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ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΒ’
Πέµπτη 5 Δεκεµβρίου 2019
Αθήνα, σήµερα 5 Δεκεµβρίου, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.14’,
συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η
Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του
Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΤΣΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 4-12-2019
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΞΑ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
4 Δεκεµβρίου 2019 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο των
σχεδίων νόµων: 1. «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Σερβίας στον τοµέα
της Κοινωνικής Ασφάλισης και του Διοικητικού Κανονισµού Εφαρµογής της», 2. «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Σερβίας για την αµοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης»)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Στο σηµείο αυτό, µε έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα ότι οι
επίκαιρες ερωτήσεις που θα συζητηθούν σήµερα είναι οι εξής:
οι υπ’ αριθµόν 267/28-11-2019, 270/2-12-2019, 271/2-12-2019 και
284/3-12-2019 επίκαιρες ερωτήσεις που θα απαντηθούν από τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Βρούτση, οι
υπ’ αριθµόν 265/27-11-2019, 283/3-12-2019 επίκαιρες ερωτήσεις
που θα απαντηθούν από τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβανό και η υπ’ αριθµόν 273/212-2019 επίκαιρη ερώτηση
που θα απαντηθεί από την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κ. Φωτεινή Αραµπατζή.
Θα ξεκινήσουµε τη συζήτηση µε την τέταρτη µε αριθµό 273/212-2019 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Λάρισας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Βασιλείου
Κόκκαλη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
µε θέµα: «Δηµόσια Αγροτική Γη: Τεράστιες οι δυνατότητες για
τη στήριξη των νέων αγροτών και των επαγγελµατιών αγροτών,
αλλά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ)
κωφεύει».
Θα παρακαλέσω να κρατάµε µε θρησκευτική ευλάβεια τον
χρόνο, γιατί ξέρετε ότι αµέσως µετά ξεκινάει η συζήτηση για το
φορολογικό νοµοσχέδιο.
Οπότε, κύριε Κόκκαλη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κυρία Υπουργέ, όπως γνωρίζετε, το Υπουργείο Αγροτικής Α-

νάπτυξης διαθέτει χιλιάδες εκτάσεις αγροτικές και όχι µόνο, σε
όλη την Ελλάδα. Τα προηγούµενα χρόνια αυτές οι εκτάσεις καλλιεργούνταν από τους λεγόµενους ακτήµονες. Το 2012 ήρθε ο
ν.4061/2012 και όντως έθεσε ένα σωστό πλαίσιο, σύµφωνα µε το
οποίο αυτές οι εκτάσεις θα καλλιεργούντο από µόνιµους κατοίκους, από επαγγελµατίες αγρότες. Πλην όµως ουδέποτε αυτός
ο νόµος έχει εφαρµοστεί ακόµη και µέχρι σήµερα.
Το 2018, έγινε η πρώτη σοβαρή προσπάθεια, ώστε να εφαρµοσθεί ο συγκεκριµένος νόµος και τα κριτήρια τα οποία διέπουν
την παραχώρηση ακινήτων και συγκεκριµένα στο άρθρο 7. Καλέσαµε τότε όλους τους αρµόδιους φορείς, συνεταιρισµούς,
αγροτικούς συλλόγους, ώστε να πουν τις απόψεις τους για τα
κριτήρια εφαρµογής του νόµου στο άρθρο 7. Εκεί διαπιστώθηκε
η οµοθυµία όλων να εφαρµοστεί ο νόµος πράγµατι, αλλά διαπιστώθηκε και η ανάγκη ενδεχόµενης τροποποίησης σε κάποια σηµεία αυτού.
Ερωτάται η κυρία Υφυπουργός: Σκοπεύετε να εφαρµόσετε τον
ν.4061/2012, ναι ή όχι; Σκοπεύετε να εφαρµόσετε το άρθρο 7
που ρυθµίζει τα κριτήρια ή να τροποποιήσετε, όπου χρειαστεί,
το άρθρο 7 στα κριτήρια, γιατί έχουµε φαινόµενα επινοικίασης
χωραφιών, έχουµε φαινόµενα να καλλιεργούνται τύποις χωράφια
στη χώρα µας, όταν τα έχουν ανάγκη ειδικά οι επαγγελµατίες
αγρότες ή οι κτηνοτρόφοι;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρία Υφυπουργέ, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, αν µου έκανε αυτή την ερώτηση οποιοσδήποτε άλλος Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, θα µπορούσα να καταλάβω
και ενδεχοµένως να κατανοήσω την άγνοιά του. Αλλά να µου την
κάνετε εσείς που έχετε περάσει από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και να µε ρωτάτε εσείς γιατί δεν έχουµε κάνει ήδη
µέσα σε τεσσερισήµισι µήνες αυτά που δεν κάνατε εσείς επί τεσσεράµισι χρόνια, πραγµατικά ξεπερνά κάθε πολιτική φαντασία
και φτάνει στα όρια του πολιτικού θράσους.
Έρχεστε και µας ρωτάτε κύριε συνάδελφε, τι θα κάνουµε µε
την παραχώρηση της δηµόσιας αγροτικής γης και µε τον ν.
4061/2012 και µας εγκαλείτε ουσιαστικά, ενώ θα έπρεπε να απολογηθείτε για τα πεπραγµένα σας επί τεσσεράµισι χρόνια.
Εξηγούµαι, κύριε συνάδελφε. Παραλάβατε ένα νοµοθετικό
πλαίσιο, που έδινε το δικαίωµα, είτε µε δηµοπρασία είτε έναντι
χαµηλού τιµήµατος, να παραχωρείτε τη χρήση αγροτικών ακινήτων, δηµόσιων ακινήτων διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης στους αγροτοκτηνοτρόφους της χώρας µας, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 έως 11 του ν.4061/2012, στον οποίο ανα-
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φερθήκατε. Τι κάνατε εσείς; Αφ’ ενός επιλέξατε τη λογική των
παρατάσεων σε συγκεκριµένα ακίνητα, αυτά του άρθρου 36 παράγραφος 13, αφ’ ετέρου ουσιαστικά στραγγαλίσατε την υπόλοιπη διαδικασία του ν.4061/2012. Θα εξηγήσω γιατί τη στραγγαλίσατε: Καταγράψατε ρεκόρ παρατάσεων στην χρήση γης
ιδιοκτησίας του ΥΠΑΤ, µιας έκτασης διακοσίων πέντε χιλιάδων
στρεµµάτων, µε τις οποίες παρατάσεις, κύριε συνάδελφε, παραµένουν εγκατεστηµένοι στα στρέµµατα οι ίδιοι και οι ίδιοι παραχωρησιούχοι, αποκλείοντας ουσιαστικά κάθε άλλο ενδιαφερόµενο για αγροτική εκµετάλλευση της γης. Στη δε έκταση αυτή
των διακοσίων πέντε χιλιάδων στρεµµάτων, όπως πολύ καλά
γνωρίζετε, περιλαµβάνονται πολλά σηµαντικά ακίνητα ιδιοκτησίας του ΥΠΑΤ, λόγω του εµβαδού τους.
Σηµειώσατε λοιπόν παρατάσεις, τέσσερις τον αριθµό, όσο και
ο βίος της Κυβέρνησής σας. Παράταση πρώτη: Ν.4351/2015 έως
31-10-2016. Παράταση δεύτερη: Ν.4484/2017 έως 31-10-2017.
Παράταση τρίτη: Ν.4357/2018, παράταση έως 31-10-2018. Εκεί
είχε βγει και ένα ωραίο δελτίο τύπου του κ. Αραχωβίτη, στο οποίο
θα αναφερθώ στη δευτερολογία µου. Παράταση τέταρτη: Ν.
4610/2019, παραχώρηση έως 31-10-2019, κύριε συνάδελφε.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Φωτεινή Αραµπατζή καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έτσι λοιπόν για διαχειριστήκατε εσείς τη µία πλευρά των εν
λόγω ακινήτων, µε συνεχείς παρατάσεις -η µπάλα στην εξέδρα
όπως το λέει ο λαός- και βεβαίως την υπόλοιπη διαδικασία κυριολεκτικά τη σταµατήσατε, τη στραγγαλίσατε, όπως θα αναφερθώ αναλυτικά στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Κόκκαλη, έχετε
τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Κυρία Υπουργέ, πράγµατι µε εκπλήσσει, από σας δεν το περίµενα. Ήρθατε να µας πείτε τι κάναµε εµείς ή τι σχεδιάζετε να κάνετε για το συγκεκριµένο θέµα,
ναι ή όχι; Ήρθατε να µας πείτε εάν δώσαµε παρατάσεις, που εγώ
είπα ότι έχουν δοθεί τρεις παρατάσεις ή τι σχεδιάζει η Κυβέρνηση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το συγκεκριµένο
θέµα για το οποίο ερωτάσθε; Εάν έχετε την εντύπωση ότι εδώ
ήρθαµε να κάνουµε άλλου είδους αντιπαλότητα, να το κάνουµε,
αλλά όχι στην επίκαιρη ερώτηση. Νοµίζω είναι σαφέστατη η ερώτηση: Τι σκοπεύετε να κάνετε; Στα τρία λεπτά που µιλήσατε είπατε τι κάναµε εµείς. Πρώτος εγώ σας πρόλαβα και είπα ότι
δώσαµε τρεις παρατάσεις.
Στο διά ταύτα: Εµείς σχεδιάσαµε το 2018, µετά από τρεις παρατάσεις, καλέσαµε όλους τους φορείς, κυρία Υπουργέ, σε δηµόσιο διάλογο, όχι µόνο στο Υπουργείο αλλά και στις έδρες των
περιφερειών, για τα προβλήµατα του νόµου. Εσείς θα το κάνετε
αυτό; Αυτά να πείτε. Μας κατηγορήσατε για θράσος. Εσείς µάλλον είπατε ότι υποτίθεται ότι είχατε σχέδιο. Πού είναι το σχέδιο;
Ακούσαµε κάτι για τον συγκεκριµένο νόµο; Η άγνοια πολλών
πραγµάτων είναι πραγµατικά κίνδυνος, κυρία Υπουργέ. Μπορείτε
να µιλήσετε; Είναι καλό να έχουµε έτσι τα έγγραφα και να µιλάµε,
αν ο ν.4061/2012, που προβλέπει χρήση από τους νέους, από
τους επαγγελµατίες, από τους αγρότες, από τους ντόπιους κατοίκους και ποια είναι τα κριτήρια. Μπορείτε να πείτε ότι αυτά τα
τέσσερα κριτήρια θα τα εφαρµόσετε, κάποια θα τα τροποποιήσετε, πώς θα λειτουργήσει αυτός ο νόµος σε όλες τις τοπικές
κοινωνίες; Αφορά όλη την Ελλάδα. Η δηµόσια αγροτική γη είναι
αγαθό, κυρία Υπουργέ. Αν σκοπεύετε να τα δώσετε µε δηµοπρασία -γιατί µέχρι τώρα δεν φάνηκε έµπρακτη βούληση τι ακριβώς
θέλετε να κάνετε- εάν σκοπεύετε να τα δώσετε µε δηµοπρασία
σε κάποιους µεγάλους και ισχυρούς, άλλο αυτό. Ή µήπως είναι
αυτό; Θα εφαρµόσετε πραγµατικά τον νόµο;
Εµείς όντως δώσαµε τρεις παρατάσεις, αλλά το 2018 πρώτη
φορά καλέσαµε τις περιφέρειες, πήγαµε στις έδρες των περιφερειών, διαβουλευτήκαµε, ακούσαµε προτάσεις. Εσείς θα το κάνετε αυτό, ναι ή όχι; Αφήστε το τι κάναµε εµείς, όλα αυτά τα
τεχνάσµατα τα επικοινωνιακά. Απαντήστε στο διά ταύτα. Θα
εφαρµόσετε το άρθρο 7 και τις τροποποιήσεις; Θα εφαρµόσετε
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το άρθρο 15; Ξέρετε τι λέει το άρθρο 15; Αυτά θέλει να µάθει
σήµερα ο κόσµος, ο αγρότης στην Ηλεία, στη Λάρισα, στις Σέρρες, στο Κιλκίς, που θέλουν να εκµεταλλευτούν τις εκτάσεις οι
ντόπιοι κάτοικοι, οι νέοι, οι επαγγελµατίες, οι µικροί. Ξέρετε, σήµερα δεν µπορεί να αγοράσει χωράφι ο αγρότης, αγοράζουν
άλλοι, άλλη κατηγορία ανθρώπων, ετεροεπαγγελµατίες, και πρέπει να στηριχτούν, ειδικά οι τοπικές κοινωνίες, κυρία Υπουργέ.
Συνεπώς αφήστε τα πυροτεχνήµατα για το τι κάναµε εµείς και
απαντήστε στο διά ταύτα. Ναι, θα τον εφαρµόσουµε. Δεύτερον,
πώς θα τον εφαρµόσουµε; Ξέρετε ότι ο λόγος της παράτασης
ήταν µία συγκεκριµένη περιφέρεια, η οποία αδυνατούσε να προβεί σε γεωγραφική κατάτµηση των τεµαχίων; Ξέρετε ποια τεµάχια απαιτούν γεωγραφική κατάτµηση, ώστε να τα διαχειριστεί η
περιφέρεια; Ξέρετε ποιες είναι οι αρµοδιότητες του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης; Ουσιαστικά ο µοχλός της εφαρµογής του
νόµου είναι οι περιφέρειες. Οι περιφέρειες όλες, υπό τη δικιά
µας καθοδήγηση, είχαν προχωρήσει οι περισσότερες σε γεωγραφική κατάτµηση των τεµαχίων. Εξαιτίας της αδυναµίας µίας περιφέρειας, κυρία Υπουργέ, οδηγηθήκαµε στην τελευταία παράταση.
Εσείς, στο διά ταύτα, αυτό που θέλει να ακούσει σήµερα ο
καλλιεργητής που ενδιαφέρεται, αυτός ο οποίος είναι επαγγελµατίας αγρότης ή κτηνοτρόφος, είτε είναι στην Ηλεία, είτε είναι
στη Θεσσαλία, είτε είναι στην κεντρική Μακεδονία, θα έχει τη δυνατότητα να εκµεταλλευτεί τον νόµο του άρθρου 7; Θα έχει τη
δυνατότητα να τροποποιηθούν ίσως, αν χρειαστεί, τα κριτήρια;
Θα έχουν δυνατότητα οι συνεταιρισµοί οι ντόπιοι, ναι ή όχι, και
ποιο είναι το σχέδιό σας; Αυτό θέλει να µάθει σήµερα ο αγρότης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Κόκκαλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε συνάδελφε, πραγµατικά µε εντυπωσιάζετε
µε τον τρόπο που δείχνετε πραγµατικά να ξεχνάτε τα έργα και
τις ηµέρες σας, να ξεχνάτε ότι ουσιαστικά επί τεσσερισήµισι χρόνια αυτά τα οποία έρχεστε εδώ και µε ποµπώδες ύφος καταγγέλλετε είναι αυτά για τα οποία εµείς πρέπει να σας κατηγορήσουµε και να απολογηθείτε για την αβελτηρία και την ολιγωρία σας, και έρχεστε εδώ και µας κουνάτε και το δάχτυλο, λέγοντας µάλιστα ότι έχουµε άγνοια νοµικού πλαισίου. Κατ’ αρχάς
δώσατε -θα το επαναλάβω, γιατί η αλήθεια πρέπει να λέγεταιτέσσερις παρατάσεις, κύριε συνάδελφε, κι όχι τρεις. Όσο για τον
περιβόητο διάλογο µε τις περιφέρειες, τον οποίον εγκαινιάσατε,
εγκαθιδρύσατε, δεν είδα στην πράξη να παραγάγετε αποτελέσµατα από αυτόν το διάλογο. Και θα σας πω, κύριε συνάδελφε,
γιατί δεν το είδα στην πράξη. Γιατί ενώ βγήκε πανηγυρίζοντας ο
Υπουργός σας, µε τον οποίον µαζί θητεύσατε στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Σταύρος Αραχωβίτης, στις 9 Οκτωβρίου και πανηγύριζε ότι βρίσκεται πλέον σε πλήρη ενεργοποίηση ο νόµος για την παραχώρηση εκτάσεων του ΥΠΑΤ σε κατά
κύριο επάγγελµα αγρότες και ανέργους, µετά ακριβώς τον διάλογο µε τις περιφέρειες, τον οποίον λέτε ότι κάνατε και ήταν
πολύ παραγωγικός, και έρχεται ο ίδιος Υπουργός και δίνει παράταση έξι µήνες µετά, ξανά στον νόµο µέχρι 31-10-2019.
Θέλετε να πούµε λοιπόν στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους, που εµείς πραγµατικά θέλουµε να έχουµε πρόσβαση
στη δηµόσια αγροτική γη, τι άλλο κάνατε στην περιβόητη αυτή
διακυβέρνησή σας; Να σας πω εγώ τι κάνετε, κύριε Υπουργέ.
Κολλήσατε στο σύστηµα και έναν µεγάλο αριθµό αιτηµάτων,
αγροτών και κτηνοτρόφων, πού αιτούνταν την παραχώρηση
αγροτεµαχίων, προκειµένου να ασκήσουν ή να µεγαλώσουν, κάνοντας βιώσιµη την αγροτική τους εκµετάλλευση, οι οποίοι αιτούνταν παραχώρηση γης µικρότερης µεν από εκατό στρέµµατα,
που βρισκόταν όµως σε αγροτεµάχιο έκτασης µεγαλύτερης από
εκατό στρέµµατα, και ποιο ήταν το αποτέλεσµα, κύριε συνάδελφε; Να υπάρχει µία σώρευση αιτηµάτων στα τµήµατα πολιτικής γης των περιφερειών της χώρας για µια έκταση που
συνολικά αριθµεί ενάµιση εκατοµµύριο στρέµµατα σε όλη τη
χώρα δηµόσιας γης, καθώς τότε ο Υπουργός σας κ. Αποστόλου,
µε απόφασή του, είχε δώσει εντολή στις περιφερειακές ενότητες
να µην προχωρούν σε τµηµατικές παραχωρήσεις -άρα ουσια-
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στικά σε µη παραχώρηση εκτάσεων- µε σκοπό όπως λέγατε να
τα παραχωρήσετε στον ΟΔΙΑΓΕ. Και αυτά, κύριε Κόκκαλη, δυστυχώς για σας δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο κ. Αραχωβίτης στις 712-2018, απαντώντας σε σχετική δική µου ερώτηση, κύριε Κόκκαλη.
Τι λέει, λοιπόν, ο κ. Αραχωβίτης για αυτό το βραχυκύκλωµα;
Λέει: «Σηµειώνεται ότι τα ανωτέρω αιτήµατα δεν εξετάστηκαν
λόγω των οδηγιών του γραφείου της προηγούµενης πολιτικής
ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ». Παίρνει αποφάσεις και το γραφείο της πολιτικής ηγεσίας; Ερώτηµα κάνω.
«Να µην επιτραπεί καµµία τµηµατική παραχώρηση από τον οικείο περιφερειάρχη της χρήσης ακινήτου άνω των εκατό στρεµµάτων σε τεµάχια κάτω των εκατό στρεµµάτων στο πλαίσιο του
σχεδιασµού να παραχωρηθούν αυτά στον ΟΔΙΑΓΕ».
Άρα οι επιλογές σας, κύριε Κόκκαλη, των κυλιόµενων παρατάσεων στους εγκατεστηµένους παραχωρησιούχους, η απόφαση
«Αποστόλου» ουσιαστικά να κρατήσει κλειδωµένες τις εκτάσεις
µην επιτρέποντας την παραχώρησή τους στους αγρότες και κτηνοτρόφους αποστέρησε τους αγροτοκτηνοτρόφους της χώρας
µας από την πρόσβαση στη δηµόσια αγροτική γη, αποστέρησε
τα δηµόσια ταµεία από έσοδα και δέσµευσε εκτάσεις µειώνοντας
την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα των αγροτικών εκµεταλλεύσεων.
Και εµείς, κύριε συνάδελφε, επειδή πραγµατικά έχουµε σχέδιο, επειδή πραγµατικά είµαστε δίπλα και ουσιαστικά στις ανάγκες του αγροτοκτηνοτροφικού κόσµου της χώρας δεν θα
παίξουµε το µπαλάκι των παρατάσεων, όπως έκανε η δική σας
κυβέρνηση, αλλά ως πολιτική ηγεσία επανερχόµαστε στην ισχύ,
για να σας δώσω και συγκεκριµένη απάντηση, των διατάξεων του
ν.4061/2012, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους πραγµατικούς
καλλιεργητές, στους αγρότες και κτηνοτρόφους να αξιοποιήσουν επιτέλους στην αγροτική γη της χώρας µε κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια µε στόχο τη βιωσιµότητα των εκµεταλλεύσεων
τους και τη ζητούµενη ανταγωνιστικότητα δίνοντάς τους ένα
όπλο στο χρόνιο πρόβληµα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, που είναι ο µικρός και πολυτεµαχισµένος κλήρος.
Κλείνοντας µου κάνει εντύπωση βέβαια, κύριε Κόκκαλη, προφανώς το σκεφτήκατε καλύτερα, ότι δεν αναφερθήκατε προφορικά σε αυτά που γράφετε στην επίκαιρη ερώτησή σας για τα
διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, κύριε Κόκκαλη, που κάνετε υποδείξεις για την εκπόνηση τους.
Εσείς και η κυβέρνησή σας, που είστε πραγµατικά ο νεκροθάφτης αυτού του εθνικού στόχου των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, τα οποία µε τη δική σας ολιγωρία, αδιαφορία αφήσατε
να…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρία Υπουργέ, πρέπει
να ολοκληρώσετε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
…31-12-2021 διακυβεύοντας τα δικαιώµατα των Ελλήνων κτηνοτρόφων εν όψει της κρισιµότητας…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό το λογύδριο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σας παρακαλώ τώρα.
Είναι η πρώτη επίκαιρη ερώτηση.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Μην µε διακόπτετε, κύριε συνάδελφε. Δεν σας
αρέσουν οι αλήθειες που ακούγονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρία Αραµπατζή, έχετε
ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Τελειώνω σε µια τελεία.
Εν όψει, κύριε Κόκκαλη, της κρισιµότητας της διαπραγµάτευσης της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής υπό την απειλή της
απόλυτης εξωτερικής σύγκλισης των στρεµµατικών ενισχύσεων
για την οποία όταν τεκταίνονταν εσείς και η πολιτική σας ηγεσία
σφύριζε αδιάφορα.
