριότητα που
γίνεται στην Ελλάδα και επωφελείται από τις δηµόσιες υποδοµές
και την εγχώρια ζήτηση να φορολογείται στην Ελλάδα. Θέλουµε
να διατηρούνται οι ίσοι και δίκαιοι όροι ανταγωνισµού µεταξύ µικρών, µεσαίων και πολυεθνικών επιχειρήσεων, µεταξύ νοµοταγών και µη νοµοταγών επιχειρήσεων.
Οι πρακτικές της µεταφοράς κερδών µέσω των ενδοοµιλικών
συναλλαγών ή µέσω τριγωνικών συναλλαγών και άλλων τεχνασµάτων, οι πρακτικές της εικονικής µετεγκατάστασης επιχειρή-
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σεων είναι παράνοµες. Πρέπει να το τονίσουµε. Είναι κάτι που
αναγνωρίζεται στο διεθνές νοµικό πλαίσιο και υπάρχει πλέον ένα
εκτεταµένο δίκτυο ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µεταξύ των
κρατών του ΟΟΣΑ.
Στην Ελλάδα έχουµε δηµιουργήσει ένα ισχυρό θεσµικό πλαίσιο µε βάση τις συµφωνίες αυτές. Το εµπλουτίζουµε και το βελτιώνουµε διαρκώς, ώστε να µπορέσουν οι φορολογικές αρχές να
κάνουν τους ελέγχους και να εντοπίσουν τη φοροδιαφυγή. Και
πραγµατικά η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων έχει εντατικοποιήσει τους φορολογικούς και τελωνιακούς ελέγχους, ενισχύεται µε προσωπικό, εξοπλισµό, τεχνογνωσία, γιατί υπάρχει
σήµερα από την Κυβέρνησή µας η πολιτική βούληση για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και της λαθρεµπορίας.
Πριν προχωρήσω στις τροπολογίες, θα ήθελα να δώσω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Είναι κάποιες διορθώσεις. Εκείνο
που είναι σηµαντικό είναι αυτό που είχα αναφέρει και στην επιτροπή. Οι 10.000 ευρώ αντικαθίστανται µε 20.000 ευρώ και οι
5.000 ευρώ αντικαθίστανται µε 10.000 ευρώ έως το δεύτερο
µέρος, στην παράγραφο 4 του τρίτου άρθρου.
(Στο σηµείο αυτό η Υφυπουργός κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου
καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Επίσης, ξεκινώντας από την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1261
και ειδικό 204, η Ειδική Γραµµατεία του ΣΔΟΕ συνεχίζει µε αµείωτη ένταση το έργο της µε στόχο την καταπολέµηση του µείζονος οικονοµικού εγκλήµατος κάθε µορφής. Ήδη βλέπουµε και
τα επιτεύγµατά της το τελευταίο διάστηµα.
Με την παρούσα τροπολογία και σε συνεργασία µε το αρµόδιο
Υπουργείο Εργασίας δίνουµε ένα επιπλέον όπλο στην ελεγκτική
υπηρεσία του Υπουργείου µας, καθιστώντας τη συναρµόδια όχι
µόνο για την παρεµπίπτουσα διαπίστωση παράβασης της εργατικής νοµοθεσίας αλλά και για την αυτοτελή διενέργεια ελέγχων
µε τον ίδιο στόχο.
Πιο συγκεκριµένα, µε την προτεινόµενη τροπολογία προστίθεται η Ειδική Γραµµατεία ΣΔΟΕ σαν ελεγκτικό σώµα µαζί µε την
Οικονοµική Αστυνοµία, η οποία έχει την αρµοδιότητα να διενεργεί ελέγχους αρµοδιότητας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και να προβαίνει στη σύνταξη και την
υποβολή αρµοδίως σχετικής έκθεσης ελέγχου στις περιπτώσεις
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που διαπιστώνονται παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας,
όπως για παράδειγµα αδήλωτη εργασία κ.λπ.. Θεωρούµε ότι τα
αποτελέσµατα της συγκεκριµένης ρύθµισης θα είναι ιδιαίτερα
θετικά στον αγώνα της Κυβέρνησής µας ενάντια στην παράνοµη
εργασία και στην προάσπιση του δηµόσιου συµφέροντος γενικότερα. Έχουµε ήδη τα αποτελέσµατα του ΣΕΠΕ. Με την ενίσχυση και µε το ΣΔΟΕ πιστεύουµε ότι θα έχουµε καλύτερα
αποτελέσµατα.
Στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1263 και µε ειδικό αριθµό
205 θα ήθελα να καταθέσω µια νοµοτεχνική βελτίωση. Διαγράφεται το δεύτερο άρθρο που αποτελεί τις αποδοχές των µελών
µουσικών συνόλων «ΕΡΤ Α.Ε.», επειδή θα µπει σε αντίστοιχο νοµοσχέδιο του αρµόδιου Υπουργείου. Θα αναφερθώ µόνο στα
άλλα άρθρα.
(Στο σηµείο αυτό η Υφυπουργός κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου
καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική
βελτίωση στην τροπολογία, η οποία έχει ως εξής:
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Με το πρώτο άρθρο της προωθούµενης τροπολογίας επιδιώκεται να εξορθολογιστούν οι αποδοχές του ειδικού εκπαιδευτικού
προσωπικού και εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού των Πανεπιστηµίων, των Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυµάτων και της
Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,
των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών και των Ακαδηµιών Εµπορικού
Ναυτικού, καθώς και των µουσικών των κρατικών ορχηστρών.
Σηµειώνεται ότι πρόκειται για αµοιβή µε ειδικά µισθολόγια και η
τροπολογία µεταβάλλει θετικά τις αποδοχές τους.
Με το τρίτο άρθρο, που γίνεται δεύτερο τώρα, εφόσον έχουµε
τη διαγραφή του πρώτου, έχουµε τη ρύθµιση που αφορά στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Ουσιαστικά αποφέρει επέκταση του πεδίου εφαρµογής ήδη υπαρχουσών ευνοϊκών
ρυθµίσεων για τους συνεπείς δανειολήπτες του ταµείου.
Πιο συγκεκριµένα, δυνάµει της νέας πολιτικής του ταµείου, συνεπείς δανειολήπτες επιβραβεύονται µε επιστροφή προς αυτούς
µέρους καταβληθέντων τόκων στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των
ενυπόθηκων δανείων του στεγαστικού τοµέα. Ωστόσο µέχρι σήµερα η πολιτική αυτή δεν εφαρµόζεται στους δανειολήπτες εκείνους των οποίων τα δάνεια έχουν µεταβιβαστεί και τιτλοποιηθεί
κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3452/2006. Με την προτεινόµενη νοµοθετική ρύθµιση επιχειρείται να υπάρξει ίση µεταχείριση όλων των δανειοληπτών του Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων συµπεριλαµβανοµένων και αυτών µε τιτλοποιηµένα
ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια που παραµένουν συναλλασσόµενοί του, καθώς η διαδικασία είσπραξης εκχωρηθεισών απαιτήσεων από τα δάνειά τους εξακολουθεί να γίνεται από το Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων. Το κόστος της προτεινόµενης ρύθµισης θα καλύπτεται από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων
και γι’ αυτό δεν έχει υπάρξει η σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισµό του 2017.
Με το επόµενο άρθρο µε την πρώτη από τις προτεινόµενες
τροποποιήσεις του ν.4484/2017 επιχειρείται να επιβεβαιωθεί µε
ρητό τρόπο ο ειδικός χαρακτήρας των διατάξεων που αφορούν
την ανεξάρτητη αρχή δηµοσίων εσόδων. Ειδικότερα προβλέπεται ότι οι τροποποιήσεις που επήλθαν στον ν.4270/2014 δυνάµει
των οριζοµένων στις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4484/2017
εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων για
την αρχή προς τον σκοπό εύρυθµης και απρόσκοπτης επιτέλεσης του σκοπού της.
Με το τελευταίο άρθρο οι τροποποιήσεις του 4484/2017 αφορούν αφ’ ενός στις αναγκαίες και νοµοτεχνικές βελτιώσεις, προκειµένου να διευκολυνθεί η διαδικασία προσδιορισµού των
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε περίπτωση αµετάκλητης καταδίκης του αιτούντος ή αµετάκλητης αποδοχής σε βάρος
της ασκηθείσας αγωγής και αφ’ ετέρου στην απλοποίηση και διευκόλυνση της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων προσωπικού
στο Συµβούλιο Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων στις περιπτώσεις
που δεν έχει οριστεί ή ελλείπει ο πρόεδρος του Συµβουλίου για
οποιονδήποτε λόγο.
Στην τελευταία τροπολογία µε γενικό αριθµό 1266 και ειδικό
206 έχουµε παράταση της προθεσµίας της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης. Παρατείνεται, λόγω της µεγάλης ανταπόκρισης των φορολογουµένων, µέχρι τις 31-10-2017 η
προθεσµία για την υπαγωγή στη ρύθµιση. Για τις δηλώσεις που
υποβάλλονται µετά την 1-6-2017 µέχρι και τις 31-10-2017 εφαρµόζονται συντελεστές πρόσθετων φόρων που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4474/2017.
Νοµίζω ότι µε τις τρεις αυτές τροπολογίες έχουµε ολοκληρώσει και περιµένουµε τις ερωτήσεις σας, εάν υπάρχουν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο κ. Δένδιας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, έχει τον
λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα είµαι ιδιαίτερα σύντοµος. Άλλωστε, όσον αφορά τα θέµατα του βασικού κορµού
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του νοµοθετήµατος και των δύο εκ των τριών τροπολογιών -γιατί
η τρίτη κατατέθηκε καθ’ ην ώρα µιλούσε- έχει τοποθετηθεί ο εισηγητής µας, ο Βουλευτής Αττικής κ. Γεώργιος Βλάχος.
Εγώ αυτό το οποίο κατ’ αρχάς σηµειώνω είναι –νοµίζω- συνηθισµένο, γνωστό, επαναλαµβανόµενο, ότι αυτή τη στιγµή η Κυβέρνηση εισηγείται µια πολυµερή συµφωνία συµπληρωµατική,
όταν είχε αρνηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει την αρχική συµφωνία,
αλλά αυτά τα έχουµε συνηθίσει.
Βεβαίως θέλω να παρατηρήσω σε όσα είπε πριν ο συνάδελφος
του ΠΑΣΟΚ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα περίεργο ιστορικό. Δηλαδή,
για όσους θυµούνται τη δεκαετία του ’80, ως Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας Εσωτερικού τότε, ήταν υπέρ της εισόδου µας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν από τα λίγα κόµµατα τα οποία
στήριξαν τότε την εθνική προσπάθεια του Κωνσταντίνου Καραµανλή, η οποία υπεγράφη από τον τότε Πρωθυπουργό Γεώργιο
Ράλλη για την είσοδο στην ΕΟΚ το 1980, όταν αντίθετα το τότε
ΠΑΣΟΚ διαδήλωνε εναντίον της εισόδου στην ΕΟΚ µε τη γνωστή
φράση «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο» και άλλα πολλά και
γραφικά της εποχής. Αυτό το αναφέρω, µιας και ο κύριος συνάδελφος θέλησε να µας θυµίσει την ιστορία του καθενός, για να
µην ξεχνάµε ο καθένας την όποια ιστορία µας.
Βεβαίως η παράδοση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
του Εσωτερικού του Λεωνίδα Κύρκου δεν ακολουθήθηκε από τον
ΣΥΡΙΖΑ. Πράγµατι, µετά ο ΣΥΡΙΖΑ διολίσθησε σε τελείως αντιευρωπαϊκές στάσεις, τάσεις και τοποθετήσεις, για να επανέλθει βέβαια ως µνηµονιακό κόµµα και να δεχθεί προχθές τα συγχαρητήρια από όλους τους Ευρωπαίους, του κ. Ντάισελµπλουµ, για τη
σωστή στάση την οποία ακολουθεί και µάλιστα να δεχθεί και η ελληνική κοινωνία -διά χειλέων του κ. Ντάισελµπλουµ- τη συµβουλή
να µην ασχολούµεθα µε την ανατροπή αυτής της λαµπρής Κυβέρνησης, την οποία έχουµε, η οποία εισάγει εξαιρετικά νοµοθετήµατα και λαµπρές τροπολογίες. Κι έρχοµαι τώρα σε αυτό το
τελευταίο, όπως είναι οι τρεις σηµερινές, εκ των οποίων η µία είναι
εµπρόθεσµη και οι δύο, κατά την κυβερνητική συνήθεια, άσχετες
και εκπρόθεσµες.
Ειλικρινά, κυρία Υπουργέ, µου ξεφεύγει να αντιληφθώ τι αναγκάζει µια κυβέρνηση να καταλήγει σε τέτοιον ερασιτεχνισµό. Δεν
µπορώ να το καταλάβω. Δεν µπορώ να καταλάβω τι αναγκάζει
µια Κυβέρνηση, ανεξαρτήτως του σωστού ή του λάθους, του
ορθού ή του εσφαλµένου κάθε τροπολογίας, σε κάθε νοµοθέτηµα να φέρνει µια κύρωση ή µια ευρωπαϊκή υποχρέωση και
δίπλα µια τροπολογία η οποία συνήθως να υποκρύπτει ή λάθος
ή ρουσφέτι.
Αυτό το οποίο συνεχίζεται και τα δύο χρόνια αυτής της Κυβέρνησης δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ σε αυτό το µέγεθος σε µια
Εθνική Αντιπροσωπεία, που εδώ που τα λέµε δεν διεκδικούσε και
στο παρελθόν βραβείο για την ποιότητα του νοµοθετικού της
έργου. Όµως, ανάµεσα σε αυτό και σε αυτό που βλέπουµε σήµερα, στο να έρχονται τρεις εκπρόθεσµες τροπολογίες και πάνω
στις τροπολογίες µάλιστα να µας δίνεται κι ένα σηµείωµα µε νοµοτεχνικές αλλαγές, δεν υπάρχει προηγούµενο.
Παρεµπιπτόντως, θα προσέθετα σε αυτόν ο οποίος υπογράφει
τις νοµοτεχνικές αλλαγές ότι το συντοµώτερο µε «ω» δεν είναι
λάθος. Δεν είναι λάθος! Δεν χρειάζεται να διορθωθεί σε συντοµότερο µε «ο». Η ελληνική γλώσσα έχει µια συνέχεια και µια νεότερη έκφανση της ίδιας λέξης δεν καθιστά σφάλµα την
προηγούµενη έκφανση της λέξης.
Το «συντοµώτερο» µε «ω» κατά τη δική µου άποψη, παραµένει
ορθό. Άρα θα πρότεινα στην Υπουργό να µην κάνει τη νοµοτεχνική µεταβολή. Δεν υπάρχει λόγος.
Εν πάση περιπτώσει, όµως, καταλήγω και λέω το εξής, για να
µην πολυλογούµε. Τη θέση µας θα την εκφράσει µετά, στην ψηφοφορία, ο συνάδελφος κ. Γεώργιος Βλάχος, το είπα και πριν.
Όµως, δεν θα πάψω να εγκαλώ την Κυβέρνηση και να της ζητάω
να σοβαρευτεί στην παραγωγή του νοµοθετικού έργου, να φέρνει νοµοθετήµατα και όχι να νοµοθετεί διά τροπολογιών. Να µπορέσει στην τελευταία φάση της παρουσίας της στην κυβέρνηση
της χώρας να µην ακολουθείται από τις χειρότερες παραδόσεις
του παρελθόντος, που δήθεν υποσχέθηκε στην ελληνική κοινωνία ότι θα αλλάξει.