Εµείς, λοιπόν, θα εφαρµόσουµε το νόµο, κύριε Κόκκαλη και
θα δώσουµε στους αγρότες και κτηνοτρόφους της χώρας τη δηµόσια γη για να αξιοποιήσουν τις εκµεταλλεύσεις τους.
(Στο σηµείο αυτό η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, κ. Φωτεινή Αραµπατζή, καταθέτει για τα Πρακτικά το
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προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ.
Συνεχίζουµε µε τη δεύτερη µε αριθµό 270/2-12-2019 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Πρέβεζας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Κωνσταντίνου Μπάρκα προς
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα:
«Παράταση των Κοινωφελών Προγραµµάτων».
Ορίστε, κύριε Μπάρκα, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ
πολύ.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε και εσείς, όπως και εµείς, ότι τα
προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα σε περιόδους κρίσης σε
χώρες όπου περνάνε µία βαθιά κρίση επιτελούν έναν διπλό ρόλο.
Ο πρώτος ρόλος είναι η διαχείριση της ανεργίας όταν αυτή
αυξάνεται. Και στη χώρα µας, δυστυχώς, είδαµε η ανεργία να
αυξάνεται στο 27%, ιδιαίτερα στους νέους και στους νέους επιστήµονες σε ακόµα µεγαλύτερα ποσοστά. Και το δεύτερο είναι
να καταρτίζουµε, να δίνουµε δηλαδή τη δυνατότητα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπουδάσει κάτι ή τέλος πάντων έχουν κάποιες δεξιότητες να µπορούν να αλλάζουν και τις δεξιότητες
τους αυτές, άρα και επαγγελµατικό προσανατολισµό.
Στη χώρα µας λοιπόν -και θα αναφερθώ στα προγράµµατα τα
οποία κυρίαρχα εµείς διαχειριστήκαµε- είχαµε προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα, τα οποία είχαν και έναν κοινωνικό χαρακτήρα ή πράγµατα τα οποία µας πλήγωσαν ως κοινωνία.
Θα αναφερθώ στο πρόγραµµα της δασοπροστασίας. Γνωρίζουµε όλοι µας την καταστροφή στο Μάτι ή το τι έχει υποστεί η
χώρα µας µε την απώλεια ανθρώπων λόγω βροχοπτώσεων κ.τ.λ..
Υπάρχει, επίσης και το πρόγραµµα που αφορά τα hot spots. Ξέρετε ότι το µεταναστευτικό, το γνωρίζει και η Κυβέρνησή σας,
είναι ένα πρόβληµα το οποίο είναι πολύ σοβαρό.
Υπάρχουν, όµως, και άλλα προγράµµατα: Το πρόγραµµα
στους ΟΤΑ που αφορά τριάντα χιλιάδες νέους, στους δήµους
και στις περιφέρειες, σε κέντρα κοινωνικής πρόνοιας, στα κέντρα
υποδοχής, όπως είπα, σε πενήντα έξι δήµους και τριάντα επτά
υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ένα
πρόγραµµα το οποίο αφορά µακροχρόνια ανέργους στον τοµέα
της υγείας, όπως επίσης και το πρόγραµµα για πεντέµισι χιλιάδες νέους επιστήµονες, νέα παιδιά τα οποία είχαν το πτυχίο τους
και έπρεπε µε κάποιο τρόπο να µπουν και αυτοί στην αγορά εργασίας. Ο συνολικός, λοιπόν, αριθµός των θέσεων των ωφελούµενων είναι περίπου, κύριε Υπουργέ, πάνω από πενήντα χιλιάδες.
Το αντίστοιχο ποσοστό είναι περίπου στα 500 εκατοµµύρια.
Επειδή -και το γνωρίζετε και εσείς- τα παραπάνω κοινωφελή
προγράµµατα αφ’ ενός, εξασφαλίζουν το δηµόσιο συµφέρον αντιµετωπίζοντας επιτυχώς έκτακτες και επείγουσες ανάγκες των
δηµοσίων υπηρεσιών και φορέων που τα υλοποιούν, αφ’ ετέρου,
παρέχουν πολύτιµη κατάρτιση, ενισχύοντας ταυτόχρονα τα εισοδήµατα των ανέργων πολιτών θέλω, κύριε Υπουργέ, την απάντηση σας εξής ερωτήµατα:
Ποιοι είναι οι σχεδιασµοί του Υπουργείου; Τι σχεδιάζει το Υπουργείο όσον αφορά τα προγράµµατα αυτά; Θα δοθούν παρατάσεις; Έχει σκοπό το Υπουργείο να λειτουργήσει προγράµµατα
πάνω σε αυτούς τους τοµείς, όπου πραγµατικά η χώρα µας και
η κοινωνία είχε πολλά προβλήµατα;
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Βρούτσης, για τρία
λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Η ερώτηση του συναδέλφου, κυρίου Μπάρκα, µου δίνει την
ευκαιρία εκπροσωπώντας το Υπουργείο Εργασίας να τοποθετηθώ λίγο ευρύτερα για τα θέµατα της απασχόλησης της ανεργίας στη χώρα µας, γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό
και ενδιαφέρον να δούµε και να απαντάµε ως πολιτική ηγεσία είναι υποχρέωσή της κάθε πολιτικής ηγεσίας- τι σχεδιάζουµε να
κάνουµε για το µέλλον.
Γιατί το πρόβληµα για τη χώρα µας δεν είναι να απαντήσει στο
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πώς µε προγράµµατα θα εντάξει κάτω από την οµπρέλα του δηµοσίου µία κεκαλυµµένη µείωση της ανεργίας για να επουλώσει
πληγές, οι οποίες πραγµατικά υπήρχαν στο παρελθόν. Δεν είναι
απάντηση στο µεγάλο πρόβληµα της ανεργίας, στους χαµηλούς
µισθούς, στις ευέλικτες µορφές απασχόλησης η αντίληψη και η
κατεύθυνση ενός τέτοιου σχεδιασµού.
Βεβαίως, αναγνωρίζοντας το ειδικό πρόβληµα που είχε η χώρα
µας που ήταν 27% ναι, αλλά η ανεργία άρχισε να αποκλιµακώνεται από το ’13 και όχι τυχαία. Το επαναλαµβάνω το ’13 άρχισε να
αποκλιµακώνεται η ανεργία µετά από γενναίες µεταρρυθµίσεις
που συνέβησαν στην Ελλάδα. Τα στοιχεία θα τα παρουσιάσω σήµερα, καθώς θα βγουν και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της «ΕΡΓΑΝΗ», η οποία «ΕΡΓΑΝΗ» έδειξε ότι έχουµε καλύτερη επίδοση
το µήνα Νοέµβριο από το 2000 συγκριτικά µε το 2018. Κρατήστε
το προς σηµείωση. Τα στοιχεία θα παρουσιαστούν σήµερα µαζί
µε το δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας.
Η κατεύθυνση, λοιπόν, αυτή που έχουµε είναι η δηµιουργία θέσεων εργασίας, η µείωση της ανεργίας όχι µέσα από παρεµβάσεις του δηµοσίου, αλλά µείωση που θα έρθει µέσα από τον
ιδιωτικό τοµέα, δηλαδή µε υγιή τρόπο. Δεν υπάρχει κανένας νοµίζω στην Ελλάδα κάποιος που µας παρακολουθεί αυτή τη
στιγµή που να µπορεί να πιστεύει ότι µία υγιής παρέµβαση µιας
Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση της ανεργίας είναι να γίνεται
µία εικονική µείωση διά µέσου παρέµβασης στον ιδιωτικό τοµέα
µε πόρους του δηµοσίου και διορίζοντας στο δηµόσιο.
Σε κάθε περίπτωση θέλω να ξέρετε ότι αυτή η Κυβέρνηση είναι
αποφασισµένη να προχωρήσει δυναµικά στη δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας, στη βελτίωση των µισθών, στη βελτίωση των
ποιοτικών χαρακτηριστικών. Δεν αποτελεί ελπίδα το καταφύγιο
του δηµοσίου. Ελπίδα αποτελεί ο υγιής τρόπος, ο ιδιωτικός τοµέας µέσα από τον οποίο προσπαθούµε καθηµερινά.
Και θα αναφερθώ και στη δευτερολογία µου και στους άλλους
συναδέλφους που ακολουθούν µε ερωτήσεις περίπου του ίδιου
χαρακτήρα σε κάποια σηµαντικά γεγονότα τα οποία σηµειώθηκαν και χθες από τη Σύρο που έρχοµαι και τα οποία δροµολογούµε στο Υπουργείο Εργασίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπάρκας για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνω από την µη απάντηση σας ότι
δεν θα απαντήσετε ούτε σε εµένα ούτε στους συναδέλφους οι
οποίοι έπονται και αφορούν ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα.
Τα ζητήµατα εδώ, κύριε Υπουργέ, είναι απλά. Κατ’ αρχάς, χαίροµαι για το γεγονός ότι έχετε τη δυνατότητα, κύριε Υπουργέ,
να σχεδιάζετε το µέλλον των νέων, όταν εµείς παραλάβαµε ανεργία 27% και στους νέους πάνω από 50% και µάλιστα µε έναν
νόµο να ισχύει για τον υποκατώτατο µισθό που έχει την υπογραφή σας. Οι νέοι και οι νέες επιστήµονες στη χώρα µας πληρώνονταν µε κάτω από τον κατώτατο µισθό. Αυτός ο νόµος έχει
την υπογραφή σας. Αλλά χαίροµαι για το γεγονός ότι πλέον
εσείς δεν έχετε να διαχειριστείτε τέτοια ζητήµατα.
Έχετε όµως, κύριε Υπουργέ, να διαχειριστείτε άλλα προβλήµατα. Και προφανώς θα συµφωνήσετε και εσείς ότι όλα τα προγράµµατα που σχεδιάστηκαν δεν σχεδιάστηκαν για να µπουν
αυτοί οι άνθρωποι στο δηµόσιο. Αυτά είναι πέρα από εµάς. Μην
τα λέτε στο ελληνικό Κοινοβούλιο, εκτός κι αν έχετε άλλους σχεδιασµούς. Γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι για να µπει κάποιος στο δηµόσιο, υπάρχει µια συγκεκριµένη διαδικασία.
Αυτά τα προγράµµατα όµως κάνουν κάτι συγκεκριµένο. Και
προσέξτε, τα προγράµµατα αυτά δεν λειτούργησαν µόνο στη
χώρα µας, κύριε Υπουργέ. Όλες οι χώρες του κόσµου οι οποίες
πέρασαν τέτοια κρίση και είχαν να διαχειριστούν τέτοια ανεργία,
αυτό που κάνανε είναι να δηµιουργούν δεξιότητες στους ανθρώπους οι οποίοι µένανε άνεργοι, µένανε εκτός αγοράς εργασίας.
Με την έννοια αυτή, εάν εσείς θεωρείτε ότι «εντάξει, λύσαµε το
πρόβληµα των δασών, δεν θα έχουµε πάλι πληµµύρες», να σας
θυµίσω στους νεκρούς που είχατε κι εσείς. Αλλά εµείς, ξέρετε,
δεν σκυλεύουµε, όπως κάνατε εσείς µε το Μάτι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όµως τα προγράµµατα αυτά, κύριε Υπουργέ, είχαν συγκεκριµένο χαρακτήρα για να βοηθήσουµε στην κλιµατική αλλαγή, για
να καθαριστούν τα δάση µας, για να µπορέσουµε να διαχειριστούµε το προσφυγικό, κάτι το οποίο κάνετε κι εσείς τώρα, ή για
τους νέους ανέργους επιστήµονες. Αυτά τα προγράµµατα, συγγνώµη που θα σας το πω, αλλά δεν σχεδιάστηκαν µόνο µε φορείς
του δηµοσίου, αλλά βάλαµε και άλλους φορείς µέσα, όπως το
ΕΒΕΑ.
Με την έννοια αυτή, κύριε Υπουργέ, εµείς κάναµε τον σχεδιασµό. Εσείς όµως δεν απαντάτε. Αποφεύγετε να απαντήσετε. Και
νοµίζω ότι είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν θα απαντήσετε
ούτε στη δευτερολογία σας σ’ εµένα, παρά θα χαράξετε τον
οδικό χάρτη. Ποιο οδικό χάρτη, κύριε Υπουργέ, θα χαράξετε; Θα
πείτε ότι «εµείς µε την ανάπτυξη που θα φέρουµε, σε µια δεύτερη ζωή, θα δηµιουργήσουµε νέες θέσεις εργασίας», όταν
έχετε το πρώτο τρίµηνο αυτής της θητείας σας αύξηση της ανεργίας; Γιατί δεν το λέτε αυτό; Γιατί δεν το αναφέρετε αυτό στην
οµιλία σας;
Εµείς, λοιπόν, λέµε απλά πράγµατα. Τι θα κάνετε µε τα προγράµµατα αυτά; Θα τα αφήσετε να ολοκληρωθούν; Έχει σχεδιασµό το Υπουργείο για δεύτερο κύκλο; Και µάλιστα -το ξαναλέωσε κοµβικά σηµεία, κύριε Πρόεδρε, σε σηµεία τα οποία πραγµατικά η χώρα µας περνάει ακόµα και τώρα κρίση. Το προσφυγικό
είναι κάτι για το οποίο όλοι κουβεντιάζουµε και η δασοπροστασία. Αλλά, κύριε Υπουργέ, δυστυχώς ούτε σ’ εµένα θα απαντήσετε, µα ούτε και στους συναδέλφους αργότερα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, η κακιά συνήθεια του ΣΥΡΙΖΑ να
έχει πάρει διαζύγιο µε την αλήθεια συνεχίζεται. Το πρόβληµα
είναι όµως ότι εκτίθεται συνεχώς. Θυµίζω ότι στις εθνικές εκλογές όλος αυτός ο κόσµος στον οποίο αναφέρεστε, οι νέοι της
πατρίδας µας και οι εργαζόµενοι γύρισαν την πλάτη στον ΣΥΡΙΖΑ. Σας καταψήφισαν, παρ’ ότι κάνατε αυτές τις προσπάθειες
της εικονικής µείωσης της ανεργίας διαµέσου της παρέµβασης
µε χρήµατα και δηµόσιους πόρους.
Απαντώ όµως, γιατί είπατε µία τροµακτική ανακρίβεια, ότι αυξήθηκε η ανεργία. Τώρα µόλις είπε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, κύριε
Πρόεδρε ότι επί ηµερών της Νέας Δηµοκρατίας αυξήθηκε η
ανεργία! Για ακούστε: Ιούλιος 2018, επί ΣΥΡΙΖΑ, ανεργία 19,1.
Ιούλιος 2019, τώρα, 16,9. Αύγουστος του ’18, επί ΣΥΡΙΖΑ, ανεργία 18,9. Τώρα, επί Νέας Δηµοκρατίας, 16,7 η ανεργία. Σεπτέµβριος του 2018, επί ΣΥΡΙΖΑ, 18,8% ανεργία. Σήµερα περιµένουµε
τα αποτελέσµατα της ΕΛΣΤΑΤ. Κάνω την πρόβλεψη ότι η ανεργία
θα έχει µειωθεί περαιτέρω επί της Κυβέρνησής µας.
Συµπέρασµα: Να είστε πολύ προσεκτικοί, να µελετάτε, γιατί
εκτίθεστε έναντι του ελληνικού λαού που βλέπει και γνωρίζει την
αλήθεια. Εµείς επιµένουµε, σχεδιάζουµε σε ένα νέο περιβάλλον.
Δεν γίνεται ούτε µε θαύµατα ούτε µε µαγικά ραβδιά η αντιµετώπιση της ανεργίας, ούτε µε ευχολόγια, ούτε µε µατζούνια, ούτε
µε χρηµατοδότηση του δηµοσίου.
Σε κάθε περίπτωση, για να ξέρετε σε ποιον απευθύνεστε, είµαι
εγώ που ως Υπουργός Εργασίας το 2012-2014, βλέποντας το
ύψος της ανεργίας στο 27%, σχεδίασα τότε µαζί µε το ΠΑΣΟΚ,
µε τον Βασίλη τον Κεγκέρογλου, τη µεγάλη παρέµβαση της κοινωφελούς εργασίας, η οποία θα συνεχιστεί. Συνεχίστηκε από το
’13, την κρατήσατε και θα συνεχιστεί. Και έρχεται και πάλι το µεγάλο πρόγραµµα της κοινωφελούς εργασίας που θα ξεκινήσει
τον Φεβρουάριο µήνα του 2020 κανονικότατα, όπως γινόταν όλα
τα προηγούµενα χρόνια.
Δεύτερον, το θέµα το οποίο αφορά το πρόγραµµα των hot
spots, το έχω ήδη υπογράψει. Λόγω του ειδικού χαρακτήρα και
του επείγοντος χαρακτήρα και του εθνικού χαρακτήρα που έχει
προχωράει, όπως επίσης και το πρόγραµµα που αφορά τους εργαζόµενους στα νοσοκοµεία. Για λόγους και εδώ κρίσιµους για
την υγεία, το πρόγραµµα αυτό συνεχίζεται απρόσκοπτα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Τα υπόλοιπα, κύριε Υπουργέ;
Στις καλένδες;
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Θα τα πω µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Έχουµε κι άλλες ερωτήσεις.
Οι τρεις επόµενες ερωτήσεις, του κ. Αποστόλου, της κ. Μανωλάκου και του κ. Μουλκιώτη, αφορούν το ίδιο θέµα. Άρα η πρότασή µας είναι χωρίς κανένας να χάσει κανένα δικαίωµα σε
σχέση µε το χρόνο, να συζητηθούν όλες µαζί. Δηλαδή θα πάρει
πρώτος τον λόγο ο κ. Αποστόλου, µετά ο κ. Μουλκιώτης, µετά η
κ. Μανωλάκου, κατά την κοινοβουλευτική δηλαδή σειρά, και θα
απαντήσει ο κύριος Υπουργός. Ο χρόνος του κυρίου Υπουργού
είναι εννέα λεπτά.
Οι τρεις ερωτήσεις οι οποίες θα συζητηθούν µαζί είναι οι εξής:
Η πρώτη µε αριθµό 271/2-12-2019 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή Εύβοιας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Ευάγγελου Αποστόλου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Παράταση της απασχόλησης µέσω των προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
στην προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων της Χώρας».
Η πέµπτη µε αριθµό 267/28-11-2019 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Βοιωτίας του Κινήµατος Αλλαγής κ.
Γεωργίου Μουλκιώτη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Στον αέρα οι εργαζόµενοι στο πρόγραµµα κοινωφελούς χαρακτήρα για την αντιπυρική προστασία
των δασικών οικοσυστηµάτων της Χώρας».
Η τρίτη µε αριθµό 284/3-12-2019 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου της Βουλευτού Β’ Πειραιά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Για τους εργαζόµενους
στο πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας στην δασοπροστασία».
Τον λόγο έχει ο κ. Αποστόλου για δύο λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ακούσαµε µια γενικόλογη τοποθέτηση από τον κύριο Υπουργό για την ανεργία.
Κύριε Υπουργέ, η ερώτησή µου είναι συγκεκριµένη και περιµένει επί εβδοµάδες µια συγκεκριµένη απάντηση. Εµείς, όταν
ήµασταν κυβέρνηση, για το ζήτηµα της δασοπροστασίας, σε συνεννόηση βεβαίως και µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, πήραµε
την απόφαση να εντάξουµε πέντε χιλιάδες εξήντα έξι ανέργους
µέσα από το κοινωφελές πρόγραµµα του ΟΑΕΔ στη δασοπροστασία, γιατί ήδη είχαµε ξεκινήσει ενισχύοντας την πρόληψη µε
χρηµατοδότηση. Έπρεπε οπωσδήποτε να δηµιουργήσουµε τις
προϋποθέσεις και για ένα προσωπικό το οποίο θα ασχοληθεί µε
την πρόληψη και γενικότερα µε τις δασικές εργασίες.
Προσλάβαµε, λοιπόν, αυτούς τους εργαζόµενους για οκτώ
µήνες και στη διαδροµή είδαµε ότι όντως η χρησιµότητα που
αναζητούσαµε ήταν πάρα πολύ σηµαντική, αυτή που προέκυψε.
Γι’ αυτό, λοιπόν, µετά από οκτώ µήνες, παρατείναµε µε το συγκεκριµένο πρόγραµµα, διότι το πρόγραµµα έχει και µερικές προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί πάρα πολύ σηµαντικές. Η πρώτη
ήταν ότι πρέπει µέσα από αυτή την εκπαίδευση και εργασία -δηλαδή µετατρέψαµε ουσιαστικά µια ανεργία σε εργασία και ειδίκευση ταυτόχρονα- να έχουµε εργαζόµενους οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν για τη συγκεκριµένη ανάγκη ευρύτερα στις δασικές εργασίες.
Αυτοί λοιπόν τώρα, ενώ έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η εκπαίδευσή τους, αυτό που τους λείπει για να µπορούν να χαρακτηριστούν δασεργάτες είναι το πιστοποιητικό επιδεξιότητας, δηλαδή
ότι αυτές τις εργασίες που ασχολήθηκαν µπορούν αύριο µεθαύριο, όταν υπάρχουν οι ανάγκες, να τις κάνουν. Αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί.
Πέραν αυτού, νοµίζω πως ιδιαίτερα η σχέση σας µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, δεν ξέρω, ειλικρινά είναι ένα πρόβληµα, αν
συνεννοείστε ή δεν συνεννοείστε. Δεν µπορεί την ίδια ώρα το
Υπουργείο Περιβάλλοντος να λέει ότι «εµείς θέλουµε να κάνουµε
παρέµβαση στη δασοπυρόσβεση, να δώσουµε ιδιαίτερο βάρος
στην συµµετοχή της δασικής υπηρεσίας. Ήδη έχει γίνει αυτή η
ρύθµιση». Πώς, λοιπόν, η δασική υπηρεσία θα κάνει πρόληψη µε
τη δασική εργασία, όταν αυτοί οι άνθρωποι που ήδη εξειδικεύονται δεν έχουν το απαραίτητο πιστοποιητικό του δασεργάτη; Και,
ταυτόχρονα, δεν µπορούν, σύµφωνα µε τις δικές σας, τουλάχιστον, διαδόσεις -αυτό που φαίνεται- ότι δεν θα συνεχίσετε το
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πρόγραµµα, ότι θα το συνεχίσετε αργότερα.
Κλείνω, λέγοντας ότι ο Υφυπουργός, που είχε έρθει πριν δύο
µήνες εδώ για να απαντήσει στην ερώτηση, άφησε ανοιχτό το
θέµα. Οι διαδόσεις, που διέρρεαν ιδιαίτερα από τον ΟΑΕΔ, ήταν
ότι θα υπάρξει µία έστω τετράµηνη παράταση, ούτως ώστε, µπαίνοντας στην αντιπυρική περίοδο τον Απρίλιο, να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες.
Στη δευτερολογία µου θα συνεχίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Μουλκιώτη, έχετε
τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι κατ’
αρχάς γιατί επιλέξατε να απαντήσετε εσείς σήµερα, ασκώντας
το δικαίωµα το οποίο έχετε από το ΦΕΚ του διορισµού και των
αρµοδιοτήτων των Υπουργών, γιατί την προηγούµενη εβδοµάδα
ο κ. Μηταράκης δεν ήρθε να απαντήσει και µαταιώθηκε µε αίτηµά του η συζήτηση για σήµερα.
Παράλληλα µε αυτό θα πω και τούτο επί τη ευκαιρία. Θα ήθελα
σήµερα µετά από την επιλογή που κάνατε ως Υπουργός, έχοντας
την ευθύνη του Υπουργείου, να αναλάβετε και τη διεξαγωγή και
διενέργεια της εργατικής διαφοράς µε τους απολυθέντες της
Τράπεζας Πειραιώς και να δώσετε µια λύση σε αυτό το πρόβληµα, καθώς είναι µία απαράδεκτη κατάσταση η απόλυση των
εργαζοµένων της Τράπεζας Πειραιώς.
Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση είναι πολύ συγκεκριµένη. Βεβαίως,
έχει κατατεθεί στις 25 Νοεµβρίου. Στις 30 Νοεµβρίου έληξαν οι
συµβάσεις. Ήταν επίκαιρη τότε. Και τώρα, όµως, είναι επίκαιρη,
σε συνδυασµό µε το ότι οι εργαζόµενοι στην κοινωφελή εργασία
για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων
έχουν αποκτήσει µία πολύ σηµαντική εµπειρία.
Υπάρχει εξαγγελία δεδοµένη -και ακούστηκε, επίσης, και πριν
λίγο από τον συνάδελφο τον κ. Αποστόλου- από τον αρµόδιο
Υφυπουργό τότε, απαντώντας στην ερώτηση 48 του 2019 του κ.
Κεγκέρογλου, ο οποίος είχε δεσµευτεί ότι θα δοθεί τετράµηνη
παράταση σε αυτούς τους εργαζόµενους της κοινωφελούς εργασίας οι οποίοι έχουν τη συγκεκριµένη εµπειρία.
Το ζήτηµα είναι: Υπάρχει αυτή η τετράµηνη παράταση; Σκοπεύει το Υπουργείο να δώσει την τετράµηνη αυτή παράταση
στους εργαζόµενους της κοινωφελούς εργασίας;
Πέραν τούτου, µε δεδοµένο το φαινόµενο της Κινέτας, µε δεδοµένο τα πληµµυρικής φύσεως φαινόµενα, που έχουν να κάνουν και µε την προστασία των δασών, θα γίνει δεκτό το αίτηµα
των δασεργατών που έχουν την εξειδίκευση, την εµπειρία, µε τις
δεξιότητες τις οποίες έχουν αποκτήσει;
Στη νέα προκήρυξη να έχουν την κατάλληλη µοριοδότηση,
προκειµένου να προβούν σε περαιτέρω διαδικασίες υποβολής
αιτήµατος, για να έχουν τη δυνατότητα της περαιτέρω µονιµοποίησής ή ένταξης σε νέο πρόγραµµα;
Κύριε Υπουργέ, εγώ θα ήθελα, επειδή είναι δύο συγκεκριµένα
τα ερωτήµατα, να έχω απάντηση σε αυτά τα πολύ συγκεκριµένα
ερωτήµατα, πέραν των όσων ακούσαµε. Και ήταν ενδιαφέροντα
αυτά που είπατε. Σε σχέση, όµως, µε την τετράµηνη παράταση
για την οποία έχει δεσµευτεί ο Υφυπουργός κ. Μηταράκης, και η
οποία, συνεπώς, είναι δέσµευση της Κυβέρνησης, να µας πείτε:
Υλοποιείται ή δεν υλοποιείται;
Το δεύτερο είναι αν προτίθεται να προχωρήσει σε ικανοποίηση
των αιτηµάτων για τη δωδεκάµηνη ανανέωση των συµβάσεων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Η κ. Μανωλάκου έχει τον λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Πέντε χιλιάδες εξήντα έξι συµβασιούχοι στις δασικές υπηρεσίες και στις αποκεντρωµένες διοικήσεις είναι πολλοί άνθρωποι για να βρεθούν στο δρόµο. Και το
λέω γιατί; Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δούλεψαν δύο οκτάµηνα και
από ανειδίκευτοι ειδικεύτηκαν. Συνεπώς, το να ζητάµε να συνεχιστεί η δουλειά τους είναι κέρδος για δύο λόγους.
Πρώτον, ότι µε δεδοµένο τα τεράστια προβλήµατα στη δασοπροστασία και στη τραγική υποστελέχωση των δασαρχείων της
χώρας, θα βουλώσει λίγο τις «τρύπες» -όχι πολύ, λίγο- γιατί χρειάζονται ουσιαστικά σαράντα χιλιάδες άτοµα, σύµφωνα µε µελέτες που έχουν κάνει οι συνδικαλιστικοί φορείς.
Ταυτόχρονα, θα αξιοποιηθεί ειδικευµένη εργασία. Και αυτούς
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τους ανθρώπους τους χρειαζόµαστε µε όλες τις ειδικότητες που
αναφέρθηκαν, γιατί; Γιατί η σωτηρία του δασικού πλούτου και η
προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού δεν µπορεί να
µπαίνουν στο «ζύγι» του δηµοσιονοµικού κόστους. Όπως και τα
αναγκαία έργα προστασίας του λαού να µπαίνουν στη ζυγαριά
κόστους-οφέλους. Και, µάλιστα, ειδικά η προστασία του δασικού
πλούτου της χώρας, που πρέπει να παραδοθεί στις επόµενες γενιές. Δεν είναι δικό µας, πρέπει να το παραδώσουµε.
Συνεπώς αυτό εµείς που ζητάµε είναι, όχι αυτό που έχετε υποσχεθεί, την τετράµηνη απλώς παράταση, αλλά τη δωδεκάµηνη
παράταση άµεσα και να αφορά όλους. Και αυτούς που έχουν
φύγει. Γιατί έχουν ξεκινήσει από τα τέλη Νοέµβρη οι απολύσεις.
Όλους! Και σε αυτό το χρονικό διάστηµα των δώδεκα µηνών να
µετατραπούν σε αορίστου χρόνου µε αξιοπρεπή µισθό.
Διότι, κύριε Υπουργέ, τι είπατε προηγουµένως; Ότι αυτά τα
προγράµµατα τύπου ΟΑΕΔ είναι κεκαλυµµένη ανεργία. Και εγώ
συµφωνώ µαζί σας, γιατί έχουν µισθούς ντροπής. 470 ευρώ. Δεν
ζεις. Είναι µισή ζωή.
Συνεπώς, περιµένουµε απαντήσεις για αυτό το δυναµικό που
χρειαζόµαστε στην κυριολεξία, γιατί καλύπτουν οργανικές θέσεις
και πάγιες ανάγκες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σας ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για εννιά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Θέλω να πω προς τους αξιότιµους κυρίους και κυρίες συναδέλφους, οι οποίοι έκαναν τις ερωτήσεις για το κοινωφελές πρόγραµµα της πυροπροστασίας, ότι θα απαντήσω
συγκεκριµένα στη δευτερολογία µου.
Το κάνω αυτό, γιατί τώρα θέλω να µου δοθεί η ευκαιρία να πω,
προς τους αγαπητούς και αξιοσέβαστους συναδέλφους, ότι
ευαισθησία για το περιβάλλον δεν µπορεί να διεκδικεί κανένας
περισσότερο από τον άλλον. Εγώ ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι όλοι ισότιµα είµαστε ευαίσθητοι απέναντι στο περιβάλλον.
Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά µε τις ερωτήσεις που κάνατε για
το συγκεκριµένο θέµα, «µην ξύνεστε στην γκλίτσα του τσοπάνη
µου» όπως λένε. Διότι το πώς αντιµετωπίσαµε το περιβάλλον το
καλοκαίρι του 2019 σε σχέση µε αυτό του 2018 απέχει έτη
φωτός. Το αφήνω αυτό, όµως, προσπαθώντας να σας πω να µην
είστε προκλητικοί σε ζητήµατα τα οποία δεν δικαιούστε και δεν
µπορείτε.
Το θέµα του περιβάλλοντος είναι ένα ζήτηµα πάρα πολύ σοβαρό και συµφωνώ ότι πρέπει να µεριµνήσουµε ως µια γενιά να
παραδώσουµε σε καλύτερες συνθήκες στο περιβάλλον στην
επόµενη γενιά που έρχεται.
Επειδή, όµως, θα απαντήσω για το συγκεκριµένο πρόγραµµα
συγκεκριµένα στη δευτερολογία µου, θέλω να συνεχίσω αυτό
που υποσχέθηκα στην απάντηση του άλλου Βουλευτή που έφυγε
λίγο πριν για το ζήτηµα της επιστροφής µου από τη Σύρο. Γιατί
αυτό απαντάει και στην «καρδιά» του προβλήµατος. Γιατί όλες
οι ερωτήσεις που κάνατε και γίνονται για τα θέµατα της εργασίας
στόχο έχουν ένα πράγµα: Την αντιµετώπιση της ανεργίας και τη
µείωσή της.
Η θέση της Κυβέρνησης -όχι τώρα, αλλά και προεκλογικά και
την περίοδο που ήµασταν αντιπολίτευση- είναι ότι η ανεργία δεν
αντιµετωπίζεται διαµέσου του δηµοσίου. Αντιµετωπίζεται διαµέσου της επιχειρηµατικότητας, µε τη δηµιουργία υγιών θέσεων
διαµέσου του ιδιωτικού τοµέα, µε την προσέλκυση επενδύσεων,
µε ανάπτυξη. Γιατί αυτοσκοπός µας είναι ο άνθρωπος, ο εργαζόµενος και ο άνεργος. Αυτός είναι αυτοσκοπός µας. Κι αν δεν
έχουµε τα εργαλεία της επιχειρηµατικότητας, όσους πόρους και
αν διαθέτουµε από το δηµόσιο, που αυτοί θα εξαντληθούν κάποια στιγµή, δεν θα αναχαιτίσουµε το κοινωνικό πρόβληµα των
ανέργων.
Γι’ αυτό, λοιπόν, στοχεύουµε όπως κάνει όλος ο ανεπτυγµένος
κόσµος, στον αυτονόητο δρόµο του ιδιωτικού τοµέα.
Βεβαίως, και ο δηµόσιος τοµέας έχει ένα σηµαντικό ρόλο, µέσα σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο, όµως, που και δηµοσιονοµικά
µπορούµε να οριοθετήσουµε τι πόρους θα κατανείµουµε για να
µειώσουµε τις ανοιχτές «πληγές».
Θα σας πω ότι χθες επέστρεψα από τη Σύρο. Και ήταν µία ση-
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µαντική µέρα, όχι µόνο για µένα που ως Υπουργός και Βουλευτής εκπροσώπησα την Κυβέρνηση µαζί µε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά µία σηµαντική µέρα για όλη τη
χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες κόψαµε την κορδέλα των
εγκαινίων του ανοίγµατος της Ελεύθερης Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης του Νεωρίου, µε τη δηµιουργία εκατοντάδων νέων θέσεων εργασίας, µε εργαζόµενους της ναυπηγοεπισκευαστικής
ζώνης, που ήταν «αγκαλιά» µε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε τους ανθρώπους που εκπροσωπούν την επιχείρηση. Μία «γροθιά» όλοι!
Κύριε Πρόεδρε, χθες στη Σύρο άνοιξαν εκατοντάδες θέσεις
εργασίας. Εκατόν είκοσι ελληνικά πλοία, Ελλήνων εφοπλιστών,
αρχίζουν να επιστρέφουν και πάλι στην Ελλάδα και για πρώτη
φορά υπάρχει το σύµπτωµα να µην µπορούν να τους εξυπηρετήσουν.
Να, λοιπόν, πώς δηµιουργούνται οι θέσεις εργασίας. Και αυτό
που έγινε χθες στη Σύρο, ευχόµαστε όλοι -και η ελληνική Κυβέρνηση θα προσπαθήσει- να γίνει και στην Ελευσίνα. Ευχόµαστε να
ανοίξουν τα ναυπηγεία της Ελευσίνας, να γίνουν ελεύθερα, ανταγωνιστικά, να επιστρέψει στην Ελλάδα ο ελληνικός στόλος, ο
στόλος των Ελλήνων εφοπλιστών, που είναι διάσπαρτος σε όλο
τον κόσµο και που µέχρι χθες πήγαιναν σε ναυπηγεία εκτός Ελλάδος, µε έναν υγιή συνδικαλισµό, όπως το συνδικαλισµό που
γνώρισα στη Σύρο, που έδινε µάχη καθηµερινά για την προάσπιση του ναυπηγείου. Και τα κατάφερε µαζί µε τους ιδιοκτήτες
του ναυπηγείου, στην ίδια πλευρά. Γιατί δεν µπορεί να είναι χωριστά. Οι λογικές αυτές της αδράνειας του παρελθόντος ή της
αναχαίτισης της δηµιουργίας της ιδιωτικής πρωτοβουλίας ήταν
κάτι που υπονόµευε το συµφέρον της χώρας, το εθνικό συµφέρον της χώρας.
Και χθες, πράγµατι, στη Σύρο έγινε ένα µεγάλο, πολύ θετικό
γεγονός, εµβληµατικό για τη χώρα µας, που είχε πάντα το συγκριτικό πλεονέκτηµα και έχει και το «know-how» στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Και είδα εφοπλιστές στη συνάντηση αυτή
των εγκαινίων του Νεωρίου. Είδα εφοπλιστές οι οποίοι ήταν εκεί
µε τα πλοία τους, αρόδου, έξω, να περιµένουν στη σειρά για να
πάρουν τον χρόνο τους, για να πάρουν και αυτοί µερίδιο της επισκευής του πλοίου τους µέσα στα ναυπηγεία, που δεν τα χωρούσαν πλέον.
Να, λοιπόν, ποια είναι τα επιτεύγµατα. Έτσι µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τις προκλήσεις του αύριο: να ανοίξουµε ιδιωτικές
επιχειρήσεις και δη στον κρίσιµο τοµέα της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, που η Ελλάδα µπορεί να προσφέρει πολλά. Έχει
τις δυνατότητες! Τις είχε! Τις χάσαµε, όµως, για λόγους ιδεοληψίας, για λόγους αδράνειας, για λόγους που οι ευθύνες διαχέονται ευρύτερα. Και δεν είναι η στιγµή να κάνουµε επιµερισµό
ευθυνών. Υπήρξε, όµως, µία περίοδος που η χώρα µας, σε αυτό
τον κρίσιµο τοµέα που θα φέρει δισεκατοµµύρια στην Ελλάδα,
που θα δηµιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας,
είχε απωλέσει αυτό το συγκριτικό πλεονέκτηµα. Το είχαµε χάσει.
Και τα ελληνικά πλοία -σκεφτείτε- πήγαιναν από την Τουρκία
µέχρι τη Ρουµανία, σε όλο τον κόσµο, για να κάνουν επισκευές,
να χτιστούν καινούργια πλοία. Και ήταν άδικο για την πατρίδα
µας, για τις νέες γενιές της χώρας µας!
Και, όµως, στη Σύρο έγινε αυτό που θέλαµε όλοι: οι εργαζόµενοι µία γροθιά µε τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Στην ίδια
πλευρά ποιοι; Αυτοί που µέχρι τώρα γνωρίζαµε ότι ήταν οι πιο
σκληροπυρηνικά αντίθετοι, συνδικαλιστικά, από την πλευρά της
ιδιοκτησίας. Οι εργαζόµενοι της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης
της Σύρου δίνουν το παράδειγµα. Και ήταν µεγάλη χαρά και τιµή
που ήρθαν και εργαζόµενοι από την Ελευσίνα να χαιρετίσουν το
µεγάλο γεγονός, καλώντας όλο το πολιτικό σύστηµα της χώρας
µας, ενωµένο, να γίνει το παράδειγµα της Σύρου παράδειγµα για
όλη την Ελλάδα, να ανοίξουν τα ναυπηγεία της Ελευσίνας, να γίνουν ελεύθερα, να φύγουν εκείνοι που τα υπονοµεύουν εδώ
µέσα, που υπονόµευαν την εθνική προσπάθεια και τα κρατούσαν
κλειστά για λόγους οι οποίοι ακόµα δεν έχουν απαντηθεί.
Όµως, θα πάµε ενωµένοι στο µέλλον. Και η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτής της Κυβέρνησης είναι ότι θα ανοίξουµε δουλειές για τους Έλληνες. Τέλος σε εκείνα τα παιχνίδια,
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τα πολιτικά και τα µικροκοµµατικά, που εµπόδιζαν την ανάπτυξη
της χώρας. Είµαστε αποφασισµένοι να βρούµε δουλειές στους
Έλληνες! Είµαστε αποφασισµένοι να γυρίσουν οι Έλληνες από
το εξωτερικό!
Για αυτό στις 9 Δεκεµβρίου γίνεται µία µεγάλη εκδήλωση -την
κάνει το Υπουργείο Εργασίας- µε έναν εµβληµατικό τίτλο:
«ReΒrain Greece», αντίθετα, δηλαδή, από το «brain drain». Είναι
η πρώτη εθνική προσπάθεια -συµβολική- µέσα από ένα ειδικό
πρόγραµµα που ονοµάζεται «ReBrain Greece», ξανά στην Ελλάδα, επιστροφή στην Ελλάδα. Ανοίγουµε ένα πρόγραµµα για
τετρακόσιους, υψηλού επιπέδου, επιστήµονες, µέσα από τους
οποίους θέλουµε να στείλουµε ένα µήνυµα ηχηρό παντού, το
οποίο να δίνει τη δυνατότητα να επιστρέψουν τετρακόσιοι επιστήµονες στον ιδιωτικό τοµέα της χώρας µας και όχι στο δηµόσιο. Θέλουµε να δώσουµε την ευκαιρία σε λαµπρά µυαλά που
έχουν φύγει στο εξωτερικό να επιστρέψουν, µε κίνητρα, µε πόρους του δηµοσίου. Θέλουµε να κάνουµε µία εµβληµατική κίνηση, µε την οποία να πούµε, «Ελάτε πίσω, χρηµατοδοτούµε τον
πρώτο χρόνο της εργασίας σας στον ιδιωτικό τοµέα», µε την
υποχρέωση των ιδιωτικών επιχειρήσεων να κρατήσουν αυτούς
τους νέους, που θα επιστρέψουν από το εξωτερικό, κοντά τους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του
κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα έξι µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 6ο Γυµνάσιο Νέας Σµύρνης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, επειδή επιλέξατε στην πρωτολογία σας να µη
δώσετε απάντηση για την ερώτηση, απλά και εγώ θέλω να εκφράσω τη χαρά µου για το γεγονός ότι ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για το ναυπηγείο του Νεωρίου της Σύρου ολοκληρώθηκε και
τα ναυπηγεία άνοιξαν. Απλά θέλω να θυµίσω -γιατί είναι ένα ζήτηµα που µε αφορά- ότι τα ναυπηγεία της Σύρου ήταν πάντα
ιδιωτικά -ανήκαν στον κ. Ταβουλάρη- και τα έσωσε το Πολεµικό
Ναυτικό της χώρας µε συγκεκριµένες παραγγελίες. Ελπίζω να
αναγνωρίσετε στη δευτερολογία σας ότι ακόµα και η πρώτη συνάντηση µε τον κ. Ξενοκώστα, της «ONEX» δηλαδή, που ανέλαβε
την ευθύνη λειτουργίας των ναυπηγείων, µαζί µε τους εργαζόµενους και στις δύο περιπτώσεις, έγινε από την προηγούµενη
κυβέρνηση. Και, βεβαίως, όλο αυτό ολοκληρώθηκε χθες µε το
κόψιµο της κορδέλας.
Ο κ. Αποστόλου έχει τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, σήµερα βιώσαµε
µία πρωτοφανή διαδικασία στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ο παριστάµενος Υπουργός να µας στερήσει τη δυνατότητα, ουσιαστικά, στη δευτερολογία µας να σχολιάσουµε τις θέσεις του, τις
απόψεις του, διότι εδώ το ερώτηµα είναι συγκεκριµένο: Αυτή την
ώρα πέντε χιλιάδες εξήντα έξι εργαζόµενοι βρίσκονται στο
δρόµο. Άρα θα τοποθετηθούµε µε βάση τις δικές µας προβλέψεις. Μακάρι να µπορούσατε να µας δώσετε τον λόγο και για τριτολογία.
Κύριε Υπουργέ, µε βάση τις διαδόσεις και όλα αυτά που διαβάζουµε, εάν υλοποιήσετε κάτι τέτοιο, τινάζετε στον αέρα, πραγµατικά, µία σοβαρή προσπάθεια που έχει γίνει στο συγκεκριµένο
χώρο. Και λέω ότι είναι σοβαρή η προσπάθεια, διότι δίνοντας οι
δασικές αρχές το συγκεκριµένο πιστοποιητικό δεξιότητας, δηµιουργείται ένα Σώµα το οποίο είναι εντελώς απαραίτητο ακόµη
και σήµερα, αύριο. Διότι η ανάγκη για πρόληψη, για δασοπροστασία δεν υπάρχει µόνο την ώρα που εξελίσσονται οι φωτιές
και οι πυρκαγιές. Γίνεται ένας σχεδιασµός µε βάση τα σχέδια τα
αντιπυρικά που τα δασαρχεία πρέπει να έχουν ολοκληρώσει
µέχρι τέλους του Μαρτίου, για να µπορούµε, χρησιµοποιώντας
αυτούς τους ανθρώπους, να είµαστε πιο αποτελεσµατικοί. Το µεγαλύτερο, το σοβαρότερο εργαλείο στην αντιµετώπιση των δασικών πυρκαγιών είναι η πρόληψη.