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Υπουργέ, δεν ξέρω αν ξέρετε
από γυµναστική. Θέλω να σας πω δυο λόγια, επί της γυµναστικής, δηλαδή του αθλήµατος, παίρνοντας αφορµή από µια παρέµβαση που έκανε ο συνάδελφος κ. Κουτσούκος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Της επαναστατικής ή της κανονικής γυµναστικής;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, της κανονικής.
Λέει, λοιπόν, ο συνάδελφος: «Γιατί στην εισηγητική έκθεση του
παρόντος σχεδίου νόµου δεν αποτυπώνεται το ιστορικό;» Ρωτάει
εύλογα ο άνθρωπος: γιατί έχετε µια «κοντή» εισηγητική έκθεση,
κουτσουρεµένη κατά τούτο, κατά το ιστορικό, το οποίο έχετε
απαλείψει;
Την απάντηση δίνει ο Βουλευτής σας, το 2013, όταν η Βουλή
κύρωσε µε τον ν.4153/2013 -που τον αναφέρετε στην εισηγητική
έκθεση- τη συγκεκριµένη σύµβαση του ΟΟΣΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε
την εξής φοβερή και τροµερή τοποθέτηση: «Οι θετικές ρυθµίσεις
της παρούσας Σύµβασης...», είπε ο Βουλευτής σας τότε, «... υπονοµεύονται από διαφόρων ειδών εξαιρέσεις και εκπτώσεις, αλλά
και από την επιβολή των προτύπων του ΟΟΣΑ, δηλαδή συνδροµή
κατόπιν αιτήµατος, που είναι πρότυπο ξεπερασµένο µε τις σηµερινές οικονοµικές συνθήκες, µε αποτέλεσµα να µην έχει συνεισφορά στην καταπολέµηση της φορολογικής απάτης και
φοροδιαφυγής. Εποµένως...», λέει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ λίγα
χρόνια πριν, «... ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ»».
Γι’ αυτό, κυρία Υπουργέ, η εισηγητική σας έκθεση είναι «τσιγκούνα». Γιατί αν ήταν ευρύχωρη, θα παρουσίαζε τον εαυτό σας,
έναν εαυτό που, µε γυµναστικούς όρους, είναι πάρα πολύ συνηθισµένος στις κυβιστήσεις. Και το παρόν σχέδιο νόµου, λοιπόν,
για το οποίο ο συνάδελφος κ. Κουτσούκος διατύπωσε τις απόψεις της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, συνιστά µια κυβίστηση
στη συνολική σας πολιτική πορεία.
Εκεί, όµως, κυρία Υπουργέ, που δεν πρόκειται περί απλών κυβιστήσεων, αλλά πρόκειται για τις ανάποδες τούµπες -τις λεγόµενες φλικ - φλακ στη γυµναστική- εκεί, κυρία Υπουργέ, που
αυτό προκύπτει, είναι η γενικότερη οικονοµία.
Καταθέσατε πριν από λίγες ηµέρες ως Υπουργείο το σχέδιο
προϋπολογισµού του 2018 και από όλα αυτά -θα το κουβεντιάσουµε όταν θα έρθει ο κατάλληλος χρόνος- αυτό που είναι αξιοσηµείωτο, είναι το πρόβληµα των εσόδων του 2017, αφού έχετε
αφαιµάξει την ελληνική κοινωνία και κυρίως τα µεσαία στρώµατα.
Ως δικηγόρος σάς µιλώ, για να σας υπογραµµίσω ότι για όλους
τους κλάδους των ελευθέρων επαγγελµατιών, και ιδίως για τα
µεσαία στρώµατα που υπάρχουν σε αυτά, τον στυλοβάτη της ελληνικής οικονοµίας εν γένει, είναι το 2017 το µοιραίο έτος, κυρία
Υπουργέ.
Και εκεί, κύριε Πρόεδρε, που το φλικ - φλακ πάει για χρυσό
µετάλλιο είναι το Ελληνικό, όπου κάθε ενάµιση χρόνο, στα τρία
χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έχουµε και µια ανάποδη κυβίστηση. Θυµάµαι τον κ. Πιτσιόρλα ως επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ να
λέει ότι προχωρήσαµε, υπεγράφη η σύµβαση, να του δίνουµε
συγχαρητήρια. Πάνε δυο χρόνια από τότε, τα πράγµατα είναι τα
ίδια, µετά από δυο χρόνια, και τώρα, µετά τη χθεσινή γνωµοδότηση του ΚΑΣ, θολό τοπίο έχουµε πάλι. Κάθε ενάµιση χρόνο, λοιπόν, και µια ανάποδη τούµπα. Και σε σχέση µε την πορεία αυτής
της επένδυσης, το τοπίο παραµένει επί ΣΥΡΙΖΑ θολό.
Πάει να επιβεβαιωθεί, κύριε Πρόεδρε, µετά από τρία χρόνια
αυτό που έχω διατυπώσει επανειληµµένα στην Αίθουσα, ότι µε
αυτές τις καθυστερήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να αποφύγει να µπει
µπουλντόζα στη συγκεκριµένη επένδυση, τουλάχιστον στα χρονικά περιθώρια αυτής της θητείας του. Και δεν είναι µόνο η επένδυση, είναι επίσης και οι περιοχές στον Δήµο Ελληνικού και στον
Δήµο Αλίµου, που έχουν ανησυχίες γι’ αυτό που αποφασίστηκε
χθες και γνωµοδοτήθηκε.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να κλείσω µε δύο άλλα θέµατα. Σε ό,τι
αφορά το άρθρο 2 της τροπολογίας, που απεσύρθη και που
αφορά τους µουσικούς της ΕΡΤ, η προχειρότητά σας είναι παροιµιώδης.
Κατ’ αρχάς, τι δουλειά έχετε εσείς µε αυτά τα θέµατα; Αυτά
τα θέµατα πρέπει να τα φέρει ο Υπουργός Πολιτισµού και πρέπει
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να µπουν στο κανονικό νοµοθετικό διάλογο. Τι δουλειά έχετε
εσείς µε αυτά τα θέµατα; Τροπολογίες µπρος - πίσω, µια φέρνετε, µια παίρνετε! Κακώς τη φέρατε, κακώς και την αποσύρετε,
στο µέτρο που παράγονται ανισότητες, σε σχέση µε το άρθρο 1
της ίδιας τροπολογίας για άλλους µουσικούς. Τα έχετε χαµένα!
Βάλτε τα πράγµατα σε µια τάξη!
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, κλείνω µε µια αναφορά στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας. Ο κ. Κουτσούκος
πολύ καλώς έκανε µια αναδροµή στο παρελθόν. Δεν µπορεί η
Νέα Δηµοκρατία να κάνει αναδροµές στο ιστορικό παρελθόν µε
αξιώσεις, γιατί για εµάς τα «Ζάππεια» είναι πολύ πρόσφατα και
µέσα στην ενότητα της κρίσης, ως ιστορικής περιόδου, τα «Ζάππεια» και τα άλλα µείγµατα τα θυµόµαστε πάρα πολύ καλά, γιατί
τα νιώσαµε στο πετσί µας, όταν ήσασταν τότε Αντιπολίτευση κι
είχατε δήθεν ένα άλλο µείγµα πολιτικής, που τελικά δεν υπήρχε.
Αν πάµε δε πιο πίσω και φύγουµε από την κρίση, που καθένας
από εµάς έχει δικαίωµα να αναφέρεται µε κριτικό λόγο στους άλλους, θέλω να σας θυµίσω την πορεία προς την Ευρωζώνη και
τις κυβερνήσεις του Κώστα Σηµίτη.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Μαντά, δεν ζήτησε άλλος τον λόγο, οπότε τον έχετε
εσείς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Θα ήθελα να µιλήσω στο τέλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο κ. Μαντάς είπε
ότι θα µιλήσει τελευταίος. Οπότε πάµε µε τη σειρά…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, για τις τροπολογίες
δεν µιλήσαµε. Είπατε ότι θα µιλήσουν οι εισηγητές, που έχουν
αντίρρηση επί της κυρώσεως και µετά θα µιλήσουµε για τις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Μα, δεν ζητήσατε
τον λόγο. Ευχαρίστως να σας τον δώσω.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Μιλούν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι τώρα.
Ορίστε, κύριε Παναγιώταρε, έχετε τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πολύς πόνος και ευαισθησία σάς έπιασε ακόµα µια φορά για
τα φορολογικά ζητήµατα και τη φοροδιαφυγή, που ταλανίζει την
πατρίδα µας. Η υποκρισία σας ξεχειλίζει, µαζί µε την υποκρισία
ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ποιο το νόηµα όλων
αυτών, όταν πριν από λίγους µήνες σε αυτήν εδώ την Αίθουσα
είχατε φέρει ένα νοµοθέτηµα, πάλι µια εναρµόνιση, το οποίο είχε
να κάνει µε την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής σε ζητήµατα
τραπεζικά και όχι µόνο;
Βέβαια, σε εκείνο το νοµοθέτηµα µάθαµε όλοι -γιατί δεν το ξέραµε- ότι όλες οι µεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν
και από κάποιους φορολογικούς παραδείσους, εντός της επικράτειάς τους, όπου είναι και οι εξαιρέσεις είτε για τον τραπεζικό
έλεγχο και ανταλλαγή πληροφοριών είτε για φορολογικά ζητήµατα είτε για οτιδήποτε άλλο.
Άρα, όλα όσα νοµοθετήµατα φέρνετε εντός αυτής της Αιθούσης, που υποτίθεται ότι θέλετε να κυνηγήσουν την φοροδιαφυγή,
µάλλον είναι υποκριτικά και δεν έχουν απολύτως κανένα ουσιαστικό αποτέλεσµα.
Στην πράξη, εκτός αυτών που σας είπαµε, βλέπουµε τι συµβαίνει µε µεγάλες πολυεθνικές, όπως η «SIEMENS», όπου το ελληνικό κράτος έχει ζητήσει να έρθει ο κ. Χριστοφοράκος να
δικαστεί στην Ελλάδα και η Γερµανία, µια χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, δεν µας δίνει αυτό το δικαίωµα. Βέβαια, πώς να θέλετε
να έρθει; Μάλλον σας βολεύει ο κ. Χριστοφοράκος. Γιατί, για να
µην ξεχνάµε, για κάποιους εντός αυτής της Αιθούσης, η
«SIEMENS» ήταν αυτή η οποία έδινε το 2% από όλες τις προµήθειες ως µίζα στα δύο µεγάλα πολιτικά κόµµατα, στο ΠΑΣΟΚ και
στη Νέα Δηµοκρατία. Κανείς δεν το είχε αρνηθεί. Τα ίδια τα στελέχη σας το έχουν παραδεχθεί και όλα καλά, δεν τρέχει τίποτε
απολύτως.
Τι να συζητήσουµε, όταν η παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία, στην
οποία ζούµε και προσπαθείτε να µας επιβάλετε, βρίθει από πλήθος τριγωνικών συναλλαγών; Οι µεγάλες εταιρείες, πολυεθνικές
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κατά κύριο λόγο, έχουν βρει τις λύσεις σε όλα τους τα προβλήµατα, προκειµένου να µην φορολογούνται επί της ουσίας πουθενά ή να φορολογούνται σε κάποια χώρα, η οποία έχει
χαµηλότατο φορολογικό δείκτη.
Όµως ούτε αυτό τους φτάνει, διότι µε τις τριγωνικές συναλλαγές φτάνουν να έχουν ελάχιστα κέρδη, οπότε όποιο κι αν είναι
το ποσοστό φορολογίας δεν τους νοιάζει και πολύ.
Είδαµε και µία άλλη γερµανική εταιρεία, τη «HOCHTIEFF», η
οποία ενεπλάκη στην πατρίδα µας σε πλήθος έργων, στους
Ολυµπιακούς Αγώνες, στο αεροδρόµιο κι η οποία φέσωσε το ελληνικό δηµόσιο µε πάνω από 400 εκατοµµύρια ευρώ, µην πληρώνοντας τον ΦΠΑ, µην πληρώνοντας καν τα δηµοτικά τέλη
στους δήµους, στους οποίους βρίσκεται το αεροδρόµιο. Κι αυτό
συµβαίνει επειδή υπάρχει το αγγλικό δίκαιο. Διότι έτσι τα λέει
αυτή η συµφωνία, η οποία παρεµπιπτόντως είχε συναφθεί επί
εποχής Σηµίτη. Αν ήταν µε κάποιο άλλο δίκαιο, τότε τα πράγµατα
ίσως να ήταν διαφορετικά. Άρα, για ποια δικαιοσύνη εντός της
Ευρωπαϊκής Ενώσεως οµιλούµε;
Να υπενθυµίσουµε το κερασάκι, το αποκορύφωµα. Αφού
έκανε ό,τι έκανε η «HOCHTIEFF», αφού έφαγε 400 εκατοµµύρια
ευρώ από το ελληνικό δηµόσιο, συνέχισε να παίρνει εργοληπτικά
έργα στην Ολυµπία Οδό, έργα κατασκευής δρόµων στην Ιονία
Οδό και αλλού. Σχεδόν σε όλες τις συµβάσεις είναι και αυτή
µέσα.
Βλέπουµε επίσης, µιας και µιλάµε για δικαιοσύνη ανάµεσα στις
ευρωπαϊκές φορολογικές χώρες, το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας, το οποίο µας έχετε φέρει και το έχετε βάλει στο
σβέρκο του ελληνικού λαού, να έχει πάρει δεκάδες εκατοµµύρια
ευρώ από τον ελληνικό λαό και να δανείζεται σε περιόδους τραγικές, προκειµένου να ανακεφαλαιοποιεί ξανά και ξανά τις συνεχώς
χρεοκοπηµένες τράπεζες και να µην τρέχει τίποτε απολύτως. Και
βλέπουµε να έχουν αλλάξει δεκάδες στελέχη του ΤΧΣ τα τελευταία έτη και εσείς ψηφίζετε νόµους για ασυλία στις εθνοκτόνες
πράξεις τους.
Δύο πράγµατα πρέπει να συµβούν, αν θέλουµε να βελτιώσουµε τα φορολογικά έσοδα -όπως λέτε- και να πατάξουµε τη
φοροδιαφυγή, όπου µπορούµε. Πρώτος τρόπος είναι να υψωθούν οικονοµικά τείχη, σύνορα, σε αυτήν τη χώρα να µην επικρατεί το παγκοσµιοποιηµένο καθεστώς. Όποιος εργάζεται εδώ να
φορολογείται, σύµφωνα µε τους κανόνες αυτής της χώρας. Αλλιώς, αν δεν θέλει, να πάρει τα µπογαλάκια του να φύγει και να
πάει κάπου αλλού. Είναι σίγουρο ότι θα βρεθούν άλλοι να καλύψουν το κενό του, οι οποίοι θα θέλουν να υπάγονται στους ελληνικούς νόµους. Με λίγα λόγια, προστατευτισµός σε όλα τα
επίπεδα, προκειµένου να προστατεύσουµε την ελληνική οικονοµία, τους Έλληνες εργαζόµενους και τα ελληνικά προϊόντα.
Αν πάλι, επειδή είστε όλοι θιασώτες πλέον της παγκοσµιοποιηµένης κοινωνίας -τη λατρεύετε, όλοι µα όλοι, πλην ηµών- τότε
αυτό που µένει είναι να παίξετε το παιχνίδι τους, αλλά να το παίξετε σωστά. Να φτιάξετε ένα νοµοθετικό πλαίσιο σε αυτήν τη
χώρα, το καλύτερο στην Ευρώπη, όπως έκανε η Ιρλανδία και
ξαφνικά, να δείτε δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες επιχειρήσεις
να έρχονται από όλη την Ευρώπη κι όχι µόνο, να εγκαθίστανται
εδώ, µε ό,τι αυτό µπορεί να σηµαίνει σε ζητήµατα ανεργίας, σε
ζητήµατα ακινήτων, σε ζητήµατα φορολογίας, σε ζητήµατα κερδών, σε ζητήµατα εσόδων.
Όµως, δεν θέλετε να κάνετε τίποτε απ’ όλα αυτά. Είστε οι πρώτοι που ψηφίζετε, όταν φέρνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση είτε είναι
µία κύρωση είτε είναι µία εναρµόνιση είτε οτιδήποτε άλλο, η
οποία συνήθως πλήττει τα ελληνικά συµφέροντα και είστε οι τελευταίοι οι οποίοι πάτε να διεκδικήσετε κάτι για την πατρίδα µας.
Το είδαµε αυτό και στις περιπτώσεις των σεισµών στη Λέσβο,
στην Κω, που δεν κάνατε καν τα χαρτιά για να πάρετε κάποια
αποζηµίωση, όπως γίνεται συνεχώς εις βάρος των Ελλήνων,
προς όφελος όλων των υπολοίπων.
Όσο για τις τρεις τροπολογίες τις οποίες φέρατε, σαφώς και
είµαστε κατά, κατ’ αρχάς διότι αυτή την αρρωστηµένη πλέον τακτική, που τη στηλιτεύατε, την επαναλαµβάνετε καθηµερινά, σε