Απ’ ό,τι πληροφορούµαστε, δεν θα παρατείνετε το συγκεκρι-
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µένο πρόγραµµα και τον Μάιο, τον Απρίλιο, όταν θα ξεκινήσει η
αντιπυρική περίοδος, «θα…». Δεν ξέρουµε. Αν όντως πάτε σε
αυτή την κατεύθυνση, να ξέρετε ότι αχρηστεύετε αυτό το προσωπικό. Διότι από την ώρα που δεν έχει ολοκληρωθεί το πρόγραµµα, δεν έχουν γίνει όλα τα σεµινάρια, πού θα στηριχτείτε
για να δώσετε ιδιαίτερο βάρος στους συγκεκριµένους ανθρώπους, τους οποίους έχουµε ανάγκη γιατί καλύπτουν και πραγµατικές ανάγκες εκείνη την περίοδο;
Ξέρετε το κοµµάτι που αφορά τις τοπικές κοινωνίες. Και όλοι
αυτοί οι άνθρωποι που βρέθηκαν στην ανεργία και µπήκαν στο
συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι δασεργάτες, υλοτόµοι, κτηνοτρόφοι. Και πρέπει οπωσδήποτε να δώσετε ιδιαίτερο βάρος σε
αυτούς. Δεν µπορούµε να κάνουµε πρόληψη χωρίς αυτούς τους
ανθρώπους.
Κύριε Υπουργέ, ειλικρινά δώστε τη δυνατότητα σε αυτούς
τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν όλες τις προϋποθέσεις, να φανούν χρήσιµοι. Δεν θέλω να βάλω στον λόγο µου αυτά που διαρρέουν, ότι ετοιµάζετε να κάνετε µία έφοδο δικών σας ανθρώπων
πάνω στο συγκεκριµένο κοµµάτι.
Θα είναι λάθος τεράστιο. Θα είναι η ευθύνη τεράστια.
Ή µήπως το κάνετε -γιατί έχουµε πληροφορίες και φαίνεται ειδικά από τον προϋπολογισµό- γιατί έχουµε µία µείωση κατά 85
εκατοµµύρια ευρώ των δαπανών του κοινωφελούς προγράµµατος του ΟΑΕΔ; Το κάνετε για να εξοικονοµήσετε πόρους;
Άρα λοιπόν, εγώ κλείνω, επειδή ξέρω ότι περιµένουν οι άνθρωποι. Δώστε τη δυνατότητα τουλάχιστον της τετράµηνης παράτασης του προγράµµατος, την οποία ήδη -όπως σας είπαν και
προηγουµένως και άλλοι οµιλητές- είχατε δεσµευθεί ότι θα την
υλοποιήσετε .
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κ. Μουλκιώτης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, οφείλω να πω ότι
δεν τηρείται ο Κανονισµός σε σχέση τη διαδικασία των επίκαιρων
ερωτήσεων. Και το λέω αυτό, γιατί δεν µπορεί τώρα να κάνω µια
δευτερολογία και να µην έχω λάβει καµµία απάντηση, στα συγκεκριµένα δύο ερωτήµατα προς τον κύριο Υπουργό.
Ο κύριος Υπουργός βεβαίως είπε για ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα για ιδιαίτερη ενηµέρωση. Μπορούσε να την πει σε ένα
λεπτό και να απαντούσε τουλάχιστον, για να µπορέσουµε και
εµείς να απαντήσουµε. Τώρα, τι να απαντήσουµε; Είναι αυτή διαδικασία επίκαιρων ερωτήσεων; Ρωτώ και την Κυβέρνηση, όπως
εκπροσωπείται. Έτσι µπορούµε να προχωρήσουµε; Δεν είναι
µόνο η καλή νοµοθέτηση, είναι και η καλή κοινοβουλευτική διαδικασία. Αυτό είναι;
Στο συντακτικό στην αρχαία ελληνική γλώσσα έλεγαν για τον
σολοικισµό. Κάτι αντίστοιχο µπορώ να πω ότι είναι. Είναι µια διαδικασία σολοικισµού εδώ. Είναι µια παραβίαση έµµεση. Αυτό
είναι ένα µεγάλο πρόβληµα.
Επειδή, όµως, κύριε Υπουργέ, δεν µπορεί να διαφωνήσει κάνεις σε αυτά που είπατε και σε σχέση µε την Σύρο, αφήσατε υπονοούµενα ότι κάποιοι υπονόµευσαν χωρίς να πείτε τίποτα. Κακώς
αφήσατε υπονοούµενα. Δεν µπορεί σε αυτή την Αίθουσα να ακούγονται υπονοούµενα, χωρίς να έχουµε συγκεκριµένες απαντήσεις.
Αποφύγατε, όµως, επιµελώς να απαντήσετε για την πρόταση
που σας έκανα και ανέµενα, για το αν εσείς θα αναλάβετε σήµερα τη διαδικασία διενέργειας και διεξαγωγής της εργατικής
διαφοράς µε τους απολυµένους της Τράπεζας Πειραιώς. Κύριε
Υπουργέ, απαράδεκτη µεθόδευση, απαράδεκτη διαδικασία! Πρέπει να αναλάβετε πρωτοβουλία να επανέλθουν οι εργαζόµενοι
αυτοί στη δουλειά τους.
Τρίτον, σε σχέση µε την εξαγγελία του κ. Μηταράκη. Ισχύει,
κύριε Υπουργέ, η δέσµευση της Κυβέρνησης για την τετράµηνη
παράταση; Είναι συγκεκριµένο το ερώτηµα, είναι συγκεκριµένη
η δέσµευση της Κυβέρνηση µέσω του κ. Μηταράκη. Ισχύει; Εάν
δεν ισχύει, τι συµβαίνει; Άλλα λέει ο Υφυπουργός, άλλα λέει ο
Υπουργός σήµερα ενώπιον του ελληνικού Κοινοβουλίου;
Τέλος, σε σχέση µε τη σηµαντικότητα -που ακούστηκαν πάρα
πολλά πράγµατα- εγώ, κύριε Υπουργέ, θα σας καταθέσω έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Αιγάλεω µε ηµεροµηνία 11-102019, το οποίο απευθύνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και

6334

Ενέργειας, δηλαδή, στην Κυβέρνηση. Το έγγραφο αυτό της Διεύθυνσης Δασών Αιγάλεω -το οποίο θα καταθέσω και στα Πρακτικά- αναφέρεται σε συγκεκριµένο ζήτηµα και λέει ότι είναι
αδήριτη ανάγκη η παράταση των συµβάσεων αυτών των δασεργατών, µε συγκεκριµένη, τεκµηριωµένη άποψη µιας δηµόσιας
υπηρεσίας, η οποία έχει στην ευθύνη της τεράστιες εκτάσεις,
γνωρίζει τι δουλειά γίνεται και τι δουλειά έκαναν αυτοί οι άνθρωποι τόσο καιρό. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά και την εµπειρία την
οποία έχουν. Και γνωρίζει πολύ καλά -και αυτό είναι το µείζον- τι
διακυβεύεται. Και διακυβεύονται πολλά, κύριε Υπουργέ.
Εποµένως, γιατί η Κυβέρνηση επέλεξε ή επιλέγει να µην απαντάει και δεύτερον να µην παρατείνει τις συµβάσεις αυτών των
ανθρώπων για το τετράµηνο; Γιατί σε σχέση µε το αίτηµα των
εργαζοµένων και σε σχέση µε τις όποιες εξαγγελίες κάνετε, δεν
δίνετε το δικαίωµα µετά το τετράµηνο να υπάρχει µοριοδότηση
αυτών των ανθρώπων στις νέες προκηρύξεις, προκειµένου να
έχουν ένα άλλο µέλλον.
Οι ερωτήσεις, κύριε Υπουργέ, -επιµένω και καταλήγω- είναι
δύο και συγκεκριµένες. Και παρακαλώ πάρα πολύ να απαντήσετε. Και επίσης, να απαντήσετε στη δευτερολογία σας εάν θα
αναλάβετε τη διεξαγωγή της διενέργειας της εργατικής διαφοράς µε τους απολυµένους της Τράπεζας Πειραιώς.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει η κ. Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ, επιλέξατε να µην
απαντήσετε και να κάνετε ένα παραλήρηµα για την Σύρο.
Και το λέω γιατί την κρατική περιουσία και εσείς και οι προηγούµενοι την πουλάτε πάµφθηνα και ταυτόχρονα περνάτε ένα
ολόκληρο οπλοστάσιο που καταπατάτε στοιχειώδεις εργασιακές
σχέσεις. Έχετε «πυροβολήσει» τις συµβάσεις εργασίας και έρχεστε να µας δείξετε ότι αυτό είναι το µέλλον.
Και όµως, στα ναυπηγεία στη Σύρο οι εργασιακές σχέσεις
έχουν γίνει λάστιχο. Το ξέρει όλο το πανελλήνιο. Οι συνθήκες εργασίας είναι απάνθρωπες, σκλαβιάς. Τους βάζουν για όσες ώρες
τους χρειαστούν και µετά τους πετάνε σαν στυµµένη λεµονόκουπα. Και βεβαίως και εσείς και οι προηγούµενοι και τις συµβάσεις εργασίας έχετε ποδοπατήσει και τις ελαστικές σχέσεις
εργασίας πάτε να τις γενικεύσετε και να τις µονιµοποιήσετε.
Ουσιαστικά παράγετε συνθήκες που εξυπηρετούν τα κέρδη
των εφοπλιστών, των επιχειρηµατικών οµίλων και κυρίως τι κρύβετε; Ότι στη Σύρο φτιάχνετε µία µικρή βάση της Σούδας, που
θα είναι επικίνδυνο και για όλο το λαό. Γι’ αυτό είχατε και τον
Αµερικανό πρέσβη να σας δώσει τις ευλογίες.
Να έρθω, όµως, στο θέµα γιατί δεν θέλω να το παρακάµψω,
ούτε θα µας παρασύρετε. Μιλάτε για ευαισθησία στο περιβάλλον
και ότι δεν το διεκδικεί κανείς. Ξέρετε κάτι; Τα έργα δείχνουν και
κρίνουν ποιος έχει ευαισθησία και για την αντιµετώπιση της ανεργίας. Λιβανίζετε τον ιδιωτικό τοµέα, γιατί τους έχετε εξασφαλίσει
και προνόµια και συνθήκες σκλαβιάς για εργαζόµενους! Μήπως
σκοπεύετε και τα δασικά οικοσυστήµατα να τα δώσετε στο εµπόρευµα, δηλαδή, στους ιδιώτες και να µη στελεχωθούν οι δασικές εργασίες; Και γι’ αυτό αρνείστε να µας απαντήσετε;
Γιατί σε τελευταία ανάλυση, αλήθεια αυτοί οι πέντε χιλιάδες
άνθρωποι πόσο στοιχίζουν; Μόνο όσο στοιχίζει τριάντα χιλιόµετρα εθνικού δρόµου Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Κι όµως η εµπειρία
που απέκτησαν αυτοί οι άνθρωποι σηµαίνει ότι είναι προσφορά
στην κυριολεξία και θέλετε να τους πετάξετε στα σκουπίδια.
Και το λέω γιατί δεν είναι τυχαίο ότι σε όλες τις κινητοποιήσεις
τους έχουν συµπαράσταση από περισσότερα από έντεκα εργατικά κέντρα της Ελλάδας, από πολλές οµοσπονδίες και από τους
περισσότερους συλλόγους του δηµοσίου. Εάν εσείς δεν θέλετε
να στελεχώσετε τα δασαρχεία, τότε έµπρακτα πυροβολείτε τα
δασικά οικοσυστήµατα. Δεν µπορείτε να ερχόσαστε σαν Κυβέρνηση και να µας πουλάτε φούµαρα για πράσινη ανάπτυξη, όταν
δεν προστατεύετε ούτε το δικαίωµα στη µόνιµη και σταθερή δουλειά ούτε το περιβάλλον. Καταντάτε υποκριτές και κοροϊδεύετε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τέλος, να ξέρετε ότι το σύνθηµα που φώναζαν αυτοί οι εργαζόµενοι ήταν: «Τα δάση θέλουν προστασία και θέλουµε δουλειά
και όχι ανεργία». Εµείς θα συµπαρασταθούµε σε όλον αυτόν τον
αγώνα για µόνιµη και σταθερή δουλειά, γιατί έτσι προστατεύουµε και το δικαίωµα των ανθρώπων αυτών να έχουν δουλειά.
Αλλά είναι και µονόδροµος η προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων και της ανθρώπινης ζωής από κινδύνους φωτιάς και πληµµυρών.
Κοιτάξτε, έλεγα να ανανεωθούν οι συµβάσεις εργασίας µε
αναδροµική ισχύ και γι’ αυτούς που έχουν φύγει. Έχω µπροστά
µου µία επιστολή µίας συµβασιούχου από το Δασονοµείο Ικαρίας. Έφυγε στις 30 Νοέµβρη. Και ξέρετε τι της ζητούσαν; Να
επιστρέψει το εποχικό βοήθηµα των 711 ευρώ. Και αν δεν το επιστρέψει, θα της αφαιρέσουν δύο µήνες από το επίδοµα ανεργίας, δηλαδή, ούτε ψωµί να φάει!
Αυτό είναι απάνθρωπο, είναι βάρβαρο! Σας παρακαλώ η επιστολή να δοθεί στον Υπουργό και στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής, κ. Διαµάντω Μανωλάκου, καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κύριος
Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θέλω να ξεκινήσω µε µία γενική αρχή που αφορά την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τη δική µας Κυβέρνηση. Μακριά
από εµάς η οποιαδήποτε λογική µικροψυχίας.
Ναι, κύριε Πρόεδρε, έχετε δίκιο. Το µεγάλο εγχείρηµα της εξυγίανσης του Νεωρίου ξεκίνησε επί των ηµερών του ΣΥΡΙΖΑ, το
2017. Είναι µία αλήθεια. Προσέξτε, όµως, αυτό είναι το θετικό,
ότι υπάρχει συνέχεια στο κράτος.
Την περίοδο εκείνη ως Βουλευτής του Νοµού Κυκλάδων, αλλά
και η ίδια η Νέα Δηµοκρατία και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης
ως Αρχηγός Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δεν υπονόµευσαν την
προσπάθειά σας. Την επαινέσαµε και τη στηρίξαµε, γιατί θυµίζω
ότι στο παρελθόν αντίστοιχες προσπάθειες από άλλες Κυβερνήσεις -και από δική µας κυβέρνηση στο παρελθόν-, προσπάθειες
εξυγίανσης υπερχρεωµένων επιχειρήσεων τύχαιναν µέσα στη
Βουλή και έξω από τη Βουλή λογικής εµπόλεµης κατάστασης,
απειλών, φυλάκισης, ξεπουλήµατος, όλα αυτά. Δεν φερθήκαµε
το ίδιο. Ήµασταν διαφορετικοί και ως αντιπολίτευση και πήραµε
τη σκυτάλη από εκεί που την αφήσατε.
Σήµερα νοµίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ θα νιώθει ικανοποιηµένος µε
τα εγκαίνια του Νεωρίου και όχι µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, όλη η Ελληνική
Βουλή και όλη η Ελλάδα, γιατί αυτό το οποίο συνέβη χθες στη
Σύρο ήταν το άλµα στο µέλλον, µια ελπίδα που γεννήθηκε για
πρώτη φορά µετά από δεκαετίες, ελεύθερη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, κ. Μανωλάκου και τους Έλληνες εφοπλιστές να περιµένουν…
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Με σκλάβους!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): …µε τα πλοία τους αρόδου, µε πατριωτική συνείδηση, να θέλουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Μετά θα σας κατηγορούν ότι πάλι δεν απαντήσατε. Δεν µπαίνουµε στο θέµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, θα απαντήσω. Έχω εννιά λεπτά.
Όµως, νοµίζω ότι είναι πολύ σηµαντικό το χθεσινό γεγονός, διότι
για πρώτη φορά επιστρέφουν τα πλοία στην Ελλάδα, τα πλοία
θα περιµένουν για να πάρουν τη σειρά τους για να φτιαχτούν στο
Νεώριο της Σύρου.
Προσέξτε, άκουσα από την κ. Μανωλάκου το απίστευτο, για
καταστρατήγηση εργασιακών σχέσεων και λογική Μεσαίωνα και
λογική γαλέρας στο Ναυπηγείο της Σύρου.
Για ακούστε, λοιπόν, θα σας µεταφέρω µια άλλη εικόνα. Είδα
πραγµατικά µάτια να κλαίνε, είδα µάτια να δακρύζουν. Ήταν τα
µάτια των εργαζοµένων, του σωµατείου, των απλών εργαζοµένων, αλλά ήταν δάκρυα χαράς και συγκίνησης που για πρώτη
φορά είδαν να µπαίνουν χρήµατα στην τσέπη τους και µάλιστα
πολύ καλά, ικανοποιηµένοι εργαζόµενοι, χέρι-χέρι µε τον επιχει-
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ρηµατία, µε το διοικητικό συµβούλιο της επιχείρησης, να βλέπουν το µέλλον να πηγαίνει µπροστά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Για άλλα µάτια σας λέµε. Σ’ αυτά
τα µάτια, τι απαντάτε;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Αυτή είναι η απάντηση στην Ελλάδα του αύριο,
στην Ελλάδα της επιχειρηµατικότητας, στην Ελλάδα του ανταγωνισµού, στην Ελλάδα της ναυσιπλοΐας, στην Ελλάδα της ελεύθερης ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Υπάλληλοι των εφοπλιστών είστε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Έρχοµαι τώρα στο τελευταίο ερώτηµα και το πιο
κρίσιµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σας παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι.
Θα σας βγάλουµε δελτία Τύπου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Επαναλαµβάνω για να συνεννοηθούµε: Πρώτον,
το µεγάλο κοινωφελές πρόγραµµα, η κοινωφελής εργασία των
τριάντα πέντε χιλιάδων -ήδη εκ µέρους του Υπουργείου Εργασίας ετοιµαζόµαστε πυρετωδώς- θα ξεκινήσει και θα ανακοινωθεί
άµεσα. Θα ξεκινήσει στις αρχές του 2020.
Δεύτερον, το κοινωφελές πρόγραµµα των επιστηµόνων, των
πτυχιούχων στα νοσοκοµεία ήδη υπεγράφη από εµένα και συνεχίζουν απρόσκοπτα τη δουλειά τους για λόγους πολύ σηµαντικούς στην υγεία.
Τρίτον, το κοινωφελές πρόγραµµα στα ονοµαζόµενα hot spot
ήδη υπογράφηκε και συνεχίζουν την εργασία τους. Τέταρτον,
σχετικά µε το πρόγραµµα της δασοπροστασίας: Δεν υποτιµούµε
την αναγκαιότητά του και τη σηµασία του, όµως, θα υπάρξει νέο
πρόγραµµα στις αρχές του 2020 και βεβαίως, είναι στη σκέψη
µας να αξιοποιηθεί η σηµερινή εµπειρία όσων εργάζονται µε ειδική µοριοδότηση. Είναι άλλο ένα ζήτηµα το οποίο θα το δούµε
την περίοδο που θα σχεδιαστεί και θα µορφοποιηθεί το πρόγραµµα, δηλαδή πολύ-πολύ σύντοµα, στις αρχές του 2020. Άρα
το κοινωφελές πρόγραµµα για την πυροπροστασία θα συνεχιστεί
ως νέο πρόγραµµα κάτω από έναν νέο σχεδιασµό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Να τη χαιρόσαστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε πολύ.
Τώρα θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 265/27-11-2019 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας του Κινήµατος Αλλαγής, κ. Γεώργιου Καµίνη προς τον Υπουργό Εσωτερικών
µε θέµα: «Στελέχωση δηµόσιων οργανισµών µε αξιοκρατικά κριτήρια».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, κ. Θεόδωρος Λιβάνιος.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά αυστηρά,
αλλά εσείς, κύριε συνάδελφε, συγκρατείστε από µόνος σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουγα τώρα τον κ. Βρούτση να µιλάει για τα µικροκοµµατικά
και µικροπολιτικά παιχνίδια και να µας λέει ότι θα διοργανωθεί
και ηµερίδα µε τίτλο «ReBrain Greece». Μου ήλθε στην κυριολεξία να σκάσω στα γέλια, γιατί η ερώτησή µου ξεκινά µε αφορµή
τον διορισµό στο Πανεπιστήµιο Καρδίτσας του ογδόντα χρονών
κ. Πατέρα, ο οποίος έχει περάσει από τρία κόµµατα. Μας είπε
ότι του υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης διορισµό όταν θα γίνει
Πρωθυπουργός και σκέφτοµαι ότι έχουµε µια εθνική σχολή δηµόσιας υγείας που έχει ένα µεταπτυχιακό ακριβώς µε διοίκηση
υπηρεσιών υγείας. Αποφοιτούν κάθε χρόνο πενήντα παιδιά και
πάµε και διορίζουµε τους κοµµατικούς φίλους και τα στελέχη και
µετά µιλάµε και για brain drain.
Σε έρευνες που έχουν γίνει ανάµεσα στα πεντακόσιες χιλιάδες
παιδιά που έφυγαν µέσα στα χρόνια της κρίσης, αυτό το οποίο
µας λένε είναι ότι δεν τους ένοιαζε τόσο το χαµηλό βιοτικό επίπεδο της χώρας και οι χαµηλοί µισθοί, το κύριο πρόβληµά τους
ήταν η έλλειψη αξιοκρατίας στη χώρα αυτή.
Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό και απευθύνω σε
αυτόν την ερώτηση, γιατί αυτό είναι το αρµόδιο Υπουργείο για
τους διορισµούς, ποιες δηµόσιες προσκλήσεις ενδιαφέροντος
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και για ποιες θέσεις ευθύνης του δηµοσίου έχουν γίνει µε διαδικασία αξιοκρατίας και διαφάνειας, αντίστοιχες του Opengov, επί
κυβερνήσεώς σας και επί προηγούµενης Κυβέρνησης και αν, εν
πάση περιπτώσει, το σύστηµα Opengov δεν σας αρέσει, τι αντίστοιχο σκέφτεστε να καθιερώσετε;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είχα ακούσει τη φράση «τα παράπονα στον δήµαρχο». Τώρα,
ακούω τη φράση «τα παράπονα στο Υπουργείο που συνεργάζονται οι δήµαρχοι». Το Υπουργείο είναι υπεύθυνο για τους διορισµούς, όµως, δεν είναι υπεύθυνο για τους διορισµούς των διοικήσεων σε οργανισµούς. Το Υπουργείο είναι υπεύθυνο για τη δηµόσια διοίκηση.
Όµως, µια που αναφέρατε το θέµα των νοσοκοµείων, θα σας
πω δύο πράγµατα. Το πρώτο είναι ότι η Κυβέρνηση αυτή δεν διστάζει να διορθώσει λάθος, το οποίο αναγνωρίζει, και να το διορθώσει και άµεσα. Το δεύτερο είναι ότι για πρώτη φορά οι διοικητές των νοσοκοµείων θα αξιολογούνται ανά τρίµηνο µε βάση
συγκεκριµένους, µετρήσιµους και ποσοτικούς στόχους και είναι
κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σηµαντικό για την οµαλή λειτουργία των µονάδων υγείας.
Όσον αφορά τη δηµόσια διοίκηση: Από τους προηγούµενους
και πριν τις εκλογές και από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και
τώρα συνεχίζονται, προκηρύσσονται θέσεις ευθύνης στον δηµόσιο τοµέα. Ήδη ξεκίνησε και έχει αναρτηθεί στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και
τρέχουν οι αιτήσεις για τη στελέχωση υπηρεσιακών γραµµατέων
στα Υπουργεία. Η περίοδος των αιτήσεων τελειώνει στα µέσα
του Δεκεµβρίου.
Το βήµα αυτό είναι πολύ σηµαντικό. Θεσµοθετήθηκε µε τον
ν.4622 για το επιτελικό κράτος. Θεσµοθετήθηκε η θέση του υπηρεσιακού γραµµατέα ως δηµοσίου υπαλλήλου ανωτάτου επιπέδου, ο οποίος θα έχει συγκεκριµένους ρόλους στη λειτουργία
του Υπουργείου. Θα αναλάβει δύο πολύ σηµαντικούς τοµείς, τον
λεγόµενο διοικητικό τοµέα, που είναι το θέµα διαχείρισης προσωπικού και θα αναλάβει και την οικονοµική διαχείριση.
Αυτή η πρόσκληση θα τρέξει και θα ολοκληρωθεί σύντοµα.
Βρισκόµαστε σε διαρκή επικοινωνία µε το ΑΣΕΠ και για πρώτη
φορά στελέχη του δηµοσίου, δηµόσιοι υπάλληλοι µε αξιοκρατικά
κριτήρια θα αναλάβουν τη θέση του υπηρεσιακού γραµµατέα.
Περαιτέρω, είχαν προκηρυχθεί σειρά θέσεων για γενικούς διευθυντές και από την προηγούµενη Κυβέρνηση και πολλές από
αυτές έχουν ολοκληρωθεί. Αν δεν κάνω λάθος, εκατόν είκοσι
εννιά θέσεις γενικών διευθυντών είχαν προκηρυχθεί και πλέον
ορίστηκαν και κρίθηκαν εκατόν τέσσερις και θα ολοκληρωθεί
σύντοµα η διαδικασία για τους υπόλοιπους και αναλόγως προχωράµε γρήγορα στην επιλογή διευθυντών και προϊστάµενων
τµηµάτων µε δύο κεντρικά ζητούµενα: Πρώτον, αξιοκρατία και
δεύτερον, αντικειµενικότητα. Δεν θα είναι µόνο ο υπολογισµός
µορίων. Θα υπάρχει και συνέντευξη, γιατί ξέρετε ότι τα µόρια
πολλές φορές δεν αντικατοπτρίζουν και την πραγµατική εικόνα
ενός εργαζόµενου. Μέσω της συνέντευξης µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο και δηµόσιες συνεντεύξεις αυτό θα ολοκληρωθεί και
θα προχωρήσει το συντοµότερο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Καµίνη, έχετε τον
λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Απλώς να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι ήδη
από το 2010 οι διοικητές των νοσοκοµείων ουσιαστικά συνεδρίαζαν κάθε µήνα και κρινόντουσαν µε βάση µετρήσιµους στόχους
που είχαν τεθεί. Να θυµίσω ότι εκείνη την εποχή είχε µπει και ηλεκτρονική συνταγογράφηση και αξιολογούνταν και οι διοικητές
των νοσοκοµείων, ανάλογα µε το πώς πετυχαίναν τους στόχους
αυτούς.
Εκείνη την εποχή, το 2009-2011 διορίστηκαν µε το σύστηµα
του open gave -από το οποίο πέρασαν τρεις χιλιάδες άνθρωποιµε αξιοκρατικές διαδικασίες γενικοί γραµµατείς, όπως ο κ. Θεοχάρης ο οποίος είναι στέλεχος της σηµερινής Κυβέρνησης, ο κ.
Ανδρέας Τάκης, ο κ. Πινέλης, η κ. Μαρία Στρατηγάκη, ένα σωρό
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αξιόλογοι άνθρωποι.
Άκουσα αυτά που είπε ο κύριος Υφυπουργός. Πιστεύω ότι το
µεγάλο πρόβληµα της χώρας δεν είναι η οικονοµία. Το µεγάλο
πρόβληµα της χώρας είναι το κράτος και το κράτος σηµαίνει
προπάντων στελέχωση και αξιολόγηση.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Λιβάνιος.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Πολύ
σύντοµα, κύριε Πρόεδρε, το open gave, όταν δηµιουργήθηκε,
µετά τις εκλογές του 2009, ήταν µια αλλαγή. Νοµίζω, όµως ότι
και η τότε Κυβέρνηση αδίκησε τον εαυτό της, διορίζοντας και
πάλι, µέσω του open gave, πρώην Βουλευτές και αποτυχηµένους
Βουλευτές. Υπήρχαν και εκεί περιπτώσεις, δεν είναι µόνο οι περιπτώσεις που αναφέρατε. Υπάρχουν και περιπτώσεις Βουλευτών, οι οποίοι δεν εξελέγησαν και ξαφνικά βρέθηκαν, υποτίθεται,
µέσω του open gave σε θέσεις ευθύνης. Σε κάθε περίπτωση,
αυτό δεν έχει σηµασία. Σηµασία έχει ότι πρέπει άµεσα…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Αφού είχαν περάσει το από open gave,
όµως.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ναι, και
τυχαία εντελώς επελέγησαν ως οι πλέον κατάλληλοι.
Αυτό, λοιπόν, που έχει σηµασία είναι να προχωρήσουµε άµεσα
στη στελέχωση των θέσεων ευθύνης. Και για το δηµόσιο είναι
πολύ σηµαντικό, αλλά και για τους δηµοσίους υπαλλήλους είναι
πολύ σηµαντικό να νιώθουν ότι ούτε αδικούνται ούτε χρειάζεται
να ανήκουν σε κάποιο κοµµατικό ή συνδικαλιστικό ή άλλο όργανο. Αυτό που πρέπει να γίνει και θα γίνει άµεσα είναι να ολοκληρωθούν οι κρίσεις, να ολοκληρωθεί η στελέχωση και στο
στενό δηµόσιο τοµέα, αλλά και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα,
συµπεριλαµβανοµένων και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού. Να γίνουν οι κρίσεις, να αξιολογούνται τα
στελέχη, να αξιολογούνται αυτοί που θα επιλεγούν ότι µπορούν
να ανταπεξέλθουν στο έργο τους και το σηµαντικότερο να υπάρχει άµεσα παραγωγή έργου και παραγωγή πολιτικής, γιατί οι πολίτες έχουν ανάγκη αυτή τη στιγµή από αποτελέσµατα και έργα
και κυρίως να εξυπηρετούνται.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Θα συζητηθεί τώρα η τέταρτη µε αριθµό 283/3-12-2019 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Συντυχάκη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα:
«Άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τις καταστροφικές πληµµύρες στο νοµό Χανίων, στήριξη και αποζηµίωση των πληγέντων».
Θα την απαντήσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Λιβάνιος.
Τον λόγο έχει ο κ. Συντυχάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν έκλεισαν ακόµη οι πληγές από τις καταστροφικές πληµµύρες του περσινού χειµώνα στο νοµό Χανίων
και δυστυχώς, οι κάτοικοι ξαναέζησαν τον εφιάλτη των πληµµυρών στις αρχές του προηγούµενου µήνα, ειδικά στους δήµους
Πλατανιά, Κισσάµου και Καντάνου-Σελίνου. Στη ήδη κατεστραµµένες περιοχές έχουµε εκ νέου σηµαντικές ζηµιές σε καλλιέργειες, κατοικίες και ποιµνιοστάσια. Αποκοµµένες περιοχές εξαιτίας της έλλειψης αντιστήριξης των χωµάτινων µαζών δίπλα στο
δίκτυο και τους ορµητικούς χειµάρρους που κατέληγαν σε αυτό.
Έχουν εµφανιστεί ρηγµατώσεις και κατολισθήσεις χωµάτινων
όγκων επί του εθνικού οδικού δικτύου, βάζοντας σε κίνδυνο την
ασφάλεια των διερχοµένων. Οι συνέπειες αυτές δεν είναι αποτέλεσµα κάποιας θείας τιµωρίας, ούτε γενικά της κλιµατικής αλλαγής. Είναι αποτέλεσµα λόγω ανύπαρκτων υποδοµών και δικτύων,
που οδήγησαν σε εκατοντάδες αποκλεισµένα χωριά, λαϊκές κατοικίες κατεστραµµένες, βασικούς επαρχιακούς οδικούς άξονες
κατεστραµµένους και σηµεία του Βόρειου Οδικού Άξονα, σε καταστροφές µέρους του αγροτικού δικτύου και άλλων υποδοµών,
όπως γέφυρες και ζηµιές στο αγροτικό και ζωικό κεφάλαιο
καθώς και σε θερµοκήπια.
Παρά τις υποσχέσεις της προηγούµενης, αλλά και της σηµερινής Κυβέρνησης, της περιφέρειας, των δηµοτικών αρχών, οι
κάτοικοι συνεχίζουν να υφίστανται τα αποτελέσµατα της εγκλη-
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µατικής αδιαφορίας του κράτους. Η χρηµατοδότηση από το κράτος παραµένει ισχνή. Και ενώ το κόστος από τις περσινές ζηµιές
ανέρχεται στα 200 εκατοµµύρια ευρώ, τα µόνα ποσά που έχουν
εγκριθεί είναι 15 εκατοµµύρια ευρώ από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και από ιδίους πόρους της περιφέρειας και 4,5
εκατοµµύρια από το Ταµείο Αλληλεγγύης της κατά τα άλλα φιλεύσπλαχνης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν καλύπτουν καν τις άµεσες ανάγκες, ενώ ούτε λόγος να γίνεται για τον µακροπρόθεσµο
σχεδιασµό αντιπληµµυρικής προστασίας. Απλά έχουν γίνει κάποιες διανοίξεις δρόµων και καθαρισµοί καλαµιών από τα ρέµατα. Δεν προχώρησαν ούτε οι ουσιαστικές και απαραίτητες
εργασίες αποκατάστασης αντιστήριξης του οδικού δικτύου και
των γεφυρών, ούτε και στο σύνολό τους τα αναγκαία µέτρα προστασίας εν όψει του χειµώνα που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Καµµία αποζηµίωση των πληγέντων σε κατοικίες, σε φυτικό-ζωικό
κεφάλαιο και άλλα.
Τελικά, για άλλη µια φορά έδειξαν οι πληµµύρες πόσο ευάλωτη και ανοχύρωτη είναι η χώρα και όχι µόνο η Κρήτη, γιατί
έχουµε και τα φαινόµενα στη Θάσο, στην Κινέτα και αλλού, από
την ανυπαρξία αντιπληµµυρικών και άλλων έργων υποδοµής.
Σας ρωτάµε, κύριε Υπουργέ, τι µέτρα προτίθεται να πάρει η
Κυβέρνηση, ώστε να καταγραφούν και να αποκατασταθούν στο
σύνολό τους οι ζηµιές, να αποζηµιωθούν οι πληγέντες από τον
κρατικό προϋπολογισµό στο 100%, να γίνουν οι απαραίτητες µελέτες, ώστε να διασφαλιστεί πως το φαινόµενο αυτό δεν θα επαναληφθεί και να αποζηµιωθεί το σύνολο των πληγέντων, καθώς
και να ελαφρυνθούν από φόρους, δηµοτικά τέλη, ΕΝΦΙΑ, χρέη
σε τράπεζες. Επίσης να αποκατασταθούν στο σύνολό τους οι ζηµιές στο εθνικό δίκτυο και στο επαρχιακό και να γίνουν µελέτες
υποστήριξης του εδάφους. Να υλοποιηθούν, χωρίς καµµία καθυστέρηση όλα τα αναγκαία αντιπληµµυρικά έργα, τα απαραίτητα έργα διάνοιξης και εµβάθυνσης των ποταµών, διευθέτησης
των χειµάρρων και αντιπληµµυρικά έργα που να καλύπτουν το
σύνολο των αναγκών, µε βάση και τις µελέτες του ΥΠΕΚΑ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Λιβάνιος.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Κύριε
Συντυχάκη, είχαµε την ευκαιρία και την προηγούµενη εβδοµάδα
στην ερώτηση του κ. Δελή να συζητήσουµε και για τις καταστροφές που υπήρχαν στην Ολυµπιάδα της Χαλκιδικής. Αυτό που είχα
πει είναι ότι αν συµβεί µια φορά, αν είµαστε µια φορά στεναχωρηµένοι, όταν συµβαίνει δεύτερη και τρίτη φορά. πρέπει να είµαστε δέκα και εκατό φορές στεναχωρηµένοι, γιατί σηµαίνει ότι
κάποια πράγµατα δεν έχουν γίνει στο ενδιάµεσο.
Πράγµατι το δυτικό τµήµα της Κρήτης και ο νοµός Χανίων ξαναχτυπήθηκε τις προηγούµενες ηµέρες από την κακοκαιρία και
από τα ακραία καιρικά φαινόµενα.
Σχετικά µε τα βήµατα που έχουν γίνει, η Περιφέρεια Κρήτης
εκτίµησε το ύψος των ζηµιών που είχαν προκληθεί το 2018 στα
120 εκατοµµύρια ευρώ. Ήταν η αρχική εκτίµηση. Ο περιφερειάρχης Κρήτης µε απόφασή του έχει δώσει 10 εκατοµµύρια ευρώ
για υλοποίηση άµεσων επεµβάσεων στο οδικό δίκτυο της περιφερειακής ενότητας Χανίων. Επίσης, µε απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης έχουν δοθεί 4 εκατοµµύρια ευρώ για την υλοποίηση άµεσων παρεµβάσεων για αντιπληµµυρικά έργα και καθαρισµό ρεµάτων, 1.900.000 ευρώ από το τεχνικό πρόγραµµα
της περιφερειακής ενότητας Χανίων έχουν δοθεί επιπλέον για
καθαρισµό ρεµάτων συµπληρωµατικά του προηγούµενου που
ανέφερα και κυρίως που είναι και το σηµαντικότερο έχουν εγκριθεί 78 εκατοµµύρια ευρώ για την εκτέλεση έργων για την οριστική αποκατάσταση των ζηµιών σε δεκαπέντε επαρχιακούς
δήµους της περιφερειακής ενότητας Χανίων.
Επίσης, το Υπουργείο Εσωτερικών πέρα από την περιφέρεια
έχει επιχορηγήσει από το 2017 έως σήµερα τους δήµους του
νοµού Χανίων µε περίπου 6,5 εκατοµµύρια ευρώ για την αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες, υπάρχουν τα χρηµατοδοτικά
προγράµµατα στα οποία έχουν ενταχθεί οι δήµοι και αφορούν
κυρίως την προµήθεια µηχανηµάτων, για να έχουν και υλικοτεχνικό εξοπλισµό για να προχωρήσουν.
Ειδικότερα τώρα για τις αποκαταστάσεις των πληγέντων ιδιω-
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τών υπάρχει τριµελής επιτροπή η οποία συντονίζει και προχωρά
τις καταγραφές και τις αποκαταστάσεις των χρηµάτων. Ο Δήµος
Πλατανιά για παράδειγµα έχει επιχορηγηθεί στις 18-3-2019 µε
501.000 ευρώ περίπου για την αποκατάσταση αυτών των ζηµιών
ιδιωτών, ο Δήµος Καντάνου - Σελίνου µε 5.000 ευρώ µε βάση τις
αιτήσεις που είχαν υποβληθεί, ο Δήµος Κισσάµου µε 115.000
ευρώ κι ο Δήµος Χανίων µε 39.000 ευρώ. Για αυτά τα χρήµατα και ισχύει σε όλες τις φυσικές καταστροφές- η τριµελής επιτροπή συνεδριάζει, το Υπουργείο Εσωτερικών κάνει κάθε προσπάθεια να αποδίδονται κατευθείαν στους ιδιώτες όσο το δυνατόν συντοµότερα και αυτό που εξετάζουν και σε συνεργασία µε
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι να γίνει πιο απλή
η αίτηση, να γίνονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, ώστε σε περίπτωση καταστροφών να µπορούν να αποζηµιώνονται πολύ γρήγορα οι πληγέντες.
Θα επανέλθω και στη δευτερολογία µου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Συντυχάκη, έχετε
τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω σε
σχέση µε τα ποσά τα οποία είπατε. Το ζήτηµα είναι ότι η κατάσταση στον Νοµό Χανίων παραµένει όπως ακριβώς ήταν αµέσως
µετά τις καταστροφές του περσινού χειµώνα. Θα σας πω µόνο
το εξής: Το γνωρίζετε ότι ο Νοµός Χανίων δεν έχει χαρακτηριστεί
ως πληµµυροπαθής περιοχή; Σας ρωτάµε γιατί δεν έχει χαρακτηριστεί.
Αναφερθήκατε σε κάποια ποσά. Προσέξτε, όµως, αυτά τα ποσά είναι περισσότερο ως ανακοίνωση από την πλευρά του Υπουργείου και της περιφέρειας, γιατί στην πραγµατικότητα µέχρι
σήµερα έχει αξιοποιηθεί, έχει διατεθεί ένα πολύ ελάχιστο ποσό
που αφορά µόνο της διανοίξεις των ρεµάτων και την κοπή των
καλαµιών, τίποτα περισσότερο. Θα σας πω ενδεικτικά για το
Δήµο Πλατανιά, ο οποίος έχει υποστεί τις µεγαλύτερες ζηµιές,
από τα 50 εκατοµµύρια που υπολογίζεται το κόστος των ζηµιών,
έχουν εγκριθεί τεχνικά δελτία 33 εκατοµµυρίων ευρώ και έχουν
εκταµιευτεί µόνο 11 εκατοµµύρια ευρώ, όταν το κόστος της ζηµιάς µόνο στον Δήµο Πλατανιά είναι 50 εκατοµµύρια ευρώ. Μπορεί να εκτιµάει η περιφέρεια τα 120 εκατοµµύρια. Η πραγµατικότητα είναι µεγαλύτερη, για να µη σας µιλήσω γενικά για
τις ζηµιές που έχει υποστεί η Κρήτη, που υπερβαίνει κατά πολύ
το νούµερο το οποίο εσείς αναφέρατε.
Δεν έχουν αποκατασταθεί από τις καταστροφές διακόσια σπίτια τα οποία έχουν χαρακτηριστεί «κίτρινα», δηλαδή δεν είναι κατοικήσιµα. Τι έχετε να πείτε για αυτό; Τι έχετε κάνει για αυτό;
Συνεχίζουν, όµως, αυτοί να πληρώνουν τα δάνεια των σπιτιών,
στα οποία δεν κατοικούν. Γιατί δεν αναστέλλετε τις δανειακές
τους υποχρεώσεις για όσο χρονικό διάστηµα απαιτηθεί µέχρι την
αποκατάσταση των ζηµιών;
Δεύτερον, οι αγροτοκτηνοτρόφοι παρά την καταστροφή ζωικής και φυτικής παραγωγής, δεν έχουν πάρει δεκάρα τσακιστή.
Γιατί; Να απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήµατα. Ακόµα κι αν πάρουν
κάποια χρήµατα από τα ΠΣΕΑ, θα φτάσουν στα χέρια τους µετά
από δύο-τρία χρόνια. Τι έχετε κάνει σε σχέση µε αυτό;
Στη Γέφυρα του Κερίτη µόλις πριν δέκα µέρες τοποθετήθηκε
µία γέφυρα τύπου Μπέιλι, για να εξυπηρετεί τα Χανιά µε δύο
επαρχίες του Νοµού. Τι έχετε κάνει µέχρι σήµερα προκειµένου
να κατασκευαστεί µια σύγχρονη και ασφαλή γέφυρα που να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και τέλος, σε πολλά χωριά του Δήµου Πλατανιά το ΚΤΕΛ δεν
αναλαµβάνει την ευθύνη να πάει το λεωφορείο της γραµµής σε
πάρα πολλά χωριά, διότι έχουν καταστραφεί δρόµοι, έχουν στενέψει από τις κατολισθήσεις και τις αλλοιώσεις του οδοστρώµατος. Γιατί; Ποια µέτρα προτίθεστε να πάρετε για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος;
Στην επιλογή της η Κυβέρνηση κάθε φορά που τίθεται η
ανάγκη αντιπληµµυρικής προστασίας της χώρας επικαλείται την
κλιµατική αλλαγή. Εσείς, βέβαια, δεν την επικαλεστήκατε. Είσαστε πιο προσεκτικός στην τοποθέτησή σας. Όµως, πολλές φορές
ανασύρουν και η προηγούµενη κυβέρνηση και πολλά στελέχη
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της σηµερινής Κυβέρνησης ότι «Δεν µπορούσαµε να κάνουµε τίποτα. Ήταν ακραία καιρικά φαινόµενα που υπερβαίνει της ανθρώπινης προσπάθειας» και πάει λέγοντας. Θα σας πω µόνο, για
να δείτε την αδιαφορία την κρατική αδιαφορία και τη συνειδητή
επιλογή όλων των κυβερνήσεων να µην ασχοληθούν µε το σχέδιο, να µη χρηµατοδοτήσουν έργα αντιπληµµυρικής προστασίας
που έχουν να κάνουν µε την ασφάλεια της ζωής των ανθρώπων,
ότι από το 2012 υπάρχουν εκθέσεις και µελέτες για τον κίνδυνο
πληµµύρας και ταυτοποίησης των περιοχών υψηλού κινδύνου και
στις δεκατέσσερις υδάτινες περιφέρειες της χώρας, που εφιστούσαν την προσοχή ότι θα έρθουν ανυπολόγιστες καταστροφές, λόγω των πληµµυρών. Μέχρι σήµερα απολύτως τίποτα δεν
έχει αξιοποιηθεί, καµµία από αυτές τις µελέτες, καµµία από
αυτές τις εκθέσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ολοκληρώσετε, κύριε
Συντυχάκη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Την ίδια στιγµή φιγουράρει η
βιώσιµη και η δίκαιη ανάπτυξη, αλλά µόνο για έργα που αφορούν
την επιχειρηµατικότητα, την τουριστική ανάπτυξη, τους υδρογονάνθρακες, τα αεροδρόµια και πάει λέγοντας.