κάθε νοµοσχέδιο που φέρνετε εδώ. Κατά δεύτερον, θέλαµε να
δούµε και τις τροπολογίες. Η µία τροπολογία από µόνη της είναι
ένα ολόκληρο νοµοσχέδιο, το οποίο θα έπρεπε να είναι σε δια-
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βούλευση, να έρθουν φορείς και να γίνει οτιδήποτε.
Σχετικά µε τις άλλες: Είδαµε ότι φέρατε µια τροπολογία, βγάζετε κάποια άρθρα, φέρνετε κάποια άλλα, κάτι που δείχνει τη µη
σοβαρότητά σας. Η τρίτη τροπολογία, που µόλις ήρθε τώρα,
ποσώς µας ενδιαφέρει, διότι εκεί λειτουργούν εντελώς διαφορετικά τα πράγµατα.
Βλέπουµε και στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις τις οποίες φέρατε,
ότι κάνατε µια «φοβερή» νοµοτεχνική βελτίωση. Πριν λίγο ο αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Γερµενής είπε κάτι για τα πρόστιµα.
Είπε ότι για µια πολυεθνική, που έχει δισεκατοµµύρια τζίρο κατ’
έτος, τα πρόστιµα των 5.000 ευρώ και 10.000 ευρώ είναι αστειότητες. Και κάνατε τη «φοβερή» αλλαγή και βλέπουµε εδώ στις
νοµοτεχνικές βελτιώσεις ότι στο Δεύτερο Μέρος στην παράγραφο 4 του άρθρου τρίτου: «Υποχρέωση υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα», αντικαθίσταται η φράση «δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ» µε τη φράση «είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ» και
η φράση «πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ» µε τη φράση «δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ». Δεν µπορούµε να σας πούµε τι τους κάνατε, γιατί θα µας επιπλήξει ο κύριος Πρόεδρος.
Η ουσία πάντως, είναι ότι τη στιγµή που κυνηγάτε κουλουράδες και φουκαράδες, οι οποίοι βγάζουν το µεροκάµατό τους και
ενδεχοµένως παρανοµούν, και τους τσακίζετε µε βαρύτατα πρόστιµα, χαϊδεύετε, στην κυριολεξία, τους µεγαλύτερους φοροδιαφεύγοντες και αυτούς που λειτουργούν εις βάρος της πατρίδας
µας συνεχώς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): 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 συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το
Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι τρεις µαθητές και µαθήτριες και ένας
εκπαιδευτικός συνοδός από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Πετρούπολης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Βαρδαλής, ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Εγώ πότε θα µιλήσω, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Είπατε ότι θα µιλήσατε τελευταίος, γι’ αυτό σας άφησα τελευταίο.
Ορίστε, κύριε Βαρδαλή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα είµαι σύντοµος. Θα αναφερθώ µόνο στις τροπολογίες.
Όσον αφορά την πρώτη που έχει κατατεθεί, την τροπολογία
1261/204, εµείς συµφωνούµε να έχει ο ΣΔΟΕ τη δυνατότητα να
διενεργεί ελέγχους για την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία
και θα την ψηφίσουµε.
Η δεύτερη, η τροπολογία 1263/205, αποτελείται από τέσσερα
-ήταν πέντε, αλλά αποσύρθηκε το ένα- διαφορετικά µεταξύ τους
άρθρα για τα θέµατα που πραγµατεύεται.
Η γνώµη µας και η πρότασή µας είναι να ψηφιστούν ξεχωριστά, γιατί σε άλλα συµφωνούµε και σε άλλα όχι. Δεν µπορεί µε
µία ψήφο συνολικά σε όλη την τροπολογία να τοποθετηθούµε σε
διαφορετικά πράγµατα. Για παράδειγµα, µε το άρθρο 1, έτσι
όπως είναι διατυπωµένη η τροπολογία, εµείς συµφωνούµε, σε
ό,τι αφορά, δηλαδή, τις αποδοχές του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού και των ΕΔΙΠ στα πανεπιστήµια, και θα την ψηφίσουµε.
Για το δεύτερο άρθρο, το οποίο αποσύρατε, κυρία Υπουργέ,
νοµίζω ότι η αιτιολογία που µας είπατε δεν λέει τίποτα επί της
ουσίας. «Αποσύρεται για να έρθει σε ένα άλλο νοµοσχέδιο».
Πότε; Σε ποιο νοµοσχέδιο; Πόσο ακόµα θα «τρεναριστεί» αυτή η
υπόθεση, για να αντιµετωπιστεί ένα δίκαιο αίτηµα, που αφορά τα
µουσικά σύνολα της ΕΡΤ;
Κατά τη γνώµη µας, δεν έπρεπε να αποσυρθεί. Εµείς συµφωνούσαµε και θα την ψηφίζαµε. Δεν ξέρω τι σας έκανε να την αποσύρετε. Σε κάθε περίπτωση, όµως, αυτό το πρόβληµα, κατά τη
γνώµη µας, πρέπει άµεσα να αντιµετωπιστεί.
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Με την παράγραφο 3 αυτής της τροπολογίας, που αφορά ζητήµατα του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, συµφωνούµε
και θα την ψηφίσουµε. Διαφωνούµε, όµως, και καταψηφίζουµε
το τέταρτο άρθρο, που αφορά την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων
Εσόδων. Στο τελευταίο άρθρο της τροπολογίας, που αφορά την
τροποποίηση διατάξεων του ν.4484/2017, θα ψηφίσουµε
«παρών». Γι’ αυτό τον λόγο ζητούµε η ψηφοφορία να γίνει ξεχωριστά.
Με την τελευταία τροπολογία, την 1266/206, είµαστε αντίθετοι
και θα την καταψηφίσουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Καµµένος, ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα θέσω τρία ζητήµατα.
Άκουσα πριν τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των ΠΑΣΟΚ Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, τον κ. Λοβέρδο, να λέει για την
παράταση που δίνουµε για την οικειοθελή αποκάλυψη των εισοδηµάτων.
Θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα, και για τα Πρακτικά, ότι
έχουν αποκαλυφθεί εισοδήµατα που ξεπερνούν τα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ και έχουν γίνει εισπράξεις που πλησιάζουν τα 500
εκατοµµύρια ευρώ, µισό δισεκατοµµύριο. Περίπου 480 εκατοµµύρια έχουµε εισπράξει ήδη.
Άρα ο ένας µήνας παράταση έχει προβλεφθεί, επειδή υπάρχουν ελλιπείς υποθέσεις, ελλιπείς φάκελοι, αλλά και επειδή γίνεται αγώνας και από αυτούς και από το δηµόσιο να εισπράξει.
Είναι, λοιπόν, το πιο λογικό, έτσι ώστε να αυξήσουµε τα έσοδα
του δηµοσίου. Άρα είναι προς όφελος του δηµοσίου. Ήθελα
απλώς να πω το νούµερο.
Θα ήθελα να κάνω µία δεύτερη παρατήρηση και θα πω και δύο
λόγια για το νοµοσχέδιο. Άκουσα να µιλάνε για το θέµα του Ελληνικού. Έχω προβληµατιστεί πάρα πολύ µε το Ελληνικό. Ήταν
ένα πολύ καλό βήµα αυτό που έγινε χθες. Αυτό που µε προβληµατίζει στην απόφαση είναι ότι τα διακόσια ογδόντα στρέµµατα
είναι πολλά. Θέλω απλώς να καταγραφεί.
Είδα ότι η παλιά απόφαση -η εισήγηση- ήταν δύο χιλιάδες πεντακόσια στρέµµατα, η οποία είχε µέσα δήµους και κατοικηµένες
περιοχές. Δεν µπορεί να τα κατανοήσει αυτά ο κόσµος. Βγαίνουν
πάρα πολλά δηµοσιεύµατα. Θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουµε.
Θα πρέπει -και το λέω αυτό σε εµάς, στην Κυβέρνηση- το συντοµότερο δυνατό να δηµοσιοποιήσουµε την απόφαση, διότι αυτή
τη στιγµή υπάρχει δηµοσιογραφικό σπέκουλο. Ο καθένας λέει ό,τι
θέλει, γιατί δεν έχουµε δει την απόφαση. Να τη δούµε το συντοµότερο δυνατό, όπως βγήκε χθες από το ΚΑΣ. Να πάµε παρακάτω
και να δούµε µετά τι προβλέπει η σύµβαση που υπογράψαµε, δηλαδή, το µνηµόνιο συνεργασίας µε την αρχαιολογική υπηρεσία,
ποιος αναλαµβάνει τις ευθύνες, ποιος αναλαµβάνει τα έξοδα και
πώς θα προχωρήσει το έργο παράλληλα, όπως έγινε και µε του
Νιάρχου. Βρίσκουµε κάτι, το σκεπάζουµε, το ελέγχουµε, το καταχωρούµε και προχωράει ταυτόχρονα και η επένδυση προς όφελος
και των εργαζοµένων και των περιοχών, αλλά και της ελληνικής
οικονοµίας.
Κλείνοντας, να ενηµερώσω -τα τελευταία νέα- για το ζήτηµα της
ανταλλαγής πληροφοριών για τις πολυεθνικές εταιρείες και όσον
αφορά τις τριγωνικές ή όχι αποκρύψεις εισοδηµάτων µεταξύ πολυεθνικών, κι όχι µόνο, εταιρειών. Αυτή τη στιγµή πενήντα χώρες,
κι όχι µόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν προχωρήσει σε αυτή
τη διαδικασία.
Να σας δώσω ένα παράδειγµα για τους φορολογικούς παραδείσους της Ευρώπης, όπως ήταν το Λιχτενστάιν, µε την πρωτεύουσα Βαντούζ που ήταν µια φορολογική έδρα ή όπως το
Λουξεµβούργο. Αν για παράδειγµα ένας Γάλλος ή ένας Έλληνας
µόλις τελειώσουµε ανοίξει εκεί λογαριασµό από µία κύρια εταιρεία, προσωπική εταιρεία, παρένθετο πρόσωπο ή θυγατρική της
εταιρείας, δεν είναι αναγκασµένο το ελληνικό δηµόσιο να ζητήσει
συνδροµή. Κατευθείαν η Βαντούζ στέλνει στο ελληνικό δηµόσιο
τα στοιχεία πίσω, έχοντας το όνοµά του. Αυτό είναι το καλό που
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γίνεται. Δεν χρειάζεται να εκκινεί τη διαδικασία η χώρα από την
οποία πηγαίνει ή φορολογείται ο κάτοχος του λογαριασµού ή
οποιασδήποτε πράξης σε έναν από αυτούς τους φορολογικούς
παραδείσους.
Το επίσης σηµαντικό -να καταγραφεί στα Πρακτικά για να το
ακούσει ο κόσµος, διότι δεν θα έρθουµε µετά πάλι να κάνουµε
οικειοθελή αποκάλυψη- είναι ότι τα νησιά, οι παλιές αποικίες Δανίας, Μεγάλης Βρετανίας, Ολλανδίας, όλες αυτές οι χώρες σιγάσιγά, µε την ίδια διαδικασία όπως εξήγησα του Βαντούζ ή του
Λουξεµβούργου, αυτόµατα θα είναι χαµένοι παράδεισοι -αυτόν
τον ορισµό δίνω-, δεν θα είναι φορολογικοί παράδεισοι.
Άρα το συντοµότερο δυνατό που κάποιος αποκαλύψει τα εισοδήµατά του εκεί, θα γλυτώσει τον εαυτό του και από ποινικά
ζητήµατα και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη και σε όλο
τον κόσµο, διότι όλες αυτές οι αποικίες πλέον δεν θα είναι παράδεισοι. Δηµιουργεί πολλά προβλήµατα στις «µαµάδες» χώρες,
αλλά ας πρόσεχαν. Πλέον αλλάζει ο κόσµος και πρέπει όλοι να
προσέχουµε τα φορολογικά µας έσοδα για το συµφέρον των πολιτών.
Διότι δεν µπορείς να φορολογείς και κάποιος να φοροδιαφεύγει ή να φοροαποφεύγει νόµιµα σε έναν φορολογικό παράδεισο,
ειδικά µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου έχουµε και τη µεγάλη,
όπως έχω πει πολλές φορές στις εισηγήσεις µου, φορολογική
ανισότητα και φορολογικό ανταγωνισµό µεταξύ των χωρών.
«Γιατί να είναι τα κεφάλαια εδώ και να µην πάνε στην Ιρλανδία;»,
έχω πει ως παράδειγµα.
Τέλος, να πούµε ότι πρέπει να είµαστε, όπως είπα και την άλλη
φορά, εµείς όσο µπορούµε πιο µπροστά. Αυτό που γίνεται κατά
κόρον αυτή την περίοδο, επειδή έχουν προβλέψει αυτοί που πληρώνονται για να γλυτώνουν την εφορία στους πελάτες, γιατί έτσι
λειτουργεί και η παγκόσµια οικονοµία, είναι το εξής. Η ανταλλαγή
έδρας δεν είναι απλά µετακοµίζω την έδρα µου από την Αθήνα,
από το ΑΦΜ 17610 του κέντρου και πάω στη Βουλγαρία σε ένα
ΑΦΜ ή σε έναν ταχυδροµικό κώδικα Βουλγαρίας. Αγοράζουν ή
συγχωνεύονται εταιρείες και ανταλλάσσουν µετοχές. Αυτό ήταν
η παλιότερη τακτική, την κάναµε κι όταν ήµουν εγώ στο εξωτερικό. Εξαγοράζοντας ή συγχωνεύοντας τον εαυτό σου σαν εταιρεία, µε µια εταιρεία εξωχώρια -έξω από τη χώρα, όπως στην
Ιρλανδία- ανταλλάσσοντας µετοχές, τότε φορολογείσαι µε τη
φορολογία της Ιρλανδίας. Αυτό γίνεται και τώρα.
Και τις συγχωνεύσεις να τις προσέξουµε λιγάκι, γιατί το πονηρό που εµπίπτει στην ανταλλαγή µετοχών είναι ότι αλλάζει
έδρα πλέον νόµιµα, διότι συγχωνεύεσαι µε κάποιον που είναι σε
διαφορετικό φορολογικό καθεστώς από εσένα που εξαγοράζεις
ή εξαγοράζεσαι. Δεν είναι τυχαίο που πολύ χαµηλότερης αξίας
εταιρείες φαίνονται ότι εξαγοράζουν πολύ υψηλότερης. Έτσι γίνεται. Μία εταιρεία µπορεί να έχει αξία ένα ευρώ και εξαγοράζει
µία εταιρεία που είχε αξία 100 ευρώ. Και αυτό γίνεται λογιστικά
για τους λόγους που είπα πριν.
Κατά τα άλλα, τις τροπολογίες όλες θα τις ψηφίσουµε και το
νοµοσχέδιο το θεωρούµε πολύ σωστό. Θα έκανα και την πρόταση να δώσουµε µπόνους σε αυτούς που ψάχνουν αυτά που
λέω εγώ και άλλοι. Διότι αυτοί που λουφάρουν τα λεφτά αυτών
που µπορούν να φοροδιαφεύγουν παίρνουν πολλά λεφτά, διότι
πληρώνονται για να κρύψουν µε νόµιµο τρόπο τα εισοδήµατα.
Άρα, το δηµόσιό µας πρέπει να κάνει ό,τι κάνουν µεγάλες
χώρες, όπως η Γαλλία, η Γερµανία -η Αυστρία αργεί λιγάκι- που
δίνουν µπόνους και πολύ καλές αµοιβές και οργανώνουν το σύστηµά τους έτσι ώστε αυτός που πάει να βρει τον κλέφτη να ανταγωνίζεται µε αυτόν που πάει να κρύψει τα λεφτά.
Γιατί λειτουργούν µε 1.000 - 1.500 ευρώ µισθό ή 800 ευρώ και
µε την απειλή του δικαστηρίου. Τα ζήσαµε πριν από σας µε τον
κ. Αλεξιάδη. Είχαµε φορολογικό δικαστήριο, βρίσκαµε άνθρωπο
που είχε αποκρύψει 20 - 30 εκατοµµύρια -να µην πω τώρα ονόµατα- και στο δικαστήριο πηγαίνανε οι άνθρωποι που του έκαναν
έλεγχο. Τους εγκαλούσε µε µήνυση αυτός που βρήκαµε ότι
έκλεψε τα λεφτά, τους πήγαινε δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος και εκβίαζε δικαστικά το φυσικό πρόσωπο, τον έφορο που
τον βρήκε να έχει κλέψει 30 εκατοµµύρια. Και το δηµόσιο δεν
είχε παράσταση, κυρία Υπουργέ. Τα λύσαµε αυτά. Δεν πήγαινε
να υπερασπιστεί τον υπάλληλό του που βρήκε τον κλέφτη. Αυτά

50

πρέπει να λυθούν και να προστατεύσουµε τους υπαλλήλους της
εφορίας και των ΔΟΥ και όλους τους υπαλλήλους και να τους
δώσουµε κι ένα µπόνους. Αν µας βρίσκουν πολλά λεφτά, καλό
είναι να αµείβονται. Έτσι είναι η οικονοµία κι έτσι πρέπει να γίνει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόµµατος το Ποτάµι κ.
Μαυρωτάς έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είµαι
σχετικά σύντοµος και εγώ.
Σχετικά µε την κύρωση της πολυµερούς συµφωνίας αρµοδίων
αρχών, τις ενδοοµιλικές συναλλαγές, τις πολυεθνικές µε θετικό
φορολογικό σχεδιασµό –τα είπαµε και στις επιτροπές- εµείς είµαστε θετικοί. Στο θέµα των τροπολογιών, εµείς είµαστε θετικοί
στην τελευταία τροπολογία 1266 σχετικά µε την παράταση για
την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης. Επίσης, είµαστε
θετικοί και στην τροπολογία 1261 που έχει να κάνει µε τη συνεργασία µεταξύ ΣΔΟΕ και Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας.
Τώρα, σχετικά µε την πολυτροπολογία 1263 -που είχε τα πέντε
άρθρα, τα οποία έγιναν τέσσερα- θα αναφερθώ στο άρθρο 1 που
έχει να κάνει µε τις µισθολογικές ρυθµίσεις των ΕΕΠ, ΕΔΙΠ των
πανεπιστηµίων και των ΑΤΕΙ, αλλά και των στρατιωτικών σχολών
και όλα αυτά. Πιστεύουµε ότι έρχεται αρκετά βεβιασµένα και
λίγο πρόχειρα. Πιστεύουµε ότι θα έπρεπε να έχει έρθει µε την
κανονική διαδικασία, να καλέσουµε και τους φορείς, γιατί µας
δηµιουργούνται αρκετές απορίες.
Για παράδειγµα, στην παράγραφο 2, για ποιο λόγο επιµένετε
στη µισθολογική διάκριση των ΕΕΠ και ΕΔΙΠ των Τεχνολογικών
Ιδρυµάτων και της ΑΣΠΑΙΤΕ σε σχέση µε τους αντίστοιχους των
πανεπιστηµίων; Εάν έχουν τα ίδια τυπικά προσόντα, γιατί να αµείβονται διαφορετικά; Γιατί δεν προβλέπεται ειδικό επίδοµα διδασκαλίας και έρευνα για τους ΕΔΙΠ των ΑΤΕΙ;
Επίσης, το ποσοστό που αναγράφεται για τους ΕΔΙΠ των Τεχνολογικών Ιδρυµάτων, των ΑΤΕΙ είναι 55% σε σχέση µε την
αµοιβή του καθηγητή, ανεξάρτητα της βαθµίδας. Είναι δηλαδή
flat το συγκεκριµένο ποσοστό.
Στην παράγραφο 4, στις στρατιωτικές σχολές, παρ’ όλο που
είναι ανώτατες σχολές, έχουν διαφορετική µεταχείριση σε σχέση
µε τα άλλα πανεπιστήµια και αυτό εγείρει κάποιες απορίες. Εν
τω µεταξύ, είναι κάπως περίεργη αυτή η αναντιστοιχία και η ανοµοιοµορφία που υπάρχει στις διάφορες βαθµίδες. Αλλού χρησιµοποιούνται οι βαθµίδες για τον µισθό και τα επιδόµατα και
αλλού χρησιµοποιούνται τα αντίστοιχα πτυχία.
Κλείνω µε την παράγραφο 5, όπου εδώ υπάρχει µια σαφής
αναντιστοιχία. Πώς γίνεται, για παράδειγµα, το βασικό πτυχίο
ενός µέλους ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, δηλαδή ΕΕΠ,
να ισούται µε ένα διδακτορικό σε σχέση µε τον µισθό για έναν
ΕΔΙΠ, δηλαδή, για ένα µέλος εργαστηριακού και διδακτικού προσωπικού; Εάν το διδακτορικό σε ένα µέλος ΕΕΠ είναι 300 ευρώ
το επίδοµα, σε ένα µέλος ΕΔΙΠ είναι 150 ευρώ, όσο είναι δηλαδή
το αντίστοιχο απλό πτυχίο για ένα µέλος του ΕΕΠ.
Αυτό που µένει εν κατακλείδι είναι σαν στην προκειµένη περίπτωση η λογική να έχει να κάνει µε το ποιος είναι πιο κοντά στα
αυτιά του εκάστοτε Υπουργού και οι δικές τους ουσιαστικά απαιτήσεις να ικανοποιούνται, ενώ αυτοί που δεν είναι κοντά στα
αυτιά των Υπουργών να µένουν πιο κάτω σε ό,τι έχει να κάνει µε
επιδόµατα, µισθούς και αµοιβές.
Αυτά από εµάς. Θα είµαστε θετικοί σε ό,τι αφορά το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, ουσιαστικά την κύρωση της συνθήκης. Θα
είµαστε θετικοί και στις τροπολογίες, µε την κριτική που µόλις
ακούστηκε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο κ.
Καβαδέλλας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα θέλαµε να καταδικάσουµε την πρακτική που
ακολουθεί η Κυβέρνηση να εισάγει άσχετες τροπολογίες, την τελευταία στιγµή κιόλας, χωρίς να µπορούµε να τις µελετήσουµε
και να έχουµε µια πιο πλήρη εικόνα τού τι µας λέει και τι µας εξηγεί η Κυβέρνηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα ήθελα βεβαίως να αναφερθώ στις τροπολογίες, µιας που
την περασµένη φορά στην επιτροπή συµφωνήσαµε κατά το
πρώτο σκέλος. Είναι ανάγκη να εναρµονιστούµε πλήρως, σε όλα
τα επίπεδα, µε τα υπόλοιπα µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για
να µπορέσουµε να προχωρήσουµε µπροστά κι εµείς.
Άκουσα την κυρία Υπουργό που µίλησε για την πάταξη της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της εικονικής µετεγκατάστασης.
Πιθανώς η εικονική µετεγκατάσταση να βλάψει περισσότερο
το εµπόριο αν γίνει ολοκληρωτική µετεγκατάσταση, αν φύγουν
ολοκληρωτικά κάποιες επιχειρήσεις από εδώ. Με την πρακτική
που ακολουθείτε µε την αυξηµένη φορολογία, µε το κυνηγητό
που γίνεται, θα φύγουν όλοι. Η τεχνολογία σήµερα έχει προχωρήσει και όσον αφορά την υψηλή τεχνολογία, µε µία πρόφαση
κάποιου λογισµικού το οποίο παράγεται σε µια ξένη χώρα, θα
µπορεί να φεύγει όλο το κεφάλαιο έξω και αυτό δεν µπορείτε να
το κυνηγήσετε.
Ας πάµε τώρα στην τροπολογία υπ’ αριθµ. 1261, που αφορά
την Ειδική Γραµµατεία του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, που προστίθεται στους αρµόδιους φορείς ελέγχου της
αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας µαζί µε τον Ενιαίο Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης και το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας. Εκεί
θα πούµε «ναι».
Όµως στην τροπολογία 1263, αν και αφαιρέσατε το δεύτερο
άρθρο που έµοιαζε αρκετά φωτογραφικό και ρουσφετολογικό,
έχουµε και πάλι επιφυλάξεις ως προς το άρθρο 1. Βεβαίως, στο
τρίτο άρθρο θα µπορούσαµε να πούµε «ναι», όµως έχουµε σοβαρές αντιρρήσεις. Εδώ θα την κρίνουµε ολικά, όπως τη φέρατε
µαζί και θα πούµε «όχι».
Θα σας αναλύσω τη θέση της Ένωσης Κεντρώων. Υπενθυµίζω
και πάλι ότι ταχθήκαµε κατ’ αρχάς θετικά υπέρ της ψήφισης της
διεθνούς σύµβασης, εκτιµώντας ότι η ένταξή της στο εσωτερικό
δίκαιο θα αποτελέσει κάποιο πολύτιµο εργαλείο για την καταπολέµηση µιας πτυχής ενός εκ των σηµαντικότερων προβληµάτων
που αντιµετωπίζει το ελληνικό δηµόσιο, αυτό της είσπραξης των
φορολογικών εσόδων σε διασυνοριακό επίπεδο από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.
Απ’ ό,τι βλέπουµε, όµως, οι πολυεθνικές φεύγουν µία-µία και
δεν θα υπάρχει λόγος πια να υπάρχει αυτό το ζήτηµα. Θα µας
εγκαταλείψουν όλοι. Να φροντίσετε να φτιάξουµε δίκαιο φορολογικό σύστηµα, να είναι φιλικό το επενδυτικό περιβάλλον και
όχι να εύχεστε να πάνε στα τσακίδια όσοι επενδύουν στην Ελλάδα.
Ακούµε διγλωσσία από την Κυβέρνηση. Άλλοι λένε «θέλουµε
τις επενδύσεις», άλλοι λένε «φύγετε, σηκωθείτε, τσακιστείτε και
φύγετε από εδώ». Υπάρχει διγλωσσία, για να µην πω τριγλωσσία,
µιας που υπάρχει και η σύµπραξη των ΑΝΕΛ.
Εν πάση περιπτώσει, ως προς την ουσία του θέµατος θα
πούµε ότι συµφωνούµε στην -ας πούµε- συνένωση των οικονοµιών. Συµφωνούµε και στην πρώτη τροπολογία. Διαφωνούµε στη
δεύτερη. Είµαστε σε κάποια «ναι» και σε κάποια «όχι». Θα πούµε
µάλλον «όχι».
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ κι εγώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Αντωνίου, ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Για δύο
λεπτά θα ήθελα να κάνω µια τοποθέτηση.
Όσον αφορά το κύριο σώµα του νοµοσχεδίου, την κύρωση της
πολυµερούς συµφωνίας για την πάταξη της φοροδιαφυγής, νοµίζω ότι είναι γενική η αίσθηση ότι αυτή είναι προς αυτήν την κατεύθυνση και βοηθάει σε αυτόν τον πόλεµο που έχουµε τα κράτη
απέναντι στο φαινόµενο της φοροδιαφυγής, που αποτελεί µία
πληγή µεγάλη στις σύγχρονες οικονοµίες και στερεί έσοδα και
πόρους από τις κοινωνίες, προκειµένου να διοχετευθούν σε κοινωνικές ανάγκες.
Ουσιαστικά, δεν λύνει τελείως το πρόβληµα της φοροδιαφυγής. Η φοροδιαφυγή µηχανεύεται συνεχώς διάφορους τρόπους,
όπως και οι επιχειρήσεις που έχουν αυτήν την τάση της παραβατικότητας, άρα και η νοµοθεσία πρέπει συνεχώς να εξοπλίζει τις
φορολογικές αρχές µε τα µέσα, προκειµένου να υπάρξει συντονισµός και πάταξη.
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Η Κυβέρνηση έχει αυτήν την πολιτική βούληση και έχει δείξει
µέχρι στιγµής ότι έχει κάνει σοβαρές προσπάθειες σε αυτόν τον
τοµέα, οι οποίες έχουν αποδώσει και φαίνεται αυτό από τα δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα του προηγούµενου έτους. Εποµένως, δεν χρειάζεται να πούµε περισσότερα πράγµατα.
Θέλω λίγο να µιλήσω για τις τροπολογίες. Η Αντιπολίτευση
έχει µια συνήθη πρακτική να συσκοτίζει ευνοϊκά θέµατα που ρυθµίζουν οι τροπολογίες που φέρνουµε, µιλώντας για θέµατα διαδικασίας, αν έπρεπε να έρθουν σε κύριο νοµοσχέδιο ή αν έπρεπε
να έρθουν µε τη µορφή τροπολογίας.
Θα πω συγκεκριµένα για το θέµα της πρώτης τροπολογίας,
που αφορά την ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών όσον
αφορά την πάταξη της ανασφάλιστης εργασίας. Αυτό έπρεπε να
είναι σε ολόκληρο νοµοσχέδιο για να έρθει; Είναι µία ρύθµιση
ιδιαιτέρως θετική, που εξοπλίζει τις αρχές µε ένα επιπλέον όπλο,
που είναι ο ΣΔΟΕ, σε παρεµπίπτοντες ελέγχους, όταν διαπιστώνει παράβαση της φορολογικής νοµοθεσίας, να συντάσσει σχετικές εκθέσεις τις οποίες αποστέλλει στα αρµόδια όργανα για να
επιβάλλονται ποινές.
Η δεύτερη τροπολογία που αφορά την παράταση της προθεσµίας για την οικειοθελή δήλωση αδήλωτων εισοδηµάτων, είναι
επίσης θετική και είναι λάθος η άποψη που εκφράστηκε εδώ ότι
ουσιαστικά δεν έχει γίνει τίποτα. Τα είπε και ο συνάδελφος κ.
Καµµένος των ΑΝΕΛ. Έχουν αποκαλυφθεί 2 δισεκατοµµύρια
ευρώ µέσω αυτής της διαδικασίας και έχουν δηλωθεί πάνω από
500 εκατοµµύρια ευρώ. Εποµένως, είναι θετική.
Θετικότατη επίσης είναι και η ρύθµιση που αφορά τα ενυπόθηκα δάνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, τα οποία
είχαν τιτλοποιηθεί και δεν µπορούσαν να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις περί όσων είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους
και πλήρωναν κανονικά τις δόσεις, οι οποίοι έπρεπε να έχουν και
αυτοί µία επιβράβευση. Άρα και µε αυτήν την τροπολογία επεκτείνεται η ρύθµιση και στα δάνεια αυτά, τα οποία είχαν τιτλοποιηθεί και είναι ιδιαιτέρως σηµαντική για µια µεγάλη κατηγορία
συµπολιτών µας.
Όσον αφορά τα µισθολογικά θέµατα των ειδικών µισθολογίων,
νοµίζω ότι είναι σε θετική κατεύθυνση. Βελτιώνουν την µισθολογική κατάσταση αυτών των κατηγοριών, όπως φαίνεται και από
την δαπάνη που προκαλείται στον προϋπολογισµό. Εποµένως,
νοµίζω ότι και αυτή θα πρέπει να γίνει δεκτή από τη Βουλή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Μαντάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Θα µιλήσω στο τέλος, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εντάξει, κύριε
Μαντά.
Τον λόγο έχει ο κ. Βλάχος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τη συµφωνία, η ψήφος µας θα είναι θετική, όπως είπαµε και στην επιτροπή.
Όσον αφορά τώρα τις τροπολογίες, εδώ δικαιωθήκαµε µε την
επιφύλαξη που κρατήσαµε στην όλη διαδικασία, γιατί κάπως έτσι
περιµέναµε να εξελιχθούν τα πράγµατα. Για τη µεν τροπολογία
µε αριθµό 1261, η οποία κατατέθηκε και για την οποία υπάρχει
συµφωνία επί της ουσίας, αλλά είναι και εµπρόθεσµη, εµείς θα
ψηφίσουµε θετικά, θα ψηφίσουµε «ναι».
Όσο για τις άλλες δύο τροπολογίες, υπάρχει η τροπολογία η
οποία αποτελείται από τέσσερα-πέντε άρθρα και µέχρι τελευταία
στιγµή η κυρία Υπουργός ή προσθέτει ή αφαιρεί. Ακούσαµε νωρίτερα για τα µουσικά σύνολα ότι θα τα φέρει σε άλλο νοµοσχέδιο.
Εµείς σ’ αυτήν την κουβέντα δεν µπορούµε να µπούµε. Είναι
ένα µίνι πολυνοµοσχέδιο. Περιέχει διαφορετικά πράγµατα. Σε κάποια συµφωνούµε, σε κάποια διαφωνούµε ή έχουµε απορίες και
θα θέλαµε να συζητηθεί περισσότερο. Απόδειξη αυτού που λέω
είναι το µε πόση απλότητα η κυρία Υπουργός απέσυρε ένα
άρθρο, τα µουσικά σύνολα, για να πάει σε κάποιο άλλο.
Είναι, δηλαδή, διαδικαστικό το θέµα; Το είπε και ο εισηγητής
νωρίτερα. Θα πάει σε κάποιο άλλο νοµοσχέδιο; Είναι τεχνικό το
ζήτηµα; Δεν κόλλαγε εδώ και θα κολλήσει κάπου αλλού; Δεν µας
εξηγήθηκε πειστικά γιατί απεσύρθη το άρθρο 2.
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Επίσης, όπως είπα, παρ’ όλο που υπάρχει συµφωνία σε κάποια
επιµέρους θέµατα, εµείς δεν µπορούµε να την ψηφίσουµε γιατί
είναι εκπρόθεσµη.
Όσο για την τρίτη, την 1266, που κατατέθηκε στο «δώδεκα και
δέκα» στην κυριολεξία πάλι, προφανώς είµαστε υπέρ των φορολογικών ελέγχων, αλλά όχι µε αυτήν την διαδικασία «οι ενενήντα
µέρες θα γίνουν δεκαπέντε, θα γίνουν τριάντα». Τίποτα δεν εξηγείται. Όταν έρχονται την τελευταία στιγµή και µε τον τρόπο που
έρχονται, δεν µπορούν να έχουν θετική ψήφο από εµάς. Άρα, ψηφίζουµε θετικά στην τροπολογία 1261 και αρνητικά στις άλλες
δύο τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Κύριε Κουτσούκο, ζητήσατε τον λόγο;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εσείς µου είπατε
ότι θα µου δώσετε µετά τον λόγο και δεν ολοκλήρωσα την τοποθέτησή µου. Σας ευχαριστώ, λοιπόν, παρ’ ότι θα προτιµούσα να
µιλήσω µετά τον κ. Μαντά, ο οποίος κρατά το προνόµιο να
απαντά σε όλους µας ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, για να
καλύπτει και τα κενά της πολιτικής. Αυτός είναι ο ρόλος του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της πλειοψηφίας.
Κυρία Υπουργέ, ακούσαµε την τοποθέτησή σας για την κύρωση της πολυµερούς συµφωνίας, η οποία διανθίστηκε µε µια
τοποθέτηση περί των επιτευγµάτων της Κυβέρνησής σας στα ζητήµατα της φοροδιαφυγής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας ενηµερώσω ότι µε
βάση τα στοιχεία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, που είναι εντελώς πρόσφατα, αυτό που είπα, δηλαδή ότι η φοροδιαφυγή ζει
και βασιλεύει, επιβεβαιώνεται, καθώς τα 3 δισεκατοµµύρια που
έλεγε η Κυβέρνηση ότι θα εισπράξει από τις λεγόµενες λίστες
και τη φοροδιαφυγή στα καύσιµα και τα τσιγάρα, µε βάση τα επίσηµα στοιχεία είναι ελάχιστα περίπου 100 εκατοµµύρια. Οι δε
έλεγχοι, µε βάση και τον απολογισµό της ΑΔΑΕ, έχουν περιοριστεί.
Εποµένως, δεν χρειάζεται τέτοια έπαρση, την ώρα που όλοι
γνωρίζουµε πού βρίσκονται τα πράγµατα και την ώρα που διαπιστώνεται, µε βάση το δελτίο εκτέλεσης του προϋπολογισµού, µια
σηµαντική υστέρηση στα έσοδα. Αυτά είναι καταγεγραµµένα.
Είναι 1,7 δισεκατοµµύρια από τους στόχους, τα οποία η Κυβέρνηση τα καλύπτει µε περικοπή δαπανών, για να είναι εντός του
στόχου των πρωτογενών πλεονασµάτων. Αυτό το λέω ως µία πολιτική παρατήρηση σε αυτά που είπαµε.
Σε ό,τι αφορά αυτή καθαυτή την κύρωση, εξήγησα γιατί θα την
ψηφίσουµε. Είχα την ευκαιρία να κάνω και µια ιστορική αναδροµή. Όµως, δεν κατάλαβα τον λόγο για τον οποίο ο κ. Βλάχος
επιχείρησε να αναφερθεί στην ιστορία της κυβέρνησης Καραµανλή. Αυτή η περίοδος έχει καταγραφεί µε τον πίνακα εκείνο
που δείχνει τη µείωση των εσόδων και την αύξηση των δαπανών,
άρα τον πολλαπλασιασµό του ελλείµµατος, που έφθασε στα 15
δισεκατοµµύρια. Δεν χρειάζεται να το συζητάµε.
Δεν κατανοώ γιατί ο κ. Δένδιας, χωρίς να προκληθεί, αναφέρθηκε στον ιστορικό ρόλο του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος ως
αντιπολίτευση δηµιούργησε την προϋπόθεση για το µνηµόνιο
που έστειλε ως κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ το 1981, για να πάρει η
χώρα µας τα µεσογειακά ολοκληρωµένα προγράµµατα, την εξέλιξη των περιφερειακών πολιτικών του πακέτου Ντελόρ κ.ο.κ..
Αυτά τα λέω για να καταγράφεται µια ιστορία και να µην διαστρεβλώνεται.
Έρχοµαι τώρα στον τρόπο µε τον οποίο νοµοθετεί η Κυβέρνηση. Έχουµε µια τροπολογία µε τέσσερα άρθρα…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Μην θυµίζετε τα πακέτα. Τι τα κάνατε τα
πακέτα;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Βλάχο, δεν είχατε κανέναν
λόγο να αναφερθείτε στην περίοδο που χρέωσε τη χώρα. Δεν
κατάλαβα γιατί το κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ,
κύριοι συνάδελφοι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Πέστε µας τι τα κάνατε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Αφήστε τον κ. Καραµανλή να απο-
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λαµβάνει εκεί που απολαµβάνει. Αφήστε τα τώρα αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Αφήστε τα τώρα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Αφήστε τον Καραµανλή. Ντροπή σας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Εσείς αναφερθήκατε στον κ. Καραµανλή. Εγώ δεν αναφέρθηκα στον κ. Καραµανλή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Αρκετά έγινε σάκος του µποξ. Να τον σέβεστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Διάλογος δεν επιτρέπεται από τον Κανονισµό.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Είπα, εσείς αναφερθήκατε. Εµείς
τον σεβόµαστε ως πρώην Πρωθυπουργό της χώρας. Έχει καταγραφεί ιστορικά µε νούµερα η περίοδος 2004-2009.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Άσε την ιστορία. Δεν θα γράψετε εσείς
την ιστορία. Το µισό ΠΑΣΟΚ είναι στη φυλακή και οι άλλοι είναι
κατηγορούµενοι και θα µιλήσετε κιόλας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Κουτσούκο…
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Βλάχο, τα επίσηµα στοιχεία
µιλάνε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Κουτσούκο,
ξέρετε ότι διάλογος δεν επιτρέπεται από τον Κανονισµό. Εδώ κάνετε διάλογο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Αφού µε διακόπτει, τι να κάνω;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Εντάξει τώρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Βλάχο, µην
κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Εγώ θύµισα έναν νόµο, για να δείτε τα
απωθηµένα τα οποία υπάρχουν.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Να συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεχίστε, αλλά