Εµείς, σε κάθε περίπτωση, κύριε Υπουργέ, θα θέσουµε ξανά
αυτά τα ζητήµατα. Θα κηρύξετε τον Νοµό Χανίων ως πληµµυροπαθή περιοχή και να καταγραφούν οι ζηµιές και να αποζηµιωθούν στο σύνολό τους οι κάτοικοι του Νοµού Χανίων; Θα πάρετε
όλα εκείνα τα αναγκαία µέτρα σχεδιασµού και υλοποίησης έργων
σε βάθος χρόνου, έτσι ώστε να αντιµετωπίσουµε αυτά τα φαινόµενα των πληµµυρικών φαινοµένων;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Συντυχάκη, ξέρετε, έχω την άποψη ότι η κλιµατική αλλαγή δηµιουργεί τα ακραία καιρικά φαινόµενα, τα οποία είναι
πλέον τόσο τακτικά, που πρέπει να τα συνηθίσουµε και να είµαστε προετοιµασµένοι για να µην κινδυνεύσουν ζωές και περιουσίες, όπως συµβαίνει τον τελευταίο καιρό.
Ειδικά για τη γέφυρα που αναφέρατε, είναι δύο, αν δεν κάνω
λάθος. Η περιφέρεια πάλι µας έχει ενηµερώσει ότι από το τεχνικό
πρόγραµµα της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων δόθηκε 1 εκατοµµύριο ευρώ για τη γέφυρα Μπέιλι και την προσωρινή γεφύρωση του Κερίτη.
Επίσης, επειδή θέσατε πολλά θέµατα, µεταξύ των οποίων κάποια αντιλαµβάνεστε ότι οι συναρµοδιότητες πολλών Υπουργείων, όπως οι αποζηµιώσεις των αγροτών από τις καταστροφές,
διάφορα θέµατα για τις ζώνες πληµµυρικής προστασίας, αλλά
και για την πληρέστερη ενηµέρωσή σας, για να τα έχετε και να
επανέλθετε, όποτε κρίνετε εσείς σκόπιµο, θα ήθελα να καταθέσει
για τα Πρακτικά πέντε έγγραφα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος: Από τη Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος. Από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών που αφορά τα ζητήµατα της ζώνης υψηλού κινδύνου για τα ρέµατα και ιδίως για τον Δήµο Πλατανιά. Από τους
Δήµους Σφακίων, Γαύδου, Καντάνου-Σελίνου και Πλατανιά και
το Υπουργείο Υποδοµών, σχετικά µε τα έργα που έχουν γίνει. Με
την ευκαιρία να αναφέρω ότι το Υπουργείο Υποδοµών έχει ξεκινήσει για τη δηµοπράτηση δύο µελετών αντιπληµµυρικών έργων
«Λιµνοδεξαµενή στη θέση Κουντουρά του Δήµου Καντάνου-Σελίνου» και «Κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων στην Περιφέρεια
Κρήτης, ειδική διάταξη 11β, προϋπολογισµού 2.500.000 και
1.300.000 ευρώ». Θα τα καταθέσω αυτά, για να λάβετε γνώση
και να έχετε ενηµερώσει.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κατά τα άλλα, είµαστε υποχρεωµένοι και ως Κυβέρνηση αποφασισµένοι να προσπαθήσουµε να λύσουµε ένα θέµα το οποίο
είναι δεκαετιών και είναι το θέµα τις αντιπληµµυρικής θωράκισης,
έχοντας υπ’ όψιν ένα νέο µεγάλο στοιχείο που υπάρχει, τη συχνότητα πλέον και την ένταση των βροχοπτώσεων. Στο πλαίσιο
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αυτό, λοιπόν, και µε βάση το νέο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα
έργων της τοπικής αυτοδιοίκησης θα προχωρήσουµε την περαιτέρω µελέτη αλλά και κατασκευή των απαραίτητων αντιπληµµυρικών έργων, ιδίως στις περιοχές υψηλού κινδύνου.
Όσον αφορά το αν έχει χαρακτηριστεί πληµµυροπαθής ο
Δήµος Χανίων, το αίτηµα θα το δω. Δεν έχω εικόνα γιατί δεν έχει
κατατεθεί. Θα επανέλθω και θα σας ενηµερώσω. Να δω πρώτα
τι έχει γίνει σχετικά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ, κύριε Υφυπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
Δεν συζητήθηκε η πρώτη µε αριθµό 276/2-12-2019 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Καρδίτσας της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Ασηµίνας Σκόνδρα προς τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Σοβαρή δυσλειτουργία
λόγω υποστελέχωσης των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ Αγροτών Θεσσαλίας», κατόπιν συνεννόησης του Υπουργού µε τη Βουλευτή.
Επίσης, δεν συζητήθηκε η πέµπτη µε αριθµό 267/28-11-2019
επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Βοιωτίας του
Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεωργίου Μουλκιώτη προς τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Στον αέρα οι εργαζόµενοι στο πρόγραµµα κοινωφελούς χαρακτήρα για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων της Χώρας»,
κατόπιν συνεννόησης του Υπουργού µε τον Βουλευτή.
Στο σηµείο αυτό κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω τη τιµή να
ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Παρασκευής 6ης Δεκεµβρίου του 2019, το οποίο έχει ως εξής:
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 268/29-11-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β3 Νοτίου Τοµέα Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Ιωάννη Μουζάλα προς τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη, µε θέµα: «Καταγγελίες σχετικά µε τη διαχείριση του
µεταναστευτικού/προσφυγικού ζητήµατος».
2. Η µε αριθµό 285/3-12-2019 επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λάρισας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκοµείο
Νοσηµάτων Θώρακος «Η Σωτηρία»».
3. Η µε αριθµό 277/3-12-2019 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιά του ΜέΡΑ25 κ. Φωτεινής Μπακαδήµα προς τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Περιστατικό αστυνοµικής καταστολής ενάντια σε φοιτητές».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 πα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 289/3-12-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ρεθύµνου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ανδρέα
Ξανθού προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Καθυστερεί η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ηπατίτιδα C ».
2. Η µε αριθµό 287/3-12-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μανώλη
Συντυχάκη προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε
θέµα: «Κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ)».
3. Η µε αριθµό 278/3-12-2019 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Αγγελικής Αδαµοπούλου προς τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Περιστατικά αστυνοµικής βίας και αυθαιρεσίας: η υπόθεση της Ειρήνης Εµινίδου
και του Ζήση Σούρλα».
4. Η µε αριθµό 290/3-12-2019 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Λάρισας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Άννας Βαγενά - Κηλαηδόνη προς τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη, µε θέµα: «Έξαρση του προβλήµατος της διακίνησης εµπορίας - χρήσης των ναρκωτικών στο κέντρο των Αθηνών».
5. Η µε αριθµό 279/3-12-2019 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Αγγελικής Αδαµοπούλου προς τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Εκπαιδευτικές δοµές στις φυλακές - σχολείο Καταστήµατος Κράτησης Κορυδαλλού».
6. Η µε αριθµό 280/3-12-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών της ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Διάχυση τοξικών αποβλήτων στον υδροφόρο ορίζοντα και στη θάλασσα της Ολυµπιάδας».
7. Η µε αριθµό 281/3-12-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Παραχώρηση Χρήσης
Αναψυκτηρίου Μονής Δαφνίου στο δήµο».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1279/15-10-2019 ερώτηση της Βουλευτού Λάρισας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ευαγγελίας Λιακούλη προς τον
Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Ο θεσµός του οικογενειακού ιατρού
σε κρίση».
2. Η µε αριθµό 1338/18-10-2019 ερώτηση του Βουλευτή Κέρκυρας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Δηµητρίου Μπιάγκη προς τον
Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Ανασυγκρότηση των Υγειονοµικών
Περιφερειών της Χώρας».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): 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: «Φορολογική µεταρρύθµιση µε αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
την Τρίτη 3 Δεκεµβρίου 2019 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε
δύο συνεδριάσεις, ενιαία επί της αρχής και επί των άρθρων και
των τροπολογιών.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Το Σώµα συνεφώνησε.
Οι οµιλίες των Βουλευτών είναι επτάλεπτες. Η εγγραφή των
οµιλητών αρχίζει µε το που θα ανέβει ο κ. Αµυράς και ολοκληρώνεται µε το που θα κατεβεί ο κ. Αλεξιάδης. Οπότε να ανοίξει
το κύκλωµα.
Τον λόγο έχει ο κ. Αµυράς εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας
για δεκαπέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να εισηγούµαι στο
Σώµα το πρώτο ολοκληρωµένο φορολογικό νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης µε τίτλο: «Φορολογική µεταρρύθµιση µε αναπτυξιακή
διάσταση για την Ελλάδα του αύριο». Δείτε πώς αυτό το σχέδιο
νόµου, το οποίο αύριο θα υπερψηφιστεί και θα γίνει νόµος του
κράτους, σπάει µία παράδοση πολλών ετών, σχεδόν µίας δεκαετίας. Αυτός ο τίτλος του νοµοσχεδίου έχει ουσία, αντικατοπτρίζει
στην πραγµατικότητα τη φορολογική µεταρρύθµιση για την Ελλάδα του αύριο που θέλουµε. Ωστόσο, σπάει µία παράδοση πολλών ετών, σχεδόν µίας δεκαετίας που ήθελε κάθε φορά που ένα
φορολογικό νοµοσχέδιο κατετίθετο στη Βουλή να συνοδεύεται
από τα δελτία ειδήσεων, τους τίτλους των εφηµερίδων, τα ειδησεογραφικά sites, τα ραδιόφωνα, τα κανάλια µε τις εξής εκφράσεις «φορολαίλαπα», «φοροκαταιγίδα», «ποιοι θα πληρώσουν το
µάρµαρο;», «βρέχει χαράτσια», «φοροµπηχτικό», «τα συνήθη
υποζύγια». Και όµως αυτή η παράδοση σπάει. Τίποτε από αυτά
δεν χαρακτηρίζει το δικό µας φορολογικό νοµοσχέδιο, καµία επιβάρυνση σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση, αλλά
αντιθέτως ελάφρυνση για όλους. Για πρώτη φορά, λοιπόν, σε µία
δεκαετία δίνεται ανάσα και αισιοδοξία στους φορολογουµένους,
για πρώτη φορά έχουµε ένα φορολογικό νοµοσχέδιο που µειώνει
τους φόρους αντί να τους αυξάνει. Η κουβέντα πλέον γίνεται επί
των ελαφρύνσεων…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Παρακαλώ, λίγη ησυχία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Έχει µπλοκάρει το σύστηµα της εγγραφής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Εντάξει, θα επικοινωνήσουµε, για να το φτιάξουν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Αυτό δείχνει πόσο καλό φορολογικό νοµοσχέδιο έχουµε φέρει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Άνοιξε το σύστηµα αυτή
τη στιγµή. Μπορείτε να εγγραφείτε, κύριοι συνάδελφοι.
Συνεχίστε, κύριε Αµυρά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για πρώτη
φορά σε µία δεκαετία δίνεται αισιοδοξία και ανάσα στους φορολογουµένους, για πρώτη φορά έχουµε µετά από πολλά χρόνια ένα
φορολογικό νοµοσχέδιο που µειώνει τους φόρους αντί να τους
αυξάνει. Η συζήτηση γίνεται επί των ελαφρύνσεων και όχι επί των
επιβαρύνσεων. Αυτές οι ελαφρύνσεις που επιφέρει το φορολογικό
νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης ξεπερνούν το 1.200.000.000 ευρώ.
Οικονοµική αποτελεσµατικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη, αυτός
είναι ο γνώµονας και ο µπούσουλας της Κυβέρνησης όπως ακριβώς εµφανίζεται και αντικατοπτρίζεται πρακτικά µε συγκεκριµένα
µέτρα σε αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Επιτροπή Οικονοµικών,
όταν εισήχθη το φορολογικό νοµοσχέδιο για συζήτηση και επεξεργασία, ζήσαµε µία πρωτόγνωρη, ίσως και αµήχανη στιγµή.
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Ήταν η στιγµή που ο κ. Σταϊκούρας, ο Υπουργός Οικονοµικών
απευθύνθηκε στους φορείς. Και ήταν όλοι οι φορείς εκεί: από
τους φοροτεχνικούς µέχρι όποιον σύνδεσµο θέλετε, leasing αυτοκινήτων, άνθρωποι που ασχολούνται µε τη ναυτιλία. Όλη η παραγωγική Ελλάδα ήταν µαζεµένη στην επιτροπή αυτή, όπου
είχαµε την ακρόαση των φορέων. Στρέφεται, λοιπόν, ο κ. Σταϊκούρας προς τους φορείς και λέει: «Υπάρχει κάποια διάταξη που
θέλετε να αποσύρω;». Υπήρξε µία νεκρική σιωπή, µία αµήχανη
στιγµή. Κοιταχτήκαµε όλοι, κοιτάξαµε τους φορείς και οι φορείς
είπαν «όχι, µην αποσύρετε καµία διάταξη, διότι το φορολογικό
νοµοσχέδιο είναι θετικό». Άρα πριν υπερψηφίσουµε εµείς εδώ το
φορολογικό νοµοσχέδιο, ήδη η παραγωγική Ελλάδα είχε δώσει
την ψήφο εµπιστοσύνης της.
«Φέρνουν το φορολογικό µας σύστηµα», είπαν οι φορείς, «πιο
κοντά στα ευρωπαϊκά, µε ενθάρρυνση επενδύσεων και δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας». «Ίσως για πρώτη φορά», είπε εκπρόσωπος άλλων φορέων, «οι Έλληνες φορολογούµενοι να µπορούν να αισιοδοξούν». Ένας τρίτος κατέθεσε τη δική του άποψη,
ότι γίνονται, επιτέλους, σοβαρά βήµατα για πάταξη της φοροδιαφυγής.
Δεν είναι, λοιπόν, να απορείς που η Αντιπολίτευση και ιδιαίτερα
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ, εµφανίστηκε ζαλισµένος από αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο, ανέσυρε θεωρίες
από τη ναφθαλίνη, προσπάθησε να βγάλει από τη µύγα ξύγκι και
σε κάποιες περιπτώσεις πήγε να κάνει ανεπιτυχώς την τρίχα τριχιά.
Ακούστε, λοιπόν, τι θα ακούσουµε σήµερα από τον ΣΥΡΙΖΑ και
βεβαίως τις απαντήσεις που εµείς θα δώσουµε:
Μία γκρίνια πρώτα απ’ όλα από τον ΣΥΡΙΖΑ, από εσάς αγαπητοί Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μας λέτε: «Δεν προλάβαµε να τα κάνουµε εµείς». Είχατε βέβαια προλάβει να υπερφορολογήσετε τα
πάντα, είχατε βέβαια προλάβει να αυξήσετε τον ΦΠΑ σε πάρα
πολλά είδη διατροφής από το 13% στο 23% και µετά όλα µαζί
στο 24%, είχατε προλάβει να βάλετε χαράτσια στη µπύρα, στον
καφέ, στο σταθερό τηλέφωνο και στο κρασί.
Ειδικά δε για το κρασί, µας λέτε ως επιτυχία σας ότι είστε
εσείς που αφαιρέσατε το χαράτσι από το κρασί. Πρώτον, εσείς
επιβάλατε το χαράτσι στο κρασί και δεύτερον το Συµβούλιο της
Επικρατείας ήταν αυτό που µε απόφασή του έκρινε ότι αυτό το
χαράτσι ήταν αντισυνταγµατικό και έπρεπε, βεβαίως, να καταργηθεί.
Θα µας πείτε επίσης ότι δεν προλάβατε, αλλά πρέπει να σας
υπενθυµίσω ότι σας πρόλαβε ο ελληνικός λαός, διότι στις 7 Ιουλίου οι Έλληνες πολίτες επέλεξαν υπευθυνότητα, σοβαρότητα
και κοινωνική ευαισθησία.
Μας λέει, επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ «δίνετε από τα έτοιµα». Άλλη µία
αµήχανη στιγµή περάσαµε στην Επιτροπή Οικονοµικών, όταν ο
κ. Σταϊκούρας ο Υπουργός Οικονοµικών αποκάλυψε ότι, όταν
ανέλαβε τα καθήκοντά του στο Υπουργείο Οικονοµικών, στο γραφείο του βρήκε ένα χαρτί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
ένα χαρτί που το είχε δώσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
και στον κ. Τσακαλώτο, αναφέροντας ότι το δηµοσιονοµικό κενό
για το 2020 θα υπερέβαινε το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Ακόµη και
η Commission, τον Ιούνιο που µας πέρασε, είχε χτυπήσει µεγάλη
καµπάνα, λέγοντας ότι υπάρχει µεγάλο δηµοσιονοµικό κενό.
Μέσα σε τέσσερις µήνες η Κυβέρνηση κάλυψε το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ του δηµοσιονοµικού κενού και έφτασε σε ελάφρυνση που σήµερα συζητάµε 1.200.000.000 ευρώ. Δηλαδή,
κάλυψε µία απόσταση, µία διαδροµή 2.200.000.000 ευρώ.
Μας λέτε επίσης, κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ «µικρές οι ελαφρύνσεις από το φορολογικό σας νοµοσχέδιο, ψίχουλα δίνετε». Σας
προκαλώ, λοιπόν, και σας προσκαλώ να πάτε να το πείτε αυτό
σε έναν ελεύθερο επαγγελµατία, σε έναν υδραυλικό, σε έναν βιοτέχνη, σε έναν αυτοαπασχολούµενο, σε έναν γεωργό, σε έναν
έµπορο, ο οποίος µε αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο θα δει
στην τσέπη του 1.300 ευρώ περισσότερα, δεδοµένου ότι τόση
είναι η µείωση του φόρου.
Μας λέτε, επίσης, ότι η ελάφρυνση που δίνεται µε το φορολογικό νοµοσχέδιο είναι µεγαλύτερη για τους πλουσίους και µικρότερη για τους φτωχούς. Και εκεί είχαµε ακούσει ένα χαριτωµένο
–αλήθεια- επιχείρηµα, για κάποιον που κερδίζει 800.000 ευρώ τον
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χρόνο και η φορολογική ελάφρυνση, λέει, σε αυτόν είναι µεγαλύτερη. Ο κ. Βεσυρόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονοµικών κάθισε
και τους µέτρησε. Είναι τετρακόσιοι σαράντα όλοι αυτοί που
αµείβονται στην Ελλάδα ετησίως µε 800.000 ευρώ και ο καθένας
από αυτούς πληρώνει φόρο 442.000 ευρώ.
Και τέλος, ένα άλλο επιχείρηµα που κάποιοι σαν καραµέλα το
καλοδουλεύουν στο στόµα τους είναι «ξεχάσατε τη µεσαία
τάξη». Ποιοι το λένε αυτό; Το λένε αυτοί που έβαλαν στους επαγγελµατίες υποχρεωτικά να καταβάλλουν το 75% του εισοδήµατός τους σε εισφορές και εφορία και µετά νοιάστηκαν για τη
µεσαία τάξη. Το λένε αυτοί που πήραν χιλιάδες είδη διατροφής
-τα ταπεινά µακαρόνια τα θυµάστε;- και τα πήγαν από το 13%
στο 24%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία και η Κυβέρνησή µας έχει τη µεσαία τάξη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός
της ως κόρη οφθαλµού. Δεν αφορά τη µεσαία τάξη η µόνιµη µεσοσταθµική κατά 22% µείωση του ΕΝΦΙΑ; Έξι εκατοµµύρια πολίτες ευεργετήθηκαν από τη µείωση του ΕΝΦΙΑ που έφερε η
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και µάλιστα από το 2019,
παρά το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε πει προεκλογικώς ότι
αυτό το µέτρο θα ίσχυε από το 2020.
Δεν αφορά τη µεσαία τάξη η βελτίωση των εκατόν είκοσι δόσεων; Και µάλιστα κανείς δεν κατάλαβε ποτέ δύο γιατί στις εκατόν είκοσι δόσεις δεν είχαν συµπεριληφθεί τα νοµικά πρόσωπα,
οι επιχειρήσεις. Δεν είναι µεσαία τάξη οι εξακόσιες χιλιάδες πολίτες που έκαναν χρήση της δυνατότητας των εκατόν είκοσι δόσεων, χάρη στο νοµοθέτηµα της Κυβέρνησης Μητσοτάκη;
Ή δεν αφορά τη µεσαία τάξη η ασφάλεια των πολιτών; Γίνονται πολλά βήµατα στην ασφάλεια των πολιτών, για να απελευθερωθούν και τα πανεπιστήµια από τα κέντρα ανοµίας, και οι
γειτονιές µας, και οι δρόµοι και να µην υπάρχουν γκέτο στις πόλεις τύπου Εξαρχείων.
Δεν αφορά τη µεσαία τάξη η προστασία της πρώτης κατοικίας;
Σας θυµίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προβλέψει µέχρι 31 Δεκεµβρίου
την προστασία της πρώτης κατοικίας. Εµείς δώσαµε κι άλλη επέκταση, µέχρι την άνοιξη του 2020 η πρώτη κατοικία προστατεύεται.
Δεν αφορά επίσης τη µεσαία τάξη η αύξηση του επιδόµατος
θέρµανσης; Σας θυµίζω ότι επί Σαµαρά το επίδοµα θέρµανσης
ήτανε 150 εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο, το πήγατε εσείς στα 60
εκατοµµύρια ευρώ -το διαλύσατε δηλαδή- και εµείς τώρα σιγάσιγά το ξαναστήνουµε στα πόδια του. Αλλά 10 εκατοµµύρια
ευρώ έξτρα για το επίδοµα θέρµανσης και τα χρήµατα µπροστά.
Επίσης, δεν είναι χωρίς σηµασία η αποπληρωµή του ακριβού
δανείου, που είχαµε πάρει από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Δυστυχώς, η προηγούµενη κυβέρνηση δεν είχε καταθέσει ούτε
καν αίτηµα.
Ο ηλεκτρονικός τζόγος, 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, ο online
ηλεκτρονικός τζόγος ήταν αρρύθµιστος. Υποτίθεται τέλος του
Δεκεµβρίου του 2017 η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα είχε ρυθµίσει αυτή
την αγορά. Την άφησε ανεξέλεγκτη. Εκεί να δείτε φοροδιαφυγή.
Ήρθε η Κυβέρνησή µας και µέσα σε τέσσερις µήνες έβαλε το
νοµοθετικό πλαίσιο για να ορίσει τον online τζόγο.