παρακαλώ να µην κάνουµε διάλογο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Έρχοµαι, λοιπόν, στον τρόπο που
νοµοθετεί η Κυβέρνηση. Έχουµε µία τροπολογία µε πέντε
άρθρα, από την οποία αφαιρέθηκε το ένα. Είπα ότι εάν αυτή είχε
έρθει έγκαιρα, εµείς θα ζητούσαµε ακρόαση φορέων, διότι δεν
καταλαβαίνουµε από το άρθρο 1 γιατί λείπει το ειδικό διδακτικό
τεχνικό προσωπικό που δουλεύει στα ΤΕΙ. Θα καλούσαµε τους
φορείς και θα καλούσαµε και τα µουσικά σύνολα της ΕΡΤ να µας
εξηγήσουν γιατί υποαµείβονται και γιατί η διοίκηση της ΕΡΤ, που
τόσα κάνει, δεν τους λύνει και το πρόβληµα. Τώρα αφαιρέθηκε
αυτή η διάταξη. Θα το κουβεντιάσουµε µε άλλη ευκαιρία.
Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά αυτήν την τροπολογία, εµείς
συµφωνούµε στα επιµέρους άρθρα. Θα καλούσαµε το Προεδρείο να τα ξεχωρίσει, διότι για την ΑΔΑΕ εµείς θέλουµε να ψηφίσουµε «παρών». Δεν είχαµε συµφωνήσει ως παράταξη µε την
µετατροπή της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων σε ανεξάρτητη αρχή. Για τα υπόλοιπα συµφωνούµε.
Έρχοµαι στην τροπολογία για την συνεργασία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εκ του Κανονισµού καταγράφεται η επιφύλαξη, αλλά δεν κατατεµαχίζεται η
τροπολογία. Καταγράφεται η επιφύλαξη.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Εντάξει, θα ψηφίσουµε «ναι», αλλά
θα πρέπει να καταλάβει η Κυβέρνηση και το Προεδρείο ότι όταν
σε µία τροπολογία µία παράταξη συµφωνεί σε τέσσερα άρθρα
και διαφωνεί σε ένα, πρέπει να της δοθεί ένας τρόπος να το εκφράσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τοποθετείται. Εντάξει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ωραία.
Έρχοµαι στην τροπολογία για την συνεργασία του ΣΔΟΕ µε
την Οικονοµική Αστυνοµία κλπ.. Είπα ότι είναι µία µετεξέλιξη
δικών µας πρωτοβουλιών και συµφωνούµε.
Έρχοµαι τώρα στην παράταση της οικειοθελούς αποκάλυψης.
Όταν ήρθε αυτή η ρύθµιση είχα πει ότι έτσι όπως είναι διαµορφωµένη αυτή η διαδικασία, ουσιαστικά αφορά αυτούς οι οποίοι
είναι στο µάτι του ελέγχου. Στο µάτι του ελέγχου είναι αυτοί που
είναι στις περίφηµες λίστες, ιδίως στη λίστα της Τράπεζας της
Ελλάδος που είχε τα πενήντα χιλιάδες ονόµατα, η οποία συγκρο-
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τήθηκε µετά τη νοµοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ για να ανοίξουν λογαριασµοί. Δεν αφορά εκείνους που
µε διάφορους τρόπους έχουν αποκτήσει «µαύρο» χρήµα, διότι
δεν τους έχει δει κανένας και κατά συνέπεια δεν θα προστρέξουν. Δεν διαφωνώ µε την παράταση. Το σηµειώνω αυτό. Αλλά
να µην θεωρούµε ότι µε αυτόν τον τρόπο αντιµετωπίζουµε το
πρόβληµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μπορεί να είπε ο κύριος συνάδελφος νωρίτερα για 2 δισεκατοµµύρια και θα δούµε εάν είναι 2 δισεκατοµµύρια τα δηλωµένα.
Στα 2 δισεκατοµµύρια, κύριε συνάδελφε, µε συντελεστές από 25
έως 40, άλλη θα ήταν η βεβαίωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, ολοκληρώνετε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να υπενθυµίσω ότι η διαδικασία αυτή τελικά έχει µία
αντίφαση και τελειώνω µ’ αυτό. Από τη µία µεριά η Κυβέρνηση
είχε έναν στόχο για τις λεγόµενες λίστες, που είχε διαµορφώσει
στην κοινή γνώµη την αίσθηση ότι θα αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα του χρέους της χώρας. Από την άλλη τα µέχρι σήµερα δεδοµένα είναι πάρα πολύ πενιχρά. Έκανα µία αναφορά. Δεν ξέρω
εάν έχουν αλλάξει τα στοιχεία. Περίπου 100 εκατοµµύρια ήταν
οι εισπράξεις απ’ όλες αυτές τις λίστες, γιατί άλλο είναι η βεβαίωση κι άλλο η είσπραξη. Δυστυχώς, έτσι είναι τα πράγµατα και
εξακολουθούµε να είµαστε εκτός πραγµατικότητας, µε την έννοια ότι έχει έρθει το Συµβούλιο της Επικρατείας και ουσιαστικά
περιορίζει τις δυνατότητες παράτασης της παραγραφής, µε αποτέλεσµα όλοι αυτοί που δεν ελέγχθηκαν όλα αυτά τα προηγούµενα χρόνια, πλέον να είναι στο απυρόβλητο. Αυτή δυστυχώς
είναι η κατάσταση. Είναι µία αντίφαση. Δεν διαφωνούµε µε την
παράταση -το σηµειώνω- αλλά οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι
ουσιαστικά κάνουµε µια τρύπα στο νερό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κερατέας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Χρήστος Μαντάς για πέντε λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να ξεκινήσω λέγοντας ότι κυρώνουµε σήµερα µια πολυµερή
συµφωνία, µια σύµβαση που, προφανώς -και νοµίζω ότι φάνηκε
από όλες τις πλευρές-, έχει θετικό πρόσηµο. Εγώ θέλω να επαναλάβω αυτό το πολύ σηµαντικό στοιχείο, που θα ισχύει από εδώ
και πέρα, ότι µε τη συµφωνία, που κυρώνουµε οι πολυεθνικές
που έχουν ενοποιηµένα έσοδα πάνω από 750 εκατοµµύρια ευρώ
οφείλουν να υποβάλουν έκθεση ανά χώρα. Επαναλαµβάνω: έκθεση ανά χώρα για τα ενοποιηµένα έσοδά τους. Αυτό είναι ένα
θετικό βήµα. Υπάρχουν κι άλλα βήµατα µέσα στην κύρωση. Αυτό,
όµως, είναι ένα κρίσιµο θετικό βήµα, βεβαίως, σε ένα πεδίο το
οποίο πρέπει να πούµε ότι έχει πολλά ελλείµµατα, πολλά προβλήµατα και κρύβει υποκρισίες. Τα γνωρίζουµε όλα αυτά. Γνωρίζουµε σε τι κόσµο ζούµε και δεν πρέπει να ξεχνάµε τη
ρευστότητά του, τη µεταβατικότητά του. Να αναφέρω, επίσης,
για να καταγραφεί, ακόµη και τις προβλέψεις πολύ έγκυρων αναλυτών ότι µπορεί να µπούµε και σε µια νέα κρίση. Το λέω για να
καταγραφεί.
Συνεπώς, τα πράγµατα δεν είναι άσπρο ή µαύρο, δεν είναι
πάρα πολύ καθαρά, είναι ρευστά, είναι µεταβατικά και σε αυτό
το µεταβατικό τοπίο νοµίζω ότι αυτό το συγκεκριµένο βήµα είναι
θετικό βήµα. Όπως και θετικά βήµατα είναι ότι υλοποιούνται θε-
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τικές πολιτικές µε τις τροπολογίες οι οποίες ήλθαν από την
πλευρά της Κυβέρνησης. Και µε την παράταση για τα αδήλωτα
εισοδήµατα και µε τις θετικές ρυθµίσεις για τα µισθολόγια και µε
τις θετικές ρυθµίσεις γι’ αυτούς, που συναλλάσσονται µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και είχαν τιτλοποιηµένα ενυπόθηκα δάνεια που εξοµοιώνονται µε τους άλλους. Είναι θετικές
ρυθµίσεις.
Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε να σχολιάσω ορισµένα που
ακούστηκαν σε αυτήν την Αίθουσα και αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την ιστορία, θα έλεγα, γιατί κάναµε και βουτιές
στην ιστορία σήµερα από πολλές πλευρές. Τέλος, να κλείσω µε
το ποια είναι η πραγµατικότητα στην κοινοβουλευτική διαδικασία
και στη νοµοθέτηση, γιατί πρέπει να µιλήσουµε κάποτε µε όρους
πραγµατικότητας και σε αυτό.
Πρώτα από όλα, να ξεκινήσω -νοµίζω ότι θα γίνει ευρεία συζήτηση στο επόµενο διάστηµα γι’ αυτό- µε τον προϋπολογισµό, µε
το προσχέδιο προϋπολογισµού. Θυµίζω, πρώτα από όλα, ότι
είναι προσχέδιο. Επιτρέψτε µου να πω ότι για πρώτη φορά εµφανίζεται ένας προϋπολογισµός ο οποίος σε όλα τα µνηµονιακά
χρόνια -γιατί εξακολουθούµε να είµαστε στα µνηµονιακά χρόνιακαταγράφει και θα καταγράψει θετικό αριθµό ανάπτυξης. Λέω
µόνο ένα στοιχείο.
Αυτό σηµαίνει ότι λύσαµε τα προβλήµατα; Προφανώς όχι.
Προφανέστατα. Σηµαίνει ότι δεν έχουµε πολύ σοβαρές δυσκολίες και προβλήµατα, όπως αναφέρθηκε ήδη στην φορολογία,
για παράδειγµα, των µεσαίων στρωµάτων; Δεν θέλω να µιλήσω
για τη φοροδιαφυγή των µεσαίων στρωµάτων και δεν θέλω να
µιλήσω για παλιές ιστορίες και για το πώς φθάσαµε ως εδώ µε
τα ποσοστά που είχαµε ως χώρα στη φορολογία. Ήταν πέντε,
έξι µονάδες µακριά από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έχουµε προβλήµατα. Έχουµε δυσκολίες. Όµως, όχι σε επίπεδο
προβλέψεων πια, αλλά σε επίπεδο πραγµατικότητας. Αυτό το στοιχείο της ανάπτυξης, που καταγράφεται µαζί µε το στοιχείο της
µείωσης της ανεργίας, όχι αυτής που θα θέλαµε αλλά πραγµατικής µείωσης, όχι µε τους µισθούς που θα θέλαµε, αλλά µε τα προβλήµατα που έχουµε, τούτων δοθέντων έχουµε µια θετική
καταγραφή, κατά τη γνώµη µου, και στον προϋπολογισµό. Θα την
αναλύσουµε και θα τη συζητήσουµε τις επόµενες ηµέρες.
Δεύτερον, έχει γίνει πάρα πολύ µεγάλος λόγος για τις επενδύσεις το τελευταίο διάστηµα και την επένδυση του Ελληνικού.
Θέλω να επαναλάβω απ’ αυτό το Βήµα ότι αυτή η Κυβέρνηση
είναι αποφασισµένη, παρά τον ανηλεή πόλεµο από συµφέροντα
και µέσα µαζικής ενηµέρωσης, που είναι ταγµένα στο να θέλουν
να επαναλάβουν ακόµα και σήµερα παλιές καταστάσεις κάτω
από το τραπέζι, να δώσει τη µάχη της νοµιµότητας και της τήρησης όλων των διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα. Ναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τηρούµε τη νοµιµότητα σε όλα τα επίπεδα.
Είναι σηµαντικό που χτες είχαµε µια απόφαση του ΚΑΣ, µια
διαδικασία που σεβόµαστε απολύτως, που, κατά τη γνώµη µας,
µε όρους διαφάνειας, µε όρους νοµιµότητας, µε όρους τήρησης
των διαδικασιών ανοίγει τον δρόµο γι’ αυτή την επένδυση. Πρέπει όλοι να το υποστηρίζουµε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Διότι, εάν
τηρούµε όλες τις διαδικασίες, µας προφυλάσσει από µπλοκάρισµα της επένδυσης σε προσφυγές στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Βεβαίως, καµµία πολιτική δύναµη δεν πρέπει µε ευκολία
να ταυτίζεται και να γίνεται εκπρόσωπος Τύπου σε διάφορα συµφέροντα επιχειρηµατικά είτε έτσι, είτε αλλιώς, είτε παραλλιώς.
Θα χάσουµε τότε τη δυνατότητα που έχουµε ως πολιτικό σύστηµα να κρίνουµε µε τον τρόπο που πρέπει να κρίνουµε όλες
αυτές τις διαδικασίες.
Δυστυχώς, είδαµε, αν όχι στην περίπτωση του Ελληνικού, στην
προηγούµενη περίπτωση που κάποιοι την ξεχνάνε, στην περίπτωση της «ELDORADO GOLD», να ταυτίζονται πολιτικές δυνάµεις µε τον πιο προφανή τρόπο, θα έλεγα, µε επιχειρηµατικά
συµφέροντα, την ίδια στιγµή που η άλλη επένδυση της «ELDORADO» δεν τηρεί ούτε τη σύµβαση του 2004 –επειδή µιλάµε για
φορολογία τώρα- δηλαδή, να κάνει καθαρή µεταλλουργική διαδικασία και αντί να βγάζει χρυσό και τα άλλα µέταλλα που πρέπει
να βγάζει, που θα φορολογούνται στη χώρα µας, στέλνει τα διάφορα µίγµατα έξω από τη χώρα µας. Συν τα περιβαλλοντικά ζητήµατα, συν τα ζητήµατα που αφορούν στην οικονοµία της
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περιοχής, η οποία έχει κι άλλες δραστηριότητες. Όλα αυτά πρέπει µε προσοχή και προσήλωση να τα σεβαστούµε. Αυτό πρέπει
να υποστηριχθεί απ’ όλες τις πολιτικές δυνάµεις.
Το ξαναλέω ότι είναι λάθος του πολιτικού συστήµατος να ταυτίζεται είτε µε επιχειρηµατικά είτε µε άλλα συµφέροντα µέσων
µαζικής ενηµέρωσης, γιατί χάνει τότε τη δυνατότητα µε έναν
αξιόπιστο τρόπο να κρίνει τα πράγµατα.
Επιτρέψτε µου να θίξω δυο ακόµα θέµατα, επειδή ανάµεσα σ’
αυτά έγινε πολύς λόγος για την ιστορία και για την ιστορία της
δικής µας Αριστεράς, του δικού µας χώρου, πώς κάναµε κυβιστήσεις, πώς κάναµε φλικ φλακ, πώς κάναµε τούµπες, πώς, ενώ
ήµασταν αντιευρωπαϊστές τότε, γίναµε φιλοευρωπαϊστές τώρα
και παίρνουµε τα συγχαρητήρια κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξης
της οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εγώ θα έλεγα, πρώτον, οι πολιτικές δυνάµεις οι οποίες µας κάνουν τέτοια κριτική να κοιτάξουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, όµως,
κύριε Μαντά, να συντοµεύετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Θα µου δώσετε ένα λεπτό ακόµα, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ένα λεπτό. Σύµφωνοι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Περίµενα µε υποµονή όλο αυτό το διάστηµα.
Θα πρέπει όλοι να κοιτάξουν τον εαυτό τους -και εµείς να κοιτάξουµε τον εαυτό µας- και να δούµε ποιος ακριβώς είναι ευρωπαϊκή δύναµη: αυτός που υποστηρίζει, όπως κάνει η δική µας
Αριστερά, ότι αυτή η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει, ότι πρέπει να
αλλάξει η αρχιτεκτονική της Ευρώπης, ότι δεν πρέπει να συνεχίσουµε στον δρόµο της σκληρής λιτότητας, ότι πρέπει να άρουµε
τις ανισότητες µε τα ιλιγγιώδη πλεονάσµατα και τα µεγάλα ελλείµµατα;
Ποιος είναι πραγµατικά εγγυητής ή υποστηρικτής –θα έλεγατων ευρωπαϊκών αξίων, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας
κ.λπ.; Αυτός ο οποίος παλεύει, ώστε όλες οι χώρες να µοιράζονται µε τον ανάλογο τρόπο τα σύγχρονα προβλήµατα της εποχής
µας, όπως το µεγάλο πρόβληµα της µετανάστευσης;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και θα συνιστούσα σε πολιτικές δυνάµεις -βεβαίως οι συνάδελφοι που βρίσκονται στην Αίθουσα δεν είναι από αυτήν την
πλευρά- όπως η Αξιωµατική Αντιπολίτευση αλλά και η Δηµοκρατική Συµπαράταξη να κοιτάξουν και αυτές τον εαυτό τους. Λυπάµαι που το είπε αυτό ο κ. Δένδιας για την παράταξή µας, γιατί
την ίδια στιγµή που το λέει αυτό, στην παράταξη της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, δυστυχώς, συµβαίνουν µεταλλάξεις µε ακροδεξιό πρόσηµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε Μαντά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Θέλω να µου δώσετε ένα λεπτό, κύριε
Πρόεδρε, και τελειώνω µε αυτό, πραγµατικά. Θα πω ορισµένα
στοιχεία σε σχέση µε τη νοµοθέτηση της Κυβέρνησης και πώς
αυτή νοµοθετεί.
Πρώτα απ’ όλα, θέλω να πω ότι για πρώτη φορά έχουν ξεκινήσει προγράµµατα επιµόρφωσης, που αφορούν την καλή νοµοθέτηση σε συνεργασία της Γενικής Γραµµατείας της
Κυβέρνησης µε το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τον Συνήγορο του Πολίτη.
Εξειδικευµένα στελέχη από όλους αυτούς τους χώρους βοηθούν
έτσι ώστε να παράγουµε ένα καλύτερο αποτέλεσµα.
Δεύτερον, να µην ξεχνάµε ότι νοµοθετούµε σε ειδικές συνθήκες, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σε συνθήκες σκληρής επιτροπείας. Αυτό να µην το ξεχνάµε ούτε στιγµή.
Μέσα σε αυτό, όµως, θέλω να αναφέρω ένα µόνο στοιχείο: Το
2014 υπήρχαν πενήντα επτά νοµοσχέδια και διακόσιες σαράντα
επτά τροπολογίες. Το 2016 υπήρχαν ενενήντα ένα νοµοσχέδια
και τριακόσιες τρεις τροπολογίες. Μην µας λέτε, λοιπόν, ότι
τάχα, δήθεν -σαν αυτό το σόου που έκανε ο κ. Μητσοτάκης βάζοντας σε αυτόν τον πάκο και τις τροπολογίες του δικού του κόµ-
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µατος και άλλων κοµµάτων- νοµοθετούµε πολύ χειρότερα, ότι είµαστε δήθεν η πιο κακή κυβέρνηση στη νοµοθέτηση.
Δεν λέµε ότι δεν έχουµε προβλήµατα. Δεν λέµε ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες, αλλά και οι εκθέσεις καλής νοµοθέτησης, τις
οποίες σας παρακινώ να κοιτάξετε, νοµίζω ότι δείχνουν του
λόγου το αληθές.
Και τέλος, στην ενσωµάτωση του Ευρωπαϊκού Δικαίου, κύριε
Πρόεδρε –και πρέπει να ακουστεί αυτό στην Αίθουσα- η Ελλάδα,
η χώρα µας, ήταν πέµπτη χώρα στην Ευρώπη. Αυτό το στοιχείο
είναι µε καταγραφή του 2016.
Ας τα δούµε λίγο αυτά, προτού εκπέµψουµε µύδρους προς
όλες τις κατευθύνσεις. Και εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, λάθη
κάνουµε, προβλήµατα έχουµε, αλλά έχουµε σηµειώσει -και είναι
αναµφισβήτητο αυτό, κύριε Πρόεδρε- σηµαντική πρόοδο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κύριε
Μαντά.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Μπορεί να χρειαστώ και λιγότερο χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να απαντήσω σε κάποια ζητήµατα που
έχουν τεθεί από τους οµιλητές.
Όσον αφορά τις λίστες, θα αναφερθώ στη λίστα Λαγκάρντ,
επειδή τυχαίνει να έχω κάποια στοιχεία µαζί µου. Δεν µου αρέσει
να λέω αριθµούς, αλλά οφείλω αυτήν τη στιγµή να τους πω.
Μέχρι το 2014, λοιπόν, είχε ξεκινήσει ο έλεγχος σε εκατόν πενήντα τρεις υποθέσεις. Ολοκληρώθηκαν τριάντα οκτώ υποθέσεις. Αντίστοιχα από το 2015 µέχρι το 2017 άρχισε ο έλεγχος σε
τριακόσιες εξήντα έξι υποθέσεις και ολοκληρώθηκαν διακόσιες
υποθέσεις. Για την περίοδο µέχρι το 2014 τα ποσά που βεβαιώθηκαν ήταν 23 εκατοµµύρια ευρώ. Για την αντίστοιχη περίοδο
2015-2017 ήταν 243 εκατοµµύρια ευρώ. Από αυτά έχουν εισπραχθεί 45 εκατοµµύρια ευρώ.
Αν όλα αυτά σας φαίνονται µικροποσά ή λίγοι έλεγχοι, τότε
πείτε µας εσείς τι κάνατε όλα αυτά τα χρόνια και γιατί τώρα η
ολοκλήρωση των υποθέσεων τετραπλασιάστηκε.
Από εκεί και πέρα και µε την τελευταία απόφαση του Σ.τ.Ε.,
όπως επίσης και από την εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων συνεχίζονται οι έλεγχοι στις λίστες. Δεν θα µείνει
καµµία λίστα στο χρονοντούλαπο. Όλοι θα ελεγχθούν και θα φέρουµε τα αποτελέσµατα.
Από εκεί και πέρα, λαθρεµπόριο: Το 2013 ήταν εκατόν εβδοµήντα εννέα οχτακόσιοι ενενήντα τρεις ο αριθµός των ελέγχων.
Ποσό βεβαίωσης 132.627.000.
Το 2017, από 1η Ιανουαρίου µέχρι τον Αύγουστο του 2017 έγιναν εξήντα πέντε χιλιάδες εκατόν πενήντα επτά έλεγχοι και
240.226.984 το ποσό βεβαίωσης. Ο µέσος όρος είναι τρεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα έξι. Γίνονται πιο στοχευµένοι οι έλεγχοι,
γίνονται έλεγχοι σε µεγαλύτερες επιχειρήσεις. Αν δούµε ότι ήταν
επτακόσια τριάντα επτά ο µέσος όρος το 2013, το 2014 ήταν
επτακόσιοι σαράντα πέντε, το 2017 τρεις χιλιάδες εξακόσιοι
ογδόντα έξι.
Συνεχίζουµε τον αγώνα για το λαθρεµπόριο, συνεχίζουµε τον
αγώνα για τη φοροδιαφυγή και µε πιο στοχευµένες κινήσεις σε
µεγαλύτερα ποσά και όχι στους µικροοφειλέτες και στους µικρολαθρέµπορους.
Όσον αφορά τα έσοδα για τον προϋπολογισµό, πραγµατικά
τα περισσότερα θα τα πούµε στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό ότι διαχειριζόµαστε
το δηµόσιο χρήµα µε σεβασµό. Πραγµατικά, όπως είπε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιες οµάδες φορολογούνται περισσότερο απ’ ό,τι πρέπει. Και στο παρελθόν, όµως,
είχαµε πάρα πολύ µεγάλα φορολογικά έσοδα. Παρ’ όλα αυτά,
όµως, δεν τα διαχειρίστηκαν µε τον τρόπο που έπρεπε και φτάσαµε αυτήν τη στιγµή, αντί να έχουµε τα πλεονάσµατα που έµπαιναν στον προϋπολογισµό του 2014, για παράδειγµα, να
φτάσουµε σε ελλείµµατα.
Εµείς αυτήν τη στιγµή, για το 2017, υπερκαλύπτουµε. Διαχειριζόµαστε όσο γίνεται καλύτερα τα χρήµατα αυτά προς όφελος
του ελληνικού λαού. Τα ξαναγυρίζουµε στον ελληνικό λαό. Δεν
τα κρατάµε ούτε στα συρτάρια ούτε οπουδήποτε αλλού και από

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εκεί και πέρα νοµίζω ότι αυτό το εκτιµάει και το βλέπουµε κάθε
µέρα από τον ελληνικό λαό.
Σε σχέση µε τους ελεγκτές, που ειπώθηκε από κάποιον συνάδελφο, θα ήθελα να πω ότι, όπως ειπώθηκε κιόλας, έχουµε διαφυλάξει µε κάποια νοµοθετήµατα το έργο των ελεγκτών. Από
εκεί και πέρα, όµως, θα το επεκτείνουµε όπου χρειάζεται, προκειµένου να τους βοηθήσουµε να µπορέσουν να ανταποκριθούν
στο έργο τους.
Και δυο λόγια τώρα για το Ελληνικό. Η πολιτική βούληση της
Κυβέρνησης είναι να προχωρήσει η επένδυση. Πραγµατικά,
επειδή στην αρµοδιότητά µου είναι και το Γραφείο Ελληνικού και
το συγκεκριµένο κοµµάτι, εµείς είµαστε πανέτοιµοι. Περιµένουµε
την επένδυση να έρθει.
Από εκεί και πέρα, µε την κήρυξη του αρχαιολογικού χώρου
των τριακοσίων στρεµµάτων από το ΚΑΣ, χθες πιστεύουµε ότι
έγινε ένα µεγάλο βήµα για την υλοποίηση της επένδυσης. Καλώς
να έρθει, περιµένουµε, είµαστε έτοιµοι. Ήδη στήνονται οι Υπηρεσίες, για να προχωρήσει η επένδυση.
Για να γυρίσω και λίγο στη συµφωνία, θα ήθελα να πω το εξής:
Το είπα και την οµιλία µου στην επιτροπή και έχει καταγραφεί. Η
πολυµερής συµφωνία θέτει σε λειτουργία την πολυµερή σύµβαση που ενσωµατώθηκε στην εσωτερική έννοµη τάξη µε τον
ν.4153/2013. Αυτό φαίνεται και από την αιτιολογική έκθεση. Δεν
ξεκίνησε το κράτος σήµερα. Δεν διεκδικούµε κάτι τέτοιο. Απλώς
εµείς συνεχίζουµε όλα αυτά και φέρνουµε ό,τι υπάρχει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και όχι µόνον το φέρνουµε, αλλά και το υλοποιούµε µε τους αντίστοιχους ελέγχους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ, κυρία Παπανάτσιου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Καµµένε. Έχουµε και τις άρσεις ασυλίας στη συνέχεια. Θα σας
δώσω για ένα λεπτό τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Για είκοσι δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ.
Για να βοηθήσω λίγο το σκεπτικό των συναδέλφων, να θυµίσω
για το ζήτηµα του Ελληνικού ότι ο αρχαιολογικός νόµος, ο
οποίος βασανίζει την Κυβέρνησή µας η οποία προσπαθεί να βρει
λύση, έχει ψηφιστεί από τον κ. Βενιζέλο και την κ. Μενδώνη, ο
οποίος προέβλεπε ότι τα έξοδα της αρχαιολογικής εποπτείας,
σκαπάνης και συντήρησης θα καλύπτονται από το δηµόσιο. Και
εµείς υπογράψαµε ένα µνηµόνιο συνεργασίας µε τον επενδυτή
να πληρώσει αυτός τα έξοδα.
Θα ήθελα µόνο να γραφεί στα Πρακτικά, γιατί ακούσαµε πάρα
πολλά για το τιµηµένο ΠΑΣΟΚ και το πώς έχει σώσει την Ελλάδα.
Να πούµε ότι µας βασανίζει ακόµα και σήµερα αυτός ο νόµος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
«Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για την
Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, διατάξεις εφαρµογής και λοιπές διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της Πολυµερούς
Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά
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Χώρα, διατάξεις εφαρµογής και λοιπές διατάξεις» έγινε δεκτό
επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων και των τροπολογιών.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο πρώτο ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο πρώτο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο δεύτερο ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο δεύτερο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο τρίτο, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο τρίτο έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο τέταρτο ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο τέταρτο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο πέµπτο ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο πέµπτο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο έκτο ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο έκτο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο έβδοµο ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο έβδοµο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο όγδοο ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο όγδοο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1261 και ειδικό 204, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1261 και ειδικό 204 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1263 και ειδικό 205, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Όχι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
Όµως, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επισηµάνω κάτι. Στο Σώµα
που µοιράστηκε στους εισηγητές και τους ειδικούς αγορητές, η
συγκεκριµένη τροπολογία αναφέρεται σε διαφορετικά άρθρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σύµφωνα µε τον
Κανονισµό δεν µπορεί να διασπαστεί και να ψηφιστούν επιµέρους.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Στο σύνολο της τροπολογίας, λοιπόν, εµείς ψηφίζουµε «παρών». Ξαναθυµίζω, στις µισθολογικές
ρυθµίσεις που αφορούν ΕΠ και ΕΔΙΠ λέµε «ναι». Για τα ζητήµατα
του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων λέµε «ναι». Λέµε «όχι»
για την ΑΑΔΕ και «παρών» στις υπόλοιπες τροποποιήσεις του
ν.4484.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεχίζουµε µε
την ίδια τροπολογία.
Τι ψηφίζουν τα υπόλοιπα κόµµατα;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ναι.