Όλα αυτά λοιπόν µέσα σε τέσσερις µήνες. Αυτό που δεν θα
ακούσετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την αντιπολίτευση
και ιδιαίτερα από τον ΣΥΡΙΖΑ θα σας το πουν οι πολίτες. Με αυτό
το φορολογικό νοµοσχέδιο, πρώτον, µειώνεται από το 22% στο
9% ο πρώτος εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής για εισοδήµατα έως 10.000 ευρώ. Όπως προείπα, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, και µόνον από αυτήν τη ρύθµιση, θα έχουν όφελος το
χρόνο 1.300 ευρώ, φουσκωµένο ταµείο για 1.300 ευρώ.
Επίσης, 28% ήταν ο φόρος των επιχειρήσεων, που τον είχε αυξήσει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, 24% µε ένα νοµοθέτηµα, µε αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο, εµείς τον φτάνουµε. Μειώνουµε κατά
τέσσερις µονάδες τη φορολογία των επιχειρήσεων.
Ελάτε τώρα να σας δώσω µερικά παραδείγµατα και για τους
µισθωτούς και για τα φυσικά πρόσωπα και για τις επιχειρήσεις.
Ελεύθεροι επαγγελµατίες: Με το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο
ένας ελεύθερος επαγγελµατίας που είχε κέρδη 10 χιλιάδων
ευρώ τον χρόνο, θα έπρεπε να πληρώσει φόρο 2.200 ευρώ.
Τώρα θα πληρώσει 900 ευρώ. Ένας ελεύθερος επαγγελµατίας -
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όποιον θέλετε- ένας τυροκόµος, ένας ηλεκτρολόγος, ένας επιπλάς, ένας βιοτέχνης που είχε κέρδη 25.000 ευρώ τον χρόνο,
τώρα θα έπρεπε να πληρώσει επί ΣΥΡΙΖΑ 5.850 ευρώ και τώρα
µε το φορολογικό νοµοσχέδιο θα πληρώσει 4.550 ευρώ.
Πάµε και στους µισθωτούς. Εισόδηµα µισθωτού µε δύο εξαρτώµενα µέλη 14.000 ευρώ τον χρόνο θα έπρεπε να πληρώσει
1.080 ευρώ φόρο. Τώρα θα πληρώσει 920 ευρώ. Να σας το πω
πιο απλά. Οι µισθωτοί, και του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα,
θα δουν αύξηση στις αποδοχές τους και οι συνταξιούχοι. Είναι η
πρώτη φορά που παίρνουν αύξηση µετά από µία δεκαετία. Έως
15 ευρώ τον µήνα θα πάρουν αύξηση οι µισθωτοί του δηµοσίου
και οι συνταξιούχοι που λαµβάνουν πάνω από 617 ευρώ το µήνα
και δεν έχουν παιδιά, µέχρι 14 ευρώ τον µήνα αύξηση για τους
µισθωτούς του δηµοσίου και τους συνταξιούχους που λαµβάνουν πάνω από 633 ευρώ κάθε µήνα και έχουν ένα παιδί, αύξηση
17 ευρώ τον µήνα για όσους µισθωτούς του δηµόσιου τοµέα και
συνταξιούχους λαµβάνουν πάνω από 700 ευρώ τον µήνα και βαρύνονται µε δύο τέκνα, 27 ευρώ αύξηση τον µήνα για τους δηµοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους που λαµβάνουν
πάνω από 682 ευρώ κάθε µήνα και βαρύνονται µε τρία παιδιά.
Έχουµε µείωση της προκαταβολής του φόρου επίσηµα από
το φορολογικό νοµοσχέδιο. Σας θυµίζω πως ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει
την προκαταβολή του φόρου για τις επιχειρήσεις στο 50%, στο
55%, εκεί, την πήγε στο 100% και τώρα που εµείς αρχίζουµε την
αποκλιµάκωση και κατά πέντε µονάδες µειώνουµε την προκαταβολή του φόρου ο ΣΥΡΙΖΑ σφυρίζει αδιάφορα. Είναι ηµέρα Σάββατο.
Θα ήθελα να ξέρω, θα ψηφίσετε τη µείωση του αφορολογήτου; Θα ψηφίσετε τις αυξήσεις, στην ουσία, των συντάξεων και
των µισθών µε τη µείωση φορολογίας που εµείς κάνουµε; Δεν
είµαι καθόλου αισιόδοξος για τη στάση σας.
Αφορολόγητο, άλλη µία πικρή, θλιβερή ιστορία για τον ΣΥΡΙΖΑ. Είχε πάρει το αφορολόγητο στα 9.600 ευρώ, το κατέβασε
στα 8.600 ευρώ, παρά το γεγονός ότι µας απειλούσε ότι θα παραιτηθεί η ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών αν έπεφτε το
αφορολόγητο, το αφορολόγητο έπεσε 1.000 ευρώ επί ΣΥΡΙΖΑ,
κανείς δεν παραιτήθηκε και τώρα να δούµε αν θα ψηφίσουν το
αφορολόγητο, δηλαδή την ενίσχυσή του, πρώτα απ’ όλα, κατά
1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ένας λοιπόν που έχει ένα παιδί µέχρι
τα 9.000 ευρώ θα έχει το αφορολόγητό του, µε δύο παιδιά 10.000
ευρώ, µε τρία παιδιά 11.000 ευρώ και πάει λέγοντας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ για την ανοχή σας.
Εισφορά αλληλεγγύης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η εισφορά αλληλεγγύης ήταν ένα έκτακτο µέτρο. Υποτίθεται θα
έληγε η ισχύ στις 31-12-2016. Την κάνατε µόνιµη, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, και τώρα εµείς λέµε ότι όσοι είναι ανάπηροι, µε
ποσοστό αναπηρίας 80%, παύει η υποχρέωσή τους να πληρώσουν εισφορά αλληλεγγύης. Εχθές είχαµε την παγκόσµια ηµέρα
για την αναπηρία. Είµαι πολύ περίεργος να δω, θα υπερψηφίσετε
την απαλλαγή των ανάπηρων συµπολιτών από την εισφορά αλληλεγγύης;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Μερίσµατα: Μειώνουµε τη φορολόγηση των µερισµάτων από
το 15% στην ουσία -και όχι 10%- στο 5%. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ «Μα
αφορά φορά λίγες µεγάλες επιχειρήσεις». Εχθές δεν ανοίξατε
καµµία εφηµερίδα, δεν διαβάσατε για το Μετοχικό Ταµείο Στρατού, ότι ετοιµάζεται να δώσει µέρισµα; Σε ποιους θα το δώσει,
στους πλούσιους; Θα τα δώσει στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων. Θα υπερψηφίσετε λοιπόν τη µείωση της φορολογίας στα
µερίσµατα; Εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το φορολογικό νοµοσχέδιο έχει
µία κοινωνική στόχευση, δίνοντας κίνητρα στις επιχειρήσεις,
πρώτον, να διανείµουν µετοχές στους εργαζόµενους, να τους
κάνουν τους εργαζόµενους τους συµµέτοχους στην προσπάθειά
τους να αναπτυχθούν. Δίνει κίνητρα στις επιχειρήσεις να µισθώνουν και να αγοράζουν οχήµατα εταιρικά αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Όλοι µιλάµε για την κλιµατική αλλαγή, όλοι µιλάµε για
την ανάγκη το περιβάλλον να προταχθεί στις προτεραιότητές
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µας. Θα ψηφίσετε αυτές τις διατάξεις, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ; Δίνει το νοµοσχέδιο κίνητρα στις επιχειρήσεις για να αγοράσουν και να δώσουν στους εργαζόµενους τους κάρτες απεριορίστων διαδροµών.
Πάµε και σ’ ένα άλλο θέµα, πολύ σηµαντικό, στην οικοδοµή.
Δεκάδες επαγγέλµατα συνδέονται εµµέσως ή αµέσως µε την οικοδοµή. Τι κάνει το φορολογικό νοµοσχέδιο και αυτή η Κυβέρνηση; Πρώτον, αναστέλλει τον ΦΠΑ στην οικοδοµή για τρία
ολόκληρα χρόνια, αναστέλλει τον φόρο υπεραξίας στις µεταβιβάσεις των ακινήτων. Και ένα άλλο, µικρό µέτρο, πολύ σηµαντικό
όµως: Δίνει τη δυνατότητα στον συµβολαιογράφο που χειρίζεται
τα συµβόλαια πώλησης ενός ακινήτου να παρακρατήσει τον
ΕΝΦΙΑ που αυτό το ακίνητο χρωστάει και να προχωρήσει την πώληση αφαιρώντας τον από το τίµηµα. Διότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν µπορούσαν να αξιοποιήσουν την ακίνητη περιουσία τους,
δεδοµένου του ότι χρωστούσαν ΕΝΦΙΑ και δεν µπορούσαν να
τον αποπληρώσουν. Μικρά-µικρά βήµατα, που όµως είναι πάρα
πολύ σηµαντικά.
Ερχόµαστε και στη µάχη κατά της φοροδιαφυγής. Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη εµπιστεύεται τους πολίτες. Προτάσσει λοιπόν
τη µείωση των φόρων, αλλά ζητάει από τους πολίτες, πρώτον,
να ζητούν αποδείξεις και, δεύτερον, να συναλλάσσονται ηλεκτρονικά, έτσι ώστε να περιοριστούν οι θύλακες της φοροδιαφυγής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το φορολογικό νοµοσχέδιο αποτελεί ένα κοινωνικό συµβόλαιο µε κοινό όφελος για την ανάπτυξη
της οικονοµίας και τη βελτίωση του επιπέδου της ζωής. Ο Αρµαγεδδών, που προέβλεπε ο κ. Τσίπρας προεκλογικά, απεδείχθη
ότι τελικά ήταν ελαφρύνσεις φορολογικές άνω του ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ. Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε τέτοιο θέµα, το πρόβληµα ήταν ποιοι θα υπερφορολογηθούν περισσότερο. Εδώ
τώρα συζητάµε για φορολογικές ελαφρύνσεις. Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε να προτάξει το φορολογικό νοµοσχέδιο, τον
αναπτυξιακό χαρακτήρα, να δώσει ανάσες στη µέση οικογένεια
και στα χαµηλά εισοδήµατα και µε την αξιοπιστία αυτών των µεταρρυθµίσεων και της οικονοµικής µας πολιτικής, µε επιτάχυνση
της ανάπτυξης, ο Πρωθυπουργός θα κερδίσει και τον επόµενο
στόχο για τη µείωση των θηριωδών υπερπλεονασµάτων από
3,5% στο 2,5%, που είχε υπογράψει το 3,5% ο κ. Τσίπρας για τα
επόµενα χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ να
ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, απλά στην
αρχή είχαµε µια καθυστέρηση µέχρι να ξεµπλοκάρει το σύστηµα.
Θα ήθελα την ανοχή σας για ένα λεπτό.
Το παρόν σχέδιο νόµου, το φορολογικό νοµοσχέδιο υπηρετεί
απόλυτα το βασικό πρόσταγµα «ανάπτυξη για όλους» και θέτει
τις βάσεις για φορολογική δικαιοσύνη, κοινωνική αλληλεγγύη και
στήριξη της παραγωγικής Ελλάδας.
Εν κατακλείδι οι µεταρρυθµίσεις αυτές µειώνουν τα βάρη σε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τονώνουν την ανάπτυξη σε καίριους
τοµείς της οικονοµίας, όπως είναι ο τουρισµός, όπως είναι η µεταποίηση, όπως είναι η οικοδοµή και ενισχύουν τα εισοδήµατα
µισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και επαγγελµατιών.
Για όλους αυτούς τους λόγους εµείς είµαστε υπερήφανοι που
φέρνουµε αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο και καλώ την Αντιπολίτευση και δη τον ΣΥΡΙΖΑ να υπερψηφίσει αυτό το φορολογικό
νοµοσχέδιο ως µία έµπρακτη και ταπεινή συγγνώµη για όλα αυτά
που έκανε, τα χαράτσια, τις υπερφορολογήσεις σε βάρος οποιουδήποτε ανέπνεε, περπατούσε και κολυµπούσε σε αυτή τη
χώρα.
Σας καλούµε, λοιπόν, να υπερψηφίσετε το φορολογικό νοµοσχέδιο, διότι όπως είχα πει και στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής είναι ένα φορολογικό νοµοσχέδιο να το πιεις στο ποτήρι!
Σας ευχαριστώ. Στην υγεία του φορολογικού νοµοσχεδίου,
λοιπόν!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
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Βουλής, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα
της Βουλής, είκοσι δύο µαθητές και µαθήτριες και ένας εκπαιδευτικός συνοδός από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα ήθελα να κάνω και µία ανακοίνωση προς το Σώµα. Οι
Υπουργοί Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών κατέθεσαν στις 4-12-2019 σχέδιο νόµου: «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλεξιάδης.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συµµετέχουµε στις διαδικασίες
συζητήσεων των νοµοσχεδίων θεωρώντας ότι είναι αυτονόητο
το να γίνεται ένας ουσιαστικός πολιτικός διάλογος, δηλαδή να
φέρνει η Κυβέρνηση ένα νοµοσχέδιο, κάποιες διατάξεις, κάποια
πρόταση, να απαντούµε, να κάνουµε κριτική και να έχουµε την
ανταπάντηση από την Κυβέρνηση.
Τι παρατηρήσαµε, λοιπόν, σε τέσσερις συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων, αλλά µε έκπληξη και τώρα στην
εισήγηση του εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας;
Πλήρη απαξίωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, πλήρη
απαξίωση της διαδικασίας του δηµοκρατικού διαλόγου. Βεβαίως,
για όσους είχαν αυταπάτες στο γιατί το κάνει αυτό η Νέα Δηµοκρατία, η καλύτερη απάντηση είναι ότι ξεχνούν την πολιτική της
ιστορία. Δεν αντέχετε στον πολιτικό διάλογο και ειδικά στα θέµατα της φορολογίας, δεν αντέχετε και στο αντεπιχείρηµα. Θα
ακούσετε, λοιπόν, και θα απαντήσετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Δύο µέρες
δεν φτάνουν; Για να καταλάβουµε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή προβλέπω πολλές διακοπές, εγώ αντέχω στις διακοπές, δεν έχω πρόβληµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχετε ενδιαφέρον
πάντοτε, κύριε Αλεξιάδη, γι’ αυτό.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Απλά στην εισήγηση του κ. Αµυρά από
σεβασµό δεν κάναµε καµµία διακοπή. Δεν έχω κανένα πρόβληµα,
αλλά πρέπει να γίνει ουσιαστικός διάλογος, εάν κάποιοι επιθυµούν το διάλογο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα σας παρακαλούσα να µην διακόπτετε τους εισηγητές.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Σε ό,τι αφορά το θέµα του νοµοσχεδίου ακούγαµε τόσα χρόνια ότι ήσασταν έτοιµοι, ακούγαµε τόσο
καιρό ότι ήσασταν έτοιµοι ειδικά στο φορολογικό.
Τι προκύπτει, λοιπόν, από το φορολογικό νοµοσχέδιο; Πέντε
µήνες χρειάστηκε για να φέρετε το νοµοσχέδιο στη Βουλή,
τριάντα εννέα άρθρα δηµοσιοποίηθηκαν στη διαβούλευση, περιέργως εξήντα επτά άρθρα κατατέθηκαν στην Ολοµέλεια! Και
από την επιτροπή µέχρι την Ολοµέλεια, προστέθηκαν άλλα οκτώ
άρθρα µε µία περίεργη τροπολογία.
Ερώτηση πρώτη, κύριε Υπουργέ και ελπίζουµε να απαντήσετε,
γιατί στην επιτροπή δεν απαντήσατε σε καµµία ερώτηση. Θα
έχουµε και άλλα άρθρα και άλλες τροπολογίες;
Στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων θέσαµε συγκεκριµένα
ερωτήµατα και εγώ και οι άλλοι οµιλητές από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχαµε απάντηση ούτε σε ένα. Είχαµε την κλασική λογική να πετάµε την µπάλα στην εξέδρα.
Από τα εννέα ερωτήµατα, τα οποία έθεσα στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, κύριε Υπουργέ, ζητάω να απαντήσετε
έστω σε ένα, να απαντήσετε µε σεβασµό όχι σε εµένα, να απαντήσετε µε σεβασµό στη Βουλή.
Φέρνετε µέτρα, λέτε, ελάφρυνσης 1,2 δισεκατοµµύριο. Καταθέστε έναν πίνακα από τον οποίο να προκύπτει ότι οι µικρές επιχειρήσεις έχουν τόση µείωση, οι µεσαίες τόση, οι µεγάλες τόση.
Στα φυσικά πρόσωπα µέχρι κλιµάκιο εισοδήµατος τόσο, υπάρχει
αυτή η ελάφρυνση, µέχρι εκείνο τόσο, η µεσαία τάξη έχει τόση
ελάφρυνση. Φέρτε τα στοιχεία στη Βουλή.
Δεν µπορείτε να κρύβεστε διαρκώς και να µην απαντάτε στα
ερωτήµατα, τα οποία τίθενται. Και αν δεν θέλετε να απαντήσετε
στα ερωτήµατα της Αντιπολίτευσης, γιατί δεν έχετε την πολιτική
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επάρκεια είτε δεν θέλετε να απαντήσετε, απαντήστε τουλάχιστον
σε αυτό που δεν πρόλαβε -είναι και πολλές οι σελίδες- ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας να θέσει, στο τι λέει η Επιστηµονική
Υπηρεσία της Βουλής των Ελλήνων, όχι το τµήµα οικονοµικής
πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ ή το FBI ή άλλες υπηρεσίες που συνωµοτούν εναντίον σας.
Η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής των Ελλήνων επί του
άρθρου 7 λέει σαφέστατα στη σελίδα 11 «Πέραν αυτού, η επιβαλλόµενη επιβάρυνση δεν παρίσταται συνταγµατικώς ανεκτή.»
Οι κύριοι δικηγόροι συνάδελφοι φαντάζοµαι θα εξηγήσουν πιο
κάτω αναλυτικά όλα αυτά τα οποία λέει η Επιστηµονική Υπηρεσία
της Βουλής.
Επίσης για το ίδιο άρθρο, σελίδα 13, «ως εκ τούτου η προτεινόµενη ρύθµιση δεν φαίνεται να βρίσκεται σε αρµονία ούτε προς
τις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας» και πολλά άλλα,
δεν έχω το χρόνο να τα αναλύσω άλλο.
Θα απαντήσετε σε αυτά τα ζητήµατα, θα πάρετε θέση;
Βεβαίως, στο προηγούµενο ερώτηµα έχει απαντήσει ήδη ο
απών Υπουργός Οικονοµικών. Έχει απαντήσει µε συνέντευξή του
στον αγαπηµένο του «ΣΚΑΪ», έχει απαντήσει µε συνέντευξη την
1-11, όπου λέει µε σαφήνεια ο κ. Σταϊκούρας ότι: «Όσοι έχουν
εισόδηµα µέχρι 8.500 ευρώ θα έχουν µείωση φορολογικής επιβάρυνσης κατά 20%. Όσοι έχουν πάνω από 26.000 ευρώ θα δουν
ένα µονοψήφιο ποσοστό.» Δεν λέει πόσο, να υποθέσουµε 1%,
2%, 3%. Όσοι έχουν πάνω από 26.000 ευρώ. Αυτό δηλαδή που
κάποια στελέχη σας λένε µεσαία τάξη, γιατί κάποια στελέχη σας
λένε µεσαία τάξη µέχρι ένα όριο εισοδήµατος, κάποια άλλα λένε
κάποιο άλλο. Σεβόµαστε τα εσωτερικά σας, δεν επεµβαίνουµε.
«Για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις θα υπάρχει ωφέλεια
κατά 41%.» Εδώ ο Υπουργός δεν προσεγγίζει την πραγµατικότητα. Και το καταθέτω στα Πρακτικά το σχετικό δηµοσίευµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Τρύφωνας Αλεξιάδης, καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν προσεγγίζει την πραγµατικότητα, διότι δεν αφορά τις µικρές και τις µεσαίες επιχειρήσεις, αφορά τις µεγάλες και τις
πολύ µεγάλες επιχειρήσεις και θα σας τεκµηριώσω πιο µετά,
ακριβώς αυτό το σηµείο. Διότι όλο το πλέγµα των φοροελαφρύνσεων, το οποίο διαβάζετε στο νοµοσχέδιο δεν αφορά κυρίως τις
µικρές και τις µεσαίες επιχειρήσεις, δεν αφορά τα φτωχά και τα
λαϊκά εισοδήµατα, αφορά τους έχοντες και κατέχοντες και είναι
φυσικό γιατί το κάνετε αυτό.
Ερχόµαστε, όµως, σε όσα λέγατε προεκλογικά και σε όσα κάνετε µετεκλογικά, διότι διαρκώς αναµασάτε το κλασικό επιχείρηµα για το τι κάναµε εµείς από το ’15 και µετά, ξεχνώντας να
αναφέρετε το γιατί εµείς ακολουθήσαµε αυτήν την πολιτική από
το ’15 και µετά. Διότι εσείς, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, µαζί
µε άλλα κόµµατα οδηγήσατε τη χώρα σε χρεοκοπία, οδηγήσατε
τη χώρα σε οικονοµική καταστροφή, οδηγήσατε τη χώρα σε συγκεκριµένα οικονοµικά, κοινωνικά, πολιτικά δεδοµένα και κατηγορείτε εµάς που πήραµε µέτρα για να σώσουµε τη χώρα;
Ας θυµηθούµε, όµως, το τι λέγατε. Ας θυµηθούµε το τι λέγατε
πριν από ένα χρόνο στις 11-12-18, το τι έλεγε ο κ. Σταϊκούρας
και ο κ. Βεσυρόπουλος ως αρµόδιοι τοµεάρχες. Θα καταθέσω
τα σχετικά στοιχεία στα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Με συγχωρείτε
για λίγο, κύριε συνάδελφε, που σας διακόπτω, αλλά πρέπει να
ανακοινώσω ένα σχολείο γιατί θα αποχωρήσουν.
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 µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 3ο Γυµνάσιο Αχαρνών.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, συνεχίστε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Υπενθυµίζω, λοιπόν, το τι µας έλεγε
τον Δεκέµβριο του 2018, στις 11-12-2018, ο κ. Σταϊκούρας και ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κ. Βεσυρόπουλος, κάνοντας κριτική στη δική µας φορολογική
πολιτική.