56

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1263 και ειδικό 205 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1266 και ειδικό 206 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Όχι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1266 και ειδικό 206 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο,
όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, διατάξεις εφαρµογής και λοιπές
διατάξεις», έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του νοµοσχεδίου και στο σύνολο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, διατάξεις εφαρµογής και λοιπές
διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµόδιων Αρχών για
την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, διατάξεις εφαρµογής και
λοιπές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Άρθρο πρώτο
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1
του Συντάγµατος, η Δήλωση της Αρµόδιας Αρχής της Ελλάδας,
που υπογράφηκε στο Παρίσι, στις 27 Ιανουαρίου 2016, για την
προσχώρηση της Ελλάδας στην Πολυµερή Συµφωνία Αρµόδιων
Αρχών (ΠΣΑΑ) για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η
επισυναπτόµενη στη Δήλωση αυτή Πολυµερής Συµφωνία Αρµόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, των
οποίων τα κείµενα της Δήλωσης σε πρωτότυπο στην αγγλική
γλώσσα, της ΠΣΑΑ σε πρωτότυπο στην αγγλική και γαλλική
γλώσσα, και σε µετάφραση όλων των ανωτέρω στην ελληνική
γλώσσα έχουν ως εξής:
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Άρθρο δεύτερο
Επιπρόσθετοι Ορισµοί
1. Για τους σκοπούς του παρόντος, οι ακόλουθοι όροι έχουν
τις ακόλουθες έννοιες, επιπροσθέτως των ορισµών της ΠΣΑΑ:
α. Ο όρος «Εξαιρούµενος Όµιλος Πολυεθνικών Επιχειρήσεων»
σηµαίνει ο Όµιλος, ο οποίος δεν υποχρεούται να υποβάλλει την
Έκθεση ανά Χώρα, επειδή ο ετήσιος ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του που έχει πραγµατοποιηθεί κατά το φορολογικό έτος
το αµέσως προηγούµενο από το Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων, όπως αποτυπώνεται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του για το εν λόγω προηγούµενο φορολογικό έτος,
είναι κατώτερος των 750.000.000 ευρώ. Το όριο αυτό τροποποιείται µε απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ), σύµφωνα µε την Έκθεση του 2015 του ΟΟΣΑ,
όπως δύναται να τροποποιηθεί µετά την επανεξέταση που προβλέπεται για το 2020.
β. Ο όρος «Αναφέρουσα Οντότητα» σηµαίνει τη Συνιστώσα Οντότητα που υποχρεούται να υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου πέµπτου, στην περιοχή
Δικαιοδοσίας της φορολογικής κατοικίας της εκ µέρους του Οµίλου ΠΕ. Η Αναφέρουσα Οντότητα µπορεί να είναι η Τελική Μητρική Οντότητα ή οποιαδήποτε οντότητα περιγράφεται στην
παράγραφο 2 του άρθρου τρίτου.
γ. Ο όρος «Τελική Μητρική Οντότητα» σηµαίνει τη Συνιστώσα
Οντότητα του Οµίλου ΠΕ, η οποία πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
γα. κατέχει άµεσα ή έµµεσα επαρκές µετοχικό κεφάλαιο σε
µία ή περισσότερες άλλες Συνιστώσες Οντότητες του εν λόγω
Οµίλου ΠΕ, ώστε να απαιτείται να συντάσσει Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, σύµφωνα µε τις αρχές λογιστικής που
εφαρµόζονται γενικά στη δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της ή θα υπήρχε αυτή η απαίτηση εάν το µετοχικό της κεφάλαιο αποτελούσε αντικείµενο συναλλαγής σε χρηµατιστήριο
στη Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της και
γβ. δεν υπάρχει άλλη Συνιστώσα Οντότητα του εν λόγω Οµίλου ΠΕ, που να κατέχει άµεσα ή έµµεσα µετοχικό κεφάλαιο,
όπως περιγράφεται στην υποπερίπτωση βα’ στην πρώτη αναφερόµενη Συνιστώσα Οντότητα.
δ. Ο όρος «Παρένθετη Μητρική Οντότητα» σηµαίνει Συνιστώσα Οντότητα του Οµίλου ΠΕ, στην οποία έχει ανατεθεί από
τον εν λόγω Όµιλο ΠΕ, ως µοναδική αντικαταστάτρια της Τελικής
Μητρικής Οντότητας, να υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα στην
περιοχή Δικαιοδοσίας της φορολογικής κατοικίας αυτής της Συνιστώσας Οντότητας, εκ µέρους του εν λόγω Οµίλου ΠΕ, όταν
ισχύουν µία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται
στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου.
ε. Ο όρος «Φορολογικό Έτος» σηµαίνει την ετήσια λογιστική
περίοδο, για την οποία η Τελική Μητρική Οντότητα του Οµίλου
ΠΕ συντάσσει τις οικονοµικές καταστάσεις της.
στ. Ο όρος «Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων» σηµαίνει
εκείνο το Φορολογικό Έτος, του οποίου τα οικονοµικά και επιχειρησιακά αποτελέσµατα αντικατοπτρίζονται στην Έκθεση ανά
Χώρα, που αναφέρεται στο άρθρο πέµπτο.
ζ. Ο όρος «Ειδική Συµφωνία Αρµόδιων Αρχών» σηµαίνει συµφωνία µεταξύ εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων Δικαιοδοσιών,
οι οποίες είναι Συµβαλλόµενα Μέρη σε Διεθνή Συµφωνία, µε την
οποία απαιτείται η αυτόµατη ανταλλαγή των Εκθέσεων ανά Χώρα
µεταξύ των Δικαιοδοσιών των Συµβαλλόµενων Μερών.
η. Ο όρος «Διεθνής συµφωνία» σηµαίνει την Πολυµερή Σύµβαση σχετικά µε την Αµοιβαία Διοικητική Συνδροµή σε Φορολογικά Θέµατα, οποιαδήποτε διµερή ή πολυµερή φορολογική
σύµβαση ή οποιαδήποτε συµφωνία ανταλλαγής φορολογικών
πληροφοριών, στην οποία είναι Συµβαλλόµενο Μέρος η Δικαιοδοσία και µε τους όρους της παρέχει κατά νόµο εξουσία για την
ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών µεταξύ των διάφορων Δικαιοδοσιών, συµπεριλαµβανοµένης της αυτόµατης ανταλλαγής
αυτών των πληροφοριών.
θ. Ο όρος «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» σηµαίνει
τις οικονοµικές καταστάσεις ενός Οµίλου ΠΕ, στις οποίες τα
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στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, τα έσοδα, τα έξοδα και οι
ταµειακές ροές της Τελικής Μητρικής Οντότητας και των Συνιστωσών Οντοτήτων εµφανίζονται ως εάν να επρόκειτο για ενιαία
οικονοµική οντότητα.
ι. Ο όρος «Συστηµική Αδυναµία» όσον αφορά σε Δικαιοδοσία
σηµαίνει είτε ότι µια Δικαιοδοσία διαθέτει εν ισχύ Ειδική Συµφωνία Αρµόδιων Αρχών µε την Ελλάδα, αλλά έχει αναστείλει την αυτόµατη ανταλλαγή (για λόγους άλλους από αυτούς που
προβλέπονται σύµφωνα µε τους όρους της εν λόγω Συµφωνίας)
ή ότι µια Δικαιοδοσία κατ’ εξακολούθηση παρέλειψε άλλως να
παράσχει αυτόµατα στην Ελλάδα τις Εκθέσεις ανά Χώρα που
βρίσκονται στην κατοχή της για Οµίλους ΠΕ που έχουν Συνιστώσες Οντότητες στην Ελλάδα.
ια. Ο όρος «Αρµόδια Αρχή της Ελλάδας», που ενεργεί ως ο
εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος του Υπουργού Οικονοµικών,
σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων της ΠΣΑΑ, σηµαίνει την
Αρµόδια Αρχή της παρ. 1 των άρθρων 4 και 5 του ν. 4170/2013
(Α’163), µέχρι την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του
άρθρου δεύτερου του ν. 4153/2013 (Α’ 116) απόφασης του
Υπουργού Οικονοµικών.
Άρθρο τρίτο
Υποχρέωση υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα
1. Κάθε Τελική Μητρική Οντότητα ενός Οµίλου ΠΕ, που έχει
τη φορολογική της κατοικία στην Ελλάδα, υποβάλλει ενώπιον
των ελληνικών φορολογικών αρχών την Έκθεση ανά Χώρα, σύµφωνα µε το άρθρο πέµπτο, για το Φορολογικό Έτος Υποβολής
Εκθέσεων πριν ή κατά την ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο
έκτο.
2. Συνιστώσα Οντότητα µε φορολογική κατοικία στην Ελλάδα,
η οποία δεν είναι η Τελική Μητρική Οντότητα Οµίλου ΠΕ, υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα για το Φορολογικό Έτος Υποβολής
Εκθέσεων του Οµίλου ΠΕ, του οποίου αποτελεί Συνιστώσα Οντότητα, εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
α. η Οντότητα έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και
β. ισχύει µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
βα. η Τελική Μητρική Οντότητα του Οµίλου ΠΕ δεν υποχρεούται να υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα στην οικεία Δικαιοδοσία
φορολογικής κατοικίας,
ββ. η Δικαιοδοσία, στην οποία έχει τη φορολογική κατοικία της
η Τελική Μητρική Οντότητα, έχει συνάψει ισχύουσα Διεθνή Συµφωνία, στην οποία η Ελλάδα είναι Συµβαλλόµενο Μέρος, αλλά
δεν έχει συνάψει ισχύουσα Ειδική Συµφωνία Αρµόδιων Αρχών,
στην οποία η Ελλάδα να είναι Συµβαλλόµενο Μέρος, κατά τη
χρονική στιγµή που προσδιορίζεται στο άρθρο έκτο για την υποβολή της Έκθεσης ανά Χώρα για το Φορολογικό Έτος Υποβολής
Εκθέσεων,
βγ. έχει σηµειωθεί Συστηµική Αδυναµία της Δικαιοδοσίας της
φορολογικής κατοικίας της Τελικής Μητρικής Οντότητας, η
οποία έχει κοινοποιηθεί από τις ελληνικές φορολογικές αρχές
στη Συνιστώσα Οντότητα που έχει τη φορολογική της κατοικία
στην Ελλάδα.
Όταν υπάρχουν περισσότερες από µία Συνιστώσες Οντότητες
του ίδιου Οµίλου ΠΕ που έχουν τη φορολογική κατοικία τους
στην Ελλάδα και ισχύουν µία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην περίπτωση β’της παραγράφου 2, ο Όµιλος ΠΕ µπορεί να αναθέσει σε µία από αυτές τις Συνιστώσες
Οντότητες να υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα, σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του άρθρου πέµπτου, για οποιοδήποτε Φορολογικό
Έτος Υποβολής Εκθέσεων εντός της προθεσµίας που αναφέρεται στο άρθρο έκτο και να γνωστοποιήσει στις ελληνικές φορολογικές αρχές ότι η υποβολή αποσκοπεί στην πλήρωση της
απαίτησης υποβολής για όλες τις Συνιστώσες Οντότητες του εν
λόγω Οµίλου ΠΕ που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην
Ελλάδα.
3. Κατά παρέκκλιση από τις ρυθµίσεις της παραγράφου 2,
όταν ισχύουν µία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην περίπτωση β’της παραγράφου 2, οντότητα που περιγράφεται στην παράγραφο 2, δεν απαιτείται να υποβάλλει την
Έκθεση ανά Χώρα για κάθε Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέ-
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σεων εάν ο Όµιλος ΠΕ, του οποίου αποτελεί Συνιστώσα Οντότητα, έχει καταστήσει διαθέσιµη την Έκθεση ανά Χώρα, σύµφωνα µε το άρθρο πέµπτο, όσον αφορά στο εν λόγω Φορολογικό
Έτος µέσω Παρένθετης Μητρικής Οντότητας, η οποία υποβάλλει την εν λόγω Έκθεση ανά Χώρα στη φορολογική αρχή της Δικαιοδοσίας της φορολογικής της κατοικίας κατά την ηµεροµηνία
που αναφέρεται στο άρθρο έκτο ή πριν από αυτή και πληροί τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. η Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Παρένθετης
Μητρικής Οντότητας απαιτεί την υποβολή των Εκθέσεων ανά
Χώρα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου πέµπτου,
β. η Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Παρένθετης
Μητρικής Οντότητας διαθέτει σε ισχύ Ειδική Συµφωνία Αρµόδιων
Αρχών, στην οποία η Ελλάδα είναι Συµβαλλόµενο Μέρος, κατά
τη χρονική στιγµή που προσδιορίζεται στο άρθρο έκτο για την
υποβολή της Έκθεσης ανά Χώρα για το Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων,
γ. η Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Παρένθετης
Μητρικής Οντότητας δεν έχει κοινοποιήσει περίπτωση Συστηµικής Αδυναµίας στις ελληνικές φορολογικές αρχές,
δ. η Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Παρένθετης
Μητρικής Οντότητας έχει ενηµερωθεί, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου τέταρτου, από τη Συνιστώσα Οντότητα µε φορολογική κατοικία στη Δικαιοδοσία της, ότι αυτή αποτελεί την
Παρένθετη Μητρική Οντότητα,
ε. έχει παρασχεθεί κοινοποίηση στις ελληνικές φορολογικές
αρχές, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου τέταρτου.
4. Σε περίπτωση µη υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα, στους υπόχρεους του παρόντος άρθρου επιβάλλεται πρόστιµο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσµης
υποβολής ή υποβολής ανακριβούς Έκθεσης ανά Χώρα επιβάλλεται πρόστιµο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
5. Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ είναι αρµόδιος για την έκδοση των πράξεων επιβολής των προστίµων της προηγούµενης παραγράφου.
Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’170) και ιδίως, αυτές που αφορούν
τον φορολογικό έλεγχο, την επιβολή του προστίµου και την είσπραξη, εφαρµόζονται αναλόγως και για τις πράξεις της παραγράφου 4.
Άρθρο τέταρτο
Γνωστοποιήσεις
1. Οποιαδήποτε Συνιστώσα Οντότητα του Οµίλου ΠΕ, η οποία
έχει τη φορολογική της κατοικία στην Ελλάδα ενηµερώνει τις ελ-

ληνικές φορολογικές αρχές για το αν αποτελεί την Τελική Μητρική Οντότητα, την Παρένθετη Μητρική Οντότητα ή τη Συνιστώσα Οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του
άρθρου τρίτου, το αργότερο την τελευταία ηµέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του εν λόγω Οµίλου ΠΕ. Ειδικά
για το πρώτο έτος εφαρµογής, η προθεσµία αυτή παρατείνεται
έως την τελευταία ηµέρα υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα.
2. Αν Συνιστώσα Οντότητα του Οµίλου ΠΕ, η οποία έχει τη φορολογική της κατοικία στην Ελλάδα δεν αποτελεί ούτε την Τελική
Μητρική Οντότητα ούτε την Παρένθετη Μητρική Οντότητα ούτε
τη Συνιστώσα Οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 3, ενηµερώνει τις ελληνικές φορολογικές αρχές για την
ταυτότητα και τη φορολογική κατοικία της Αναφέρουσας Οντότητας το αργότερο την τελευταία ηµέρα του Φορολογικού
Έτους Υποβολής Εκθέσεων του εν λόγω Οµίλου ΠΕ. Ειδικά για
το πρώτο έτος εφαρµογής, η προθεσµία αυτή παρατείνεται έως
την τελευταία ηµέρα υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα.
Άρθρο πέµπτο
Έκθεση ανά Χώρα
1. Η Έκθεση ανά Χώρα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες
σχετικά µε τον Όµιλο ΠΕ:
α) συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά µε το ποσό των εσόδων, τα κέρδη (ζηµίες) προ φόρου εισοδήµατος, τον καταβληθέντα φόρο εισοδήµατος, τον οφειλόµενο φόρο εισοδήµατος,
το µετοχικό κεφάλαιο, τα συσσωρευµένα κέρδη, τον αριθµό των
εργαζοµένων και τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία εκτός των
ταµειακών διαθεσίµων ή ταµειακών ισοδυνάµων, όσον αφορά σε
κάθε περιοχή Δικαιοδοσίας, στην οποία δραστηριοποιείται ο Όµιλος ΠΕ,
β) έγγραφο ταυτοποίησης κάθε Συνιστώσας Οντότητας του
Οµίλου ΠΕ, µε το οποίο καθορίζεται η περιοχή Δικαιοδοσίας στην
οποία έχει τη φορολογική της κατοικία η εν λόγω Συνιστώσα Οντότητα και, σε περίπτωση που διαφέρει από αυτήν την περιοχή
Δικαιοδοσίας της φορολογικής κατοικίας, η περιοχή Δικαιοδοσίας δυνάµει της νοµοθεσίας της οποίας οργανώνεται η εν λόγω
Συνιστώσα Οντότητα, καθώς και η φύση της κύριας επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της
εν λόγω Συνιστώσας Οντότητας.
2. Οι ως άνω πληροφορίες καταχωρούνται στην Έκθεση ανά
Χώρα, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι, το οποίο προστίθεται και
αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι των διατάξεων του παρόντος,
ως εξής:
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Άρθρο έκτο
Χρόνος υποβολής στοιχείων
Η Έκθεση ανά Χώρα υποβάλλεται στις ελληνικές φορολογικές
αρχές εντός δώδεκα (12) µηνών από την τελευταία ηµέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του Οµίλου ΠΕ.
Άρθρο έβδοµο
Εµπιστευτικότητα
Οι ελληνικές φορολογικές αρχές τηρούν τους όρους ορθής
χρήσης και εµπιστευτικότητας, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται
στο Τµήµα 5 της ΠΣΑΑ.
Άρθρο όγδοο
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται ο κατάλογος µε τις Δικαιοδοσίες των Αρµόδιων Αρχών της ΠΣΑΑ, µε τις
οποίες η Ελλάδα προτίθεται να θέσει σε ισχύ και εφαρµογή την
κυρούµενη ΠΣΑΑ, σύµφωνα µε την περίπτωση ε’ της παραγράφου
1 του Τµήµατος 8 αυτής και κάθε τροποποίησή του. Με όµοια απόφαση προσδιορίζονται οι ηµεροµηνίες έναρξης ισχύος και εφαρµογής της ΠΣΑΑ σε διµερή βάση για καθεµία από τις Δικαιοδοσίες
των Αρµόδιων Αρχών που περιλαµβάνονται στον παραπάνω κατάλογο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του Τµήµατος
8 αυτής.
2. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ µπορεί να εξειδικεύονται
και να συµπληρώνονται οι διαδικασίες και υποχρεώσεις που αφορούν στην υποβολή των Εκθέσεων ανά Χώρα σχετικά µε Οµίλους
ΠΕ, στην παροχή στοιχείων στον ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της χώρας και σε κάθε άλλο συναφές θέµα, σχετικά µε τη
διαδικασία αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά
στην Έκθεση ανά Χώρα.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο ένατο
Τροποποίηση των άρθρων 14 και 15 του ν. 4144/2013
1. Το άρθρο 14 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Συνεργασία Διεύθυνσης Οικονοµικής Αστυνοµίας,
Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., Ε.Υ.Π.Ε.Α. και Σ.ΕΠ.Ε.
Η Διεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας του άρθρου 24 του ν.
4249/2014 (Α’ 73) και η Ειδική Γραµµατεία του Σώµατος Δίωξης
Οικονοµικού Εγκλήµατος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) καθίστανται - εντός των
χωρικών ορίων δικαιοδοσίας τους - εκ παραλλήλου αρµόδιες για
τη διενέργεια των ελέγχων, που προβλέπονται και ενεργούνται
από την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του ΙΚΑΕΤΑΜ και το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.). Η Ε.ΥΠ.Ε.Α.,
το Σ.ΕΠ.Ε., η Διεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας της ΕΛ.ΑΣ. και
η Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. - εντός των χωρικών ορίων δικαιοδοσίας τους - σε
περιπτώσεις ειδικής βαρύτητας και ενδιαφέροντος, έχουν αρµοδιότητα για τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στην περίπτωση στ’ της παρ. 9 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951 (Α’ 179),
που προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2556/1997 (Α’
270) και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.
3232/2004 (Α’ 48).»
2. Το άρθρο 15 του ν. 4144/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 15
Διαδικασία Ειδικού ελέγχου
1. Τα έγγραφα, βιβλία, πιστοποιητικά και πάσης φύσεως άδειες,
καθώς και κάθε στοιχείο, που µε οποιαδήποτε διάταξη νόµου ή
υπουργικής απόφασης προβλέπεται ότι επιδεικνύεται υποχρεωτικά στα ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του Σ.ΕΠ.Ε., επιδεικνύονται υποχρεωτικά και στους αξιωµατικούς της Διεύθυνσης
Οικονοµικής Αστυνοµίας της ΕΛ.ΑΣ. και στους ελεγκτές της Ε.Γ.
Σ.Δ.Ο.Ε., στο πλαίσιο των ελέγχων που θα διενεργούνται σύµφωνα
µε τη διάταξη του άρθρου 14.

2. Τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα της Διεύθυνσης Οικονοµικής
Αστυνοµίας της ΕΛ.ΑΣ. και της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., ύστερα από τη διενέργεια του ελέγχου του άρθρου 14, υποχρεούνται να συντάξουν
και στη συνέχεια να υποβάλουν τη σχετική έκθεση, µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου, στις υπηρεσίες, που είναι κατά περίπτωση
αρµόδιες για την επιβολή των προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων. Οι πράξεις επιβολής κυρώσεων του προηγούµενου εδαφίου
κοινοποιούνται υποχρεωτικά στη Διεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας της ΕΛ.ΑΣ. και στην Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., κατά περίπτωση. Αν από
τη σχετική έκθεση διαπιστώνεται η µη αναγραφή εργαζοµένων
στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του
ν. 2874/2000 (Α’286), επιβάλλονται άνευ ετέρων από τον Προϊστάµενο του κατά τόπο αρµόδιου Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας οι διοικητικές
κυρώσεις του άρθρου 1 της υ.α. 27397/122/2013 (β’ 2062).
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών, καθορίζεται και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου αυτού. Με όµοιες αποφάσεις καθορίζονται ο τρόπος ενηµέρωσης, η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριακών στοιχείων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την
εφαρµογή της εργασιακής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας από τη
Διεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας της ΕΛ.ΑΣ., την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.
και τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
Άρθρο δέκατο
Μισθολογικές ρυθµίσεις
1. Η παρ. 6 του άρθρου 130 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστηµίων διαµορφώνεται σε ποσοστό επί του
αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστηµίου, ως εξής:
α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. 55%
β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. 56%
γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. 59%
δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. 62% .»
2. Η παρ. 7 του άρθρου 130 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Τ.Ε.Ι.), καθώς και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) διαµορφώνεται σε ποσοστό πενήντα
πέντε τοις εκατό (55%) επί του βασικού µισθού του αντίστοιχου
Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστηµίου.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 130 του
ν.
4472/2017 (Α’ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών (Α.Ε.Α.)
και των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) διαµορφώνεται
σε ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) επί του βασικού µισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστηµίου.»
4. Η παρ. 9 του άρθρου 130 του ν. 4472/2017 αντικαθίσταται ως
εξής:
«9. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Ειδικού και Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) διαµορφώνεται σε ποσοστό
επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστηµίου, ως εξής:
α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΚΛΑΔΟΣ I ΠΕ ΕΕΔΙΠ, ΚΛΑΔΟΣ II ΠΕ ΕΕΔΙΠ και
ΚΛΑΔΟΣ II ΤΕ ΕΕΔΙΠ 50%
β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΚΛΑΔΟΣ I ΠΕ ΕΕΔΙΠ, ΚΛΑΔΟΣ II ΠΕ ΕΕΔΙΠ και
ΚΛΑΔΟΣ II ΤΕ ΕΕΔΙΠ 51%
γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΚΛΑΔΟΣ I ΠΕ ΕΕΔΙΠ, ΚΛΑΔΟΣ II ΠΕ ΕΕΔΙΠ και
ΚΛΑΔΟΣ II ΤΕ ΕΕΔΙΠ 52%
δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΚΛΑΔΟΣ I ΠΕ ΕΕΔΙΠ, ΚΛΑΔΟΣ II ΠΕ ΕΕΔΙΠ και
ΚΛΑΔΟΣ II ΤΕ ΕΕΔΙΠ 54%.»
5. Η υποπερίπτωση δ’ της περίπτωσης Α’ της παρ. 1 του άρθρου
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131 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Τα µέλη Ε.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων τριακόσια (300) ευρώ.
Όσοι εξ αυτών δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωµα διακόσια πενήντα (250) ευρώ και όσοι δεν κατέχουν διδακτορικό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. των
Πανεπιστηµίων εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Όσοι εξ αυτών δεν
κατέχουν διδακτορικό δίπλωµα εκατόν είκοσι (120) ευρώ και όσοι
δεν κατέχουν διδακτορικό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα πενήντα (50)
ευρώ.»
6. Η υποπερίπτωση ε’ της περίπτωσης Α’ της παρ. 1 του άρθρου
131 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)
των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.)
εκατόν είκοσι (120) ευρώ. Όσοι εξ αυτών δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωµα ογδόντα (80) ευρώ και όσοι δεν κατέχουν διδακτορικό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα πενήντα (50) ευρώ.»
7. α) Η περίπτωση Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 149 του ν. 4472/
2017 (Α’ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«Γ. Επίδοµα οργάνου, οριζόµενο ως εξής:
α. Αρχιµουσικός - Εξάρχων τετρακόσια ογδόντα (480) ευρώ.
β. Κορυφαίος Α’ τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ.
γ. Κορυφαίος Β’ τετρακόσια σαράντα (440) ευρώ.
δ. Μουσικός τριακόσια ενενήντα (390) ευρώ.»
β) Η παρ. 2 του άρθρου 149 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Πέρα από τα επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώσεις, που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, όλες οι άλλες
παροχές, επιδόµατα και αποζηµιώσεις που προβλέπονται από
άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις, πλην των προβλεποµένων στις
παραγράφους 15,16 και 17 του άρθρου 69 του ν. 2065/1992 (Α’
113), στην περίπτωση ε’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν.
2557/1997 (Α’ 271) και στην περίπτωση 14 του άρθρου 6 του π.δ.
76/1993 (Α’ 33), και δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές, καταργούνται.»
8. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από την
1.1.2017.
Άρθρο ενδέκατο
Ρύθµιση ζητηµάτων Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων
Το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται, µε απόφαση
του Διοικητικού του Συµβουλίου, να εφαρµόζει την πολιτική επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών και σε δανειολήπτες του, τα
δάνεια των οποίων έχουν τιτλοποιηθεί δυνάµει του άρθρου 9 του
ν. 3453/2006 (Α’ 74).
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γραφο 3 ή ο Πρόεδρός του ελλείπει. Η παρούσα ισχύει από την
1.8.2017.»
Άρθρο δέκατο τέταρτο
Παράταση προθεσµίας οικειοθελούς αποκάλυψης
φορολογητέας ύλης
1. Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4474/2017 (Α’ 80) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου
57 του ν. 4446/2016 (Α’ 240) παρατείνεται από τότε που έληξε
µέχρι και τις 31.10.2017.»
2.α. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4446/2016, η φράση «ενενήντα (90)» αντικαθίσταται
µε τη φράση «δεκαπέντε (15)».
β. Στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 3
του άρθρου 58 του ν. 4446/2016, όπου αναφέρεται η φράση «ενενήντα (90)» αντικαθίσταται µε τη φράση «δεκαπέντε (15)».
γ. Σε περίπτωση που η κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της
πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν.
4174/2013 (Α’ 170) έχει γίνει µέχρι την κατάθεση του παρόντος και
δεν έχει παρέλθει η προθεσµία των ενενήντα (90) ηµερών από την
κοινοποίηση για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων, οι δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά εντός τριάντα (30) ηµερών από
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
3. Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τις
30.9.2017.
Άρθρο δέκατο πέµπτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε
επιµέρους διατάξεις και της ΠΣΑΑ, που κυρώνεται αναφορικά µε
οποιεσδήποτε δύο Αρµόδιες Αρχές, από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του Τµήµατος 8 αυτής.
Η πρώτη υποβολή των Εκθέσεων ανά Χώρα θα αφορά το Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων µε έναρξη την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2016.
Αθήνα,....................................2017
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

2. ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Άρθρο δωδέκατο

3. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

Στο τέλος του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110) προστίθεται
παράγραφος 27 ως εξής:
«27. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µε την
επιφύλαξη όσων ειδικότερα ορίζονται στο Κεφάλαιο Α' του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94).»

5. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

4. ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο δέκατο τρίτο
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4484/2017 (Α’ 110)

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

8. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν.
4484/2017 (Α’ 110) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Πρόεδρος ή ο υπάλληλος της ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος καταδικάζεται αµετάκλητα ή γίνεται αµετάκλητα δεκτή αγωγή εναντίον του,
υποχρεούται να επιστρέψει στο ελληνικό Δηµόσιο τη δαπάνη που
σχετίζεται µε την ποινική υπόθεση, για την οποία καταδικάστηκε
αµετάκλητα, ή µε την αξίωση της αγωγής, που έγινε αµετάκλητα
δεκτή σε βάρος του.»
2. Στο άρθρο 47 του ν. 4484/2017 (Α’ 110) προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:
«15. Για την εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 5, 6, 7
και 8 δεν απαιτείται εισήγηση του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., εφόσον
αυτό δεν έχει συγκροτηθεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρά-

9. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

10. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

11. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
13. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

12. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
14. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το Σώµα
παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και
τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κορυδαλλού.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παιδιά, παρακολουθείτε το τέλος της ψηφοφορίας. Προηγουµένως είχε γίνει συζήτηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα κάνουµε
µία ολιγόλεπτη διακοπή και θα επανέλθουµε στις 12.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: Συζήτηση και λήψη απόφασης,
σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Συντάγµατος και τα άρθρο 83 του
Κανονισµού της Βουλής, για αιτήσεις άρσεις ασυλίας Βουλευτών, σύµφωνα µε την ειδική ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
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(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αιτήσεις άρσης ασυλίας Βουλευτών: συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 62 του Συντάγµατος και 83 του
Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των
Βουλευτών κυρίων Ηλία Κασιδιάρη και Χριστόφορου Βερναρδάκη.
Από την αρµόδια Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεση στις 28-9-2017, σύµφωνα
µε την οποία τα µέλη της επιτροπής πρότειναν οµόφωνα την
άρση της ασυλίας του κ. Ηλία Κασιδιάρη.
Από την αρµόδια Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεση στις 28-9-2017, σύµφωνα
µε την οποία τα µέλη της επιτροπής πρότειναν, κατά πλειοψηφία,
τη µη άρση της ασυλίας του κ. Χριστόφορου Βερναρδάκη.
Σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Κανονισµού, η Βουλή δεν εισέρχεται στην ουσία των υποθέσεων, αλλά ερευνάται µόνο εάν η
πράξη για την οποία ζητείται η άρση της ασυλίας συνδέεται µε
την πολιτική ή κοινοβουλευτική δραστηριότητα του Βουλευτή ή
η δίωξη ή η µήνυση ή η έγκληση υποκρύπτει πολιτική σκοπιµότητα.
Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 83 παράγραφος 7 του Κανονισµού της Βουλής, η Βουλή αποφασίζει µε ανάταση του χεριού ή
έγερση επί της αιτήσεως της εισαγγελικής αρχής, κατά τη διαδικασία του άρθρου 108 παράγραφος 1, εδάφιο β’.
Ο λόγος δίδεται πάντα, εφόσον ζητηθεί, στον Βουλευτή στον
οποίο αφορά η αίτηση και στους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων ή στους αναπληρωτές τους.
Υπενθυµίζω ότι σύµφωνα µε την απόφαση της Διάσκεψης των
Προέδρων της 23ης Μαρτίου 2005, έχουµε δεχθεί επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας η Βουλή να αποφασίζει µε ονοµαστική ψηφοφορία και µε ψηφοδέλτιο.
Το ψηφοδέλτιο, στο οποίο κάθε συνάδελφος θα αναγράφει το
όνοµά του, την εκλογική του περιφέρεια και την Κοινοβουλευτική
Οµάδα που ανήκει, θα καταχωρίζεται στα αντίστοιχα Πρακτικά.
Ανταποκρινόµαστε έτσι στις διατάξεις του άρθρου 83 του Κανονισµού της Βουλής, που απαιτεί φανερή ψηφοφορία.
Αφού, λοιπόν, ολοκληρωθεί η συζήτηση επί των περιπτώσεων
της σηµερινής ειδικής ηµερήσιας διάταξης, θα προχωρήσουµε
σε ονοµαστική ψηφοφορία, όπως σας περιέγραψα.
Η πρώτη υπόθεση αφορά στον συνάδελφο κ. Ηλία Κασιδιάρη.
Η δεύτερη αφορά στον συνάδελφο κ. Χριστόφορο Βερναρδάκη.
Επί της πρώτης αίτησης, υπάρχει συνάδελφος που ζητά τον
λόγο κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού; Κανείς.
Επί της δεύτερης αίτησης, υπάρχει συνάδελφος που ζητά τον
λόγο κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού; Κανείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διεξαχθεί
ονοµαστική ψηφοφορία.

97

Έχει καταρτιστεί ψηφοδέλτιο µε τα ονόµατα των συναδέλφων
για τους οποίους ζητείται η άρση της της ασυλίας.
Κάθε συνάδελφος θα σηµειώνει την ψήφο του δίπλα στα ονόµατα των συναδέλφων για τους οποίους ζητείται η άρση της ασυλίας.
Εκείνος που ψηφίζει υπέρ της άρσης της ασυλίας σηµειώνει
την προτίµησή του δίπλα στο όνοµα του Βουλευτή και στη στήλη
«ΝΑΙ», δηλαδή, λέει «ΝΑΙ» στην αίτηση του εισαγγελέα που ζητεί
την άρση της ασυλίας.
Εκείνος που ψηφίζει κατά της άρσης της ασυλίας σηµειώνει
δίπλα στο όνοµα του Βουλευτή και στη στήλη «ΟΧΙ», αντιστοίχως
«ΟΧΙ».
Εκείνος που ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ» θα το σηµειώσει στην αντίστοιχη στήλη του ψηφοδελτίου.
Στο ψηφοδέλτιο θα αναγράφει κάθε συνάδελφος -όπως είπαµε- το όνοµά του, την εκλογική του περιφέρεια και την Κοινοβουλευτική Οµάδα στην οποία ανήκει και θα το υπογράφει, διότι
η ψηφοφορία είναι ονοµαστική σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Κανονισµού της Βουλής.
Στη συνέχεια και µε την εκφώνηση του ονόµατός του από τους
επί του καταλόγου συναδέλφους, θα παραδίδει το ψηφοδέλτιο
στους συναδέλφους κ. Γεώργιο Ψυχογιό από τον ΣΥΡΙΖΑ και κ.
Απόστολο Βεσυρόπουλο από τη Νέα Δηµοκρατία, οι οποίοι θα
το µονογράφουν και θα ανακοινώνουν ότι ο Βουλευτής εψήφισε.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας θα γίνει καταµέτρηση των
ψήφων από τους συναδέλφους που προανέφερα, όπως θα προκύψουν από τα ψηφοδέλτια, τα οποία θα καταχωριστούν µαζί µε
το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας στα Πρακτικά της σηµερινής
συνεδρίασης.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το Σώµα συνεφώνησε οµοφώνως.
Τέλος θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι, όπως πάντα, έχουν
έρθει στο Προεδρείο επιστολές ή τηλεοµοιότυπα (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε
τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία
θα ακολουθήσει.
Καλούνται επί του καταλόγου οι Βουλευτές κ. Μάριος Κάτσης
από τον ΣΥΡΙΖΑ και κ. Βασίλειος Γιόγιακας από τη Νέα Δηµοκρατία.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Υπάρχει
συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι σφραγισµένες επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του
Κανονισµού της Βουλής, θα καταχωριστούν στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:

98

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Γ’ - 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

99

100

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Γ’ - 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): 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)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των συναδέλφων Βουλευτών.
Ψήφισαν συνολικά 188 Βουλευτές.
Για την υπόθεση του συναδέλφου κ. Ηλία Κασιδιάρη:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 188 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισε ουδείς.
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«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής έγινε δεκτή για την
άρση της ασυλίας του κ. Κασιδιάρη.
Για την υπόθεση του συναδέλφου κ. Χριστόφορου Βερναρδάκη:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 42 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 146 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται
(Το πρωτόκολλο και τα ψηφοδέλτια της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών, Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης,
Εθνικής Άµυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Οικονοµικών, Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισµού
και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών και
Μεταφορών, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Τουρισµού και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Εσωτερικών, Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτι-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθώς και οι Υφυπουργοί Εξωτερικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού κατέθεσαν στις 4-10-2017
σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Ενισχυµένης Συµφωνίας Εταιρικής
Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των Κρατών Μελών της αφενός και της Δηµοκρατίας του Καζακστάν, αφετέρου».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Με τη
συναίνεση του Σώµατος και ώρα 13.10’ λύεται η συνεδρίαση για
αύριο, ηµέρα Πέµπτη 5 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 9.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