Μας κατηγορούσαν για τους λεγόµενους «άδικους» είκοσι
εννιά φόρους του ΣΥΡΙΖΑ, µας κατηγορούσαν γι’ αυτούς τους
φόρους και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι όλη αυτή η φρασεολογία ήταν κάτι που τελείωσε στις
εκλογές. Δεν ακούµε τίποτα µετά τις εκλογές γι’ αυτά. Δεν
ακούµε τίποτα για κατάργηση έστω και ενός από αυτούς τους
είκοσι εννιά άδικους φόρους. Έναν προλάβαµε και τον καταργήσαµε εµείς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Λίγη υποµονή.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Και λέω συγκεκριµένα για τι µας κατηγορήσετε, για επιβολή ειδικού φόρου στο ηλεκτρονικό τσιγάρο.
Προέκυψε ένα καινούργιο προϊόν στην ελληνική αγορά. Όποιος
ξέρει στοιχειώδη µαθήµατα φορολογίας, ξέρει πως όταν εισάγεται ένα προϊόν, πρέπει να µπει σε δασµολογική κλάση και να φορολογηθεί. Αυτό κάναµε µε ένα καινούργιο προϊόν και έρχονται
και µας κατηγορούν. Δηλαδή θα καταργήσετε αυτή τη φορολογική επιβάρυνση;
Μας κατηγορήσετε στο σηµείο 22 για επιβολή φόρου στις
βραχυχρόνιες µισθώσεις κατοικιών. Μας κατηγορούσατε γι’
αυτό, όταν ήρθαµε να αντιµετωπίσουµε µια υπαρκτή κατάσταση
στο ζήτηµα της φορολογίας και όταν εσείς οι ίδιοι σε αυτό το νοµοσχέδιο µε άλλες διατάξεις έρχεστε να προσθέσετε σ’ αυτή τη
φορολογία. Δηλαδή θα καταργήσετε αυτή τη φορολογία;
Και επειδή δεν παρακολουθείτε κιόλας το ένα τµήµα της Νέας
Δηµοκρατίας το τι λέει ένα άλλο τµήµα, θέλετε να εµφανίσετε
ότι έχετε οικολογική ευαισθησία και ότι σας ενδιαφέρουν τα θέµατα της αειφόρου ανάπτυξης και του περιβάλλοντος, αλλά µας
κατηγορήσατε γιατί επιβάλαµε περιβαλλοντικό τέλος στη χρήση
πλαστικής σακούλας. Ακόµα και γι’ αυτό µας κατηγορούσατε.
Ρωτάµε, λοιπόν: Θα καταργήσετε κάποιον από τους είκοσι
οκτώ πλέον άδικους φόρους, για τους οποίους είχατε σηµαία
προεκλογικά; Ή τα λέγατε αυτά προεκλογικά, για να πείσετε κάποιους;
Δυστυχώς όµως δεν τα λέγατε µόνο προεκλογικά. Διότι και µετεκλογικά ο κ. Σταϊκούρας µε δηλώσεις του στις 5 Σεπτεµβρίου
του 2019 µας ξανακατηγορεί ότι από το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε είκοσι εννιά νέους φόρους σε φυσικά και νοµικά
πρόσωπα. Μια παρατήρηση κατ’ αρχάς. Η αύξηση ενός φόρου
δεν είναι επιβολή νέου φόρου. Άλλο πράγµα είναι η επιβολή νέου
φόρου, όπως είναι στο ηλεκτρονικό τσιγάρο ή στη σακούλα, και
άλλο αυτό στο οποίο αναφέρεται, αλλά αυτό ας το ξεπεράσουµε.
Ας πούµε ότι ήταν µια αµέλεια κάποιων συνεργατών σας.
Πάµε όµως τώρα στο κλασικό επιχείρηµά σας σε σχέση µε τα
ζητήµατα της επιχειρηµατικότητας. Θέλετε να εµφανίζεται ότι
εµείς οι κακοί συριζαίοι είµαστε κατά της επιχειρηµατικότητας
και είµαστε κατά των επιχειρήσεων και όλα αυτά τα οποία λέτε,
ενώ εσείς είστε υπέρ της επιχειρηµατικότητας, υπέρ του να ενισχύσουµε τις επιχειρήσεις κ.λπ..
Σας διαβάζω, λοιπόν, τι λέει ένας φορέας της επιχειρηµατικότητας, η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος και θα καταθέσω και το σχετικό κείµενο στα
Πρακτικά. «Παρά τη θετική κατεύθυνση εξοµάλυνσης των φορολογικών συντελεστών, το νοµοσχέδιο διευρύνει τις ανισορροπίες
µεταξύ µικρών και µεγάλων επιχειρήσεων, µεταξύ φτωχότερων
και ευπορότερων νοικοκυριών, µεταξύ στελεχών και εργαζόµενων, µεταξύ πολυεθνικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της αλλοδαπής. Είναι σαφές ότι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που
παρέχονται σε επενδύσεις από το εξωτερικό δυνητικά διαµορφώνουν όρους άνισου ανταγωνισµού και αδρανοποίησης των εγχώριων παραγωγικών συντελεστών». Δεν θέλετε να απαντήσετε
στον ΣΥΡΙΖΑ. Στη ΓΣΕΒΕΕ θα απαντήσετε;
Η ΓΣΕΒΕΕ σε άλλο σηµείο λέει: «Ουδέτερη κρίνεται η µείωση
του φορολογικού συντελεστή µερισµάτων στο 5%, καθώς απασχολεί λιγότερο από το 10% των επιχειρήσεων και διευκολύνει
µόνο την αναδιανοµή εισοδηµάτων µεταξύ των µετόχων µεγαλύτερων επιχειρηµατικών µονάδων. Επίσης συνολικά επισηµαίνεται
ότι το ύψος και η διάρθρωση των φοροελαφρύνσεων κατανέµεται αντίστροφα προοδευτικά προς όφελος των υψηλότερων εισοδηµατικών κλιµακίων, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα,
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ατοµικές επιχειρήσεις ή νοµικά πρόσωπα. Το γεγονός αυτό το
οποίο αποτυπώνεται ενδεικτικά στους παρακάτω πίνακες διευρύνει τις εισοδηµατικές ανισότητες και ουσιαστικά οδηγεί σε
ανακατανοµή των επιβαρύνσεων ή καλύτερα των ελαφρύνσεων
υπέρ των ευπορότερων τµηµάτων του πληθυσµού».
Επειδή, κύριε Αµυρά, είπατε πάρα πολλά για το τι θέση παίρνουν οι φορείς - µη βιάζεστε, έχουµε κι άλλα πιο κάτω να πούµεπώς µας λέτε ότι οι φορείς ήταν τόσο ευτυχείς µε το νοµοσχέδιό
σας, ενώ εδώ η ΓΣΕΒΕΕ αποδοµεί πλήρως τα όσα λέτε;
Και δεν το κάνει µόνο η ΓΣΕΒΕΕ. Θα καταθέσω στα Πρακτικά
άλλο έγγραφο από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, η οποία µε σαφήνεια και µε χαρακτηριστικό τίτλο λέει:
«Φορολογικό νοµοσχέδιο: Αγάπη µόνο στα λόγια για τη µεσαία
τάξη». Και αναφέρει ότι «η µεσαία τάξη αναζητά το παραµικρό
ψήγµα φορολογικής ελάφρυνσης στις διατάξεις του φορολογικού νοµοσχεδίου που κατατέθηκε για συζήτηση στη Βουλή».
Δεν έχετε πείσει ούτε καν φορείς οι οποίοι τόσα χρόνια ήταν
εναντίον της φορολογικής µας πολιτικής, για συγκεκριµένους λόγους, τους οποίους καταλαβαίνουµε. Αλλά άκουγαν τα περί µεσαίας τάξης και είχαν πειστεί. Αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
Δεν µπορέσατε να πείσετε ούτε καν τη φιλική σας -το έχουν
πει οι ίδιοι οι παράγοντές της- εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», η
οποία σε πρωτοσέλιδό της από 21-11 λέει µε σαφήνεια και τεκµηριώνει «Μένουν εκτός ελαφρύνσεων τα µεσαία εισοδήµατα».
Σ’ αυτούς θα απαντήσετε; Σ’ εµάς δεν απαντάτε.
Ας έρθουµε όµως τώρα σε συγκεκριµένα παραδείγµατα και
ξεκινάω από αυτό το οποίο προσπαθήσατε να επιχειρηµατολογήσετε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να αντιλαµβάνεστε ποια είναι
η ουσία του πολιτικού σας επιχειρήµατος. Σε εισοδήµατα
800.000 ευρώ δίνετε φορολογική ελάφρυνση 9.100 ευρώ και
όταν εµείς ρωτάµε «ποια είναι η πολιτική σας ανάγκη και ελαφρύνετε φορολογικά τόσο µεγάλα εισοδήµατα;», η απάντησή
σας είναι τροµερή: «µα, αφορά πολύ λίγους, αφορά µόνο τετρακόσιους». Είναι αυτό πολιτικό επιχείρηµα; Κάνετε φορολογική
επιλογή να ελαφρύνεται τους έχοντες και κατέχοντες. Και δεν το
κάνετε αναλογικά. Ελαφρύνετε αυτούς χωρίς να ελαφρύνετε
άλλα κλιµάκια εισοδηµάτων ή χωρίς να ελαφρύνετε αυτούς που
έχουν ανάγκη. Για ποιον λόγο το κάνετε αυτό; Δεν µπορεί η
απάντηση να είναι ότι «είναι λίγοι και δεν µας πειράζει».
Είναι σαν αυτό που µας λέγατε στον ΕΝΦΙΑ. Στον ΕΝΦΙΑ σας
αναφέραµε: Από τα 205 εκατοµµύρια -πολιτική επιλογή να δώσετε αυτή τη φορολογική µείωση και όχι σε κάποιους άλλουςδώσατε περίπου 24 εκατοµµύρια σε αυτούς που έχουν περιουσία
πάνω από ένα εκατοµµύριο. Κι όταν σας λέγαµε «ποια είναι η
ανάγκη να ελαφρύνετε αυτούς τους πλούσιους;», λέγατε «µα,
είναι λίγοι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβληµα».
Ερχόµαστε όµως σε συγκεκριµένα παραδείγµατα. Συνταξιούχους µε 12.000, ευρώ ετήσιο όφελος 177 ευρώ. Μισθωτός µε
19.000 ευρώ και ένα παιδί, ετήσιο όφελος 20 ευρώ τον χρόνο.
Μισθωτός µε 24.000 ευρώ και µε ένα παιδί, ετήσιο όφελος µηδέν.
Ξαναλέω πως στέλεχος µε 800.000 ευρώ θα πάρει 9.100 δώρο
από την Κυβέρνηση, διότι πρέπει να ενισχυθεί.
Το περίφηµο παραµύθι σας, η περίφηµη υπερβολή σας για
υπερφορολόγηση δεν ήταν παρά 60 λεπτά για τη συντριπτική
πλειοψηφία του κόσµου. Όπως και το περίφηµο «1.000 ευρώ
ανά παιδί» δεν ήταν παρά 364 ευρώ για το πρώτο παιδί.
Σε ό,τι αφορά όµως τη σύγκριση που κάνατε για τον ΣΥΡΙΖΑ,
κοιτάξτε σε ποια αντίφαση βρίσκεστε: Εµείς αναλάβαµε να σώσουµε τη χώρα από εκεί που την οδηγήσατε από το 2015, µε καθυστερήσεις, παραλείψεις, λάθη, αυταπάτες, τα έχουµε πει. Και
αναγκαστήκαµε να κάνουµε πράγµατα µε ασφυκτικά χρονικά
πλαίσια και χωρίς οικονοµικές και άλλες επιλογές. Εσείς όµως
έχετε την επιλογή και από επιλογή σας δεν µειώνετε την προκαταβολή του φόρου στο 50%, δεν καταργείτε την εισφορά αλληλεγγύης για εισόδηµα έως 20.000 ευρώ, δεν µειώνετε τον φόρο
στους συνεταιρισµένους αγρότες, δεν µειώνετε τον φόρο εισοδήµατος στους µόνιµους κατοίκους νησιών µέχρι τρεις χιλιάδες
εκατό κατοίκους. Θα καταθέσω τον σχετικό πίνακα από τον ΣΥΡΙΖΑ για να µη χαθεί άλλος χρόνος.
Σε ότι αφορά όµως το γενικό αφήγηµα περί µέτρων, διότι
ακούµε ένα αφήγηµα περί µέτρων, ευτυχώς ο κ. Σταϊκούρας
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στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων µας έκανε ένα πολύ
καλό δώρο. Θα το καταθέσω και στα Πρακτικά για να µη χαθεί.
Μας λέγατε µέχρι τώρα για τα πολλά φορολογικά µέτρα και τις
επιβαρύνσεις που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει, λοιπόν, ο κ. Σταϊκούρας στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων στις 29-11; Λέει:
«Πριν από το πρώτο µνηµόνιο, Ιανουάριος µε Απρίλιος του ’10,
τα µέτρα ήταν 15 δισεκατοµµύρια. Δεν ήταν η Νέα Δηµοκρατία
στην κυβέρνηση. Πρώτο µνηµόνιο, Μάιος του ’10, τα µέτρα ήταν
30 δισεκατοµµύρια. Τα 15 και τα 30 σύνολο 45 δισεκατοµµύρια.
Η Νέα Δηµοκρατία, αυτή εδώ η παράταξη, δεν ήταν στην κυβέρνηση. Δεύτερο µνηµόνιο, Δεκέµβριος του ’12, και τρίτο µνηµόνιο
περίπου 10 δισεκατοµµύρια. Ίσα µέτρα η Νέα Δηµοκρατία, ίσα
µέτρα ο ΣΥΡΙΖΑ». Ε, τουλάχιστον αντιληφθείτε τι λέει ο Υπουργός Οικονοµικών και αλλάξτε επιχειρηµατολογία ή προσέγγιση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πάµε όµως σε συγκεκριµένα άρθρα, διότι εµείς δεν έχουµε
µια γενική αφοριστική…
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θα βγείτε και θα τα πείτε σε λίγο εδώ. Αν τολµάτε, γραφτείτε
οµιλητές και βγείτε να τα πείτε.
Εµείς πάµε σε συγκεκριµένα άρθρα, διότι εµείς δεν έχουµε µία
αφοριστική λογική του «ναι σε όλα» ή «όχι σε όλα».
Βεβαίως και θα υπερψηφίσουµε συγκεκριµένες διατάξεις. Βεβαίως, και θα προσπαθήσουµε να αλλάξουν κάποιες άλλες. Θέλουµε, όµως, συγκεκριµένες απαντήσεις, από τις οποίες θα
κριθεί και η ψήφος µας σε συγκεκριµένα άρθρα. Και ελπίζουµε
αντί για «πονηρές» τροπολογίες ή διατάξεις να µας δώσετε συγκεκριµένες απαντήσεις.
Κύριε Υπουργέ, σχετικά µε το άρθρο 57 λέγατε στο νοµοσχέδιο ότι δεν υπάρχει καµµία επιβάρυνση. Καταθέτω υπόµνηµα της
Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας. Εννοώ τους
ψαράδες. Δεν µιλάµε για ιδιοκτήτες µεγάλων πλοίων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλεξιάδης καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, τα οποία βρίσκονται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η Ένωση Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας µε υπόµνηµά της
λέει: «Οι συνάδελφοι των ακριτικών περιοχών του Αιγαίου είναι
άγρυπνοι φρουροί των συνόρων της πατρίδας µας. Το χαράτσι
που µας επιβάλλετε δεν βάζει µόνο «ταφόπλακα» σε πάνω από
δέκα χιλιάδες οικογένειες παράκτιων αλιέων, αλλά είναι «µαχαιριά» στην εθνική µας παράδοση και ασφάλεια». Το καταθέτω στα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλεξιάδης καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Απαντήστε, λοιπόν, µε σαφήνεια: Αυξάνεται η φορολογική επιβάρυνση των ψαράδων ή µειώνεται η φορολογική επιβάρυνση,
όπως µειώνεται σε πολύ µεγάλες επιχειρήσεις;
Απαντήστε, επίσης, στο πρωτοσέλιδο, όχι της «ΑΥΓΗΣ», στο
πρωτοσέλιδο της «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ», 2-12-2019, για το θέµα
των µειώσεων στους χρόνους παραγραφής. Δηλαδή, για το µεγάλο «δώρο» που κάνετε σε φοροφυγάδες, σε λαθρέµπορους,
σε οικονοµικούς απατεώνες.
Για ποιο λόγο µειώνετε τους χρόνους παραγραφής; Για ποιο
λόγο δυσκολεύετε το έργο των οικονοµικών εισαγγελέων, των
ελεγκτών, της Οικονοµικής Αστυνοµίας και όλων αυτών οι οποίοι
προσπαθούν σε αντίξοες συνθήκες να κάνουν τη δουλειά τους;
Δεν βλέπω πολύ νόµο και τάξη σε αυτό το αντικείµενο. Βλέπω
µεγάλη αταξία και µεγάλη ανοµία.
Επίσης, για το άρθρο 38 -το θέσαµε και στην επιτροπή- καµµία
απάντηση!
Θέλουµε µία απάντηση για το άρθρο 38: Δυσκολεύει ή όχι
τους φοροφυγάδες, τους λαθρέµπορους, τους οικονοµικούς
απατεώνες η διευκόλυνση για αποδέσµευση λογαριασµών, περιουσιακών στοιχείων κ.λπ., που έχουν γίνει για συγκεκριµένα
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αδικήµατα;
Επίσης, κύριε Υπουργέ, απάντηση για συγκεκριµένα άρθρα.
Απάντηση για τα ζητήµατα που βάζει η Πανελλήνια Οµοσπονδία
Ιατρικών Επισκεπτών και Φαρµακοϋπαλλήλων -όχι οι φαρµακοβιοµήχανοι, εργαζόµενοι είναι, µέλη της ΓΣΕΕ είναι- για συγκεκριµένα θέµατα. Το καταθέτω και αυτό το ζήτηµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλεξιάδης καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης απάντηση για το άρθρο 67 για το θέµα που βάζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οικονοµικών Επιθεωρητών, όπου ενώ σε
προηγούµενο νοµοσχέδιο δώσατε αυξήσεις, και πολύ µεγάλες
αυξήσεις, στα golden boys συγκεκριµένων επιχειρήσεων, που
κάποιοι είχαν πτυχίο, κάποιοι δεν είχαν πτυχίο -τώρα τι να κάνουµε; αυτά είναι λεπτοµέρειες- έρχεστε σε αυτούς οι οποίοι
έχουν ελεγκτικό έργο και ελεγκτικές διαδικασίες σε εξέλιξη να
κάνετε µειώσεις µισθών.
Απαντήστε: Έχουµε µειώσεις µισθών και µείωση επιδοµάτων
εδώ ή όχι;
Τουλάχιστον, οι Βουλευτές που προέρχονται από το Υπουργείο Οικονοµικών να πάρουν θέση εδώ, είτε είναι σε υπουργικά
έδρανα είτε κάτω, αν θα ανεχθούν να µειωθούν εισοδήµατα εργαζοµένων την ίδια στιγµή που σε κάποιους άλλους δίνετε.
Αντιλαµβάνοµαι το θέµα του χρόνου και εγώ θέλω να συµµετέχουµε σε ένα ουσιαστικό διάλογο και σέβοµαι τον χρόνο όλων
σας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ισονοµία όσον αφορά το
χρόνο µε τον οµιλητή της Νέας Δηµοκρατίας.
Θέλουµε να δηλώσουµε ότι εµείς θα δώσουµε µία «µάχη» σήµερα και αύριο µέσα στη Βουλή. Θα θέλαµε να υπήρχε άλλος
χρόνος, και σε επίπεδο κοινωνικής διαβούλευσης και σε επίπεδο
Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων, για ένα νοµοσχέδιο τριακοσίων σελίδων.
Θα δώσουµε τη «µάχη». Τοποθετηθήκαµε γι’ αυτό. Να είστε
επιµελείς στην παρουσία σας στη Βουλή. Θα δώσουµε τη «µάχη»
και µέσα και έξω από τη Βουλή, για να σταµατήσει αυτή η αντιλαϊκή φορολογική πολιτική σας. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο
σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κατάλογος κλείνει µε τον δεύτερο εισηγητή.
Προχωράµε στον ειδικό αγορητή από το Κίνηµα Αλλαγής, τον
κ. Αρβανιτίδη Γεώργιο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, νοµίζω ότι δικαιούσθε τον τίτλο
της πιο φοροµπηχτικής κυβέρνησης της Μεταπολίτευσης, για να
αποκτήσετε έναν τίτλο και εσείς, µια που τόσα χρεώνετε στο
παλιό πολιτικό σύστηµα. Υπήρξατε η πιο φοροµπηχτική κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης.
Έτσι, βέβαια, παίρνοντας από τις τσέπες των Ελλήνων ό,τι
είχαν και δεν είχαν φορολογικά, για να ισορροπήσετε τα νούµερα, δηµιουργήσατε το απόθεµα, το οποίο τώρα η Νέα Δηµοκρατία από αυτό -γιατί σιγά µην προλάβατε, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, να φτιάξετε πλούτο για να κάνετε φοροελαφρύνσειςκάνει φοροελαφρύνσεις, αφαιρείτε βάρη από τις «πλάτες» του
ελληνικού λαού.
Αυτό που δεν κάνατε, όµως, είναι αυτό το νοµοσχέδιο να αποτελέσει τον µοχλό προώθησης της ανάπτυξης του τόπου. Και
εδώ θα κριθείτε.
Σήµερα, µπορεί να υπάρχει αυτή η κριτική από εµάς, ότι δεν
τολµάτε µε το φορολογικό νοµοσχέδιο να κάνετε τέτοιου είδους
πολιτική. Θα µετρήσουµε τα νούµερα, όµως, στην επόµενη περίοδο. Και το αφήγηµά σας «µειώνω απλά τους φόρους και έρχεται ανάπτυξη» βλέπω ότι θα καταρρεύσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν πριν τρεις εβδοµάδες ο
Υπουργός Οικονοµικών µιλούσε για το φορολογικό νοµοσχέδιο
που θα έφερνε για συζήτηση στη Βουλή έκανε λόγο για «εκπλήξεις» και τόνιζε, µάλιστα, χαρακτηριστικά ότι «αν τελικά πειστούν
οι θεσµοί» -µάλλον δεν πείστηκαν- «οι ρυθµίσεις που θα ενταχθούν στο φορολογικό θα είναι καινούργιες και δεν θα πρόκειται
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για βελτιώσεις σε αυτές που ήδη έχουν περιληφθεί στο νοµοσχέδιο».
Αναµέναµε, λοιπόν, κάτι σηµαντικό, κάτι ανατρεπτικό. «Άνθρακες, όµως, ο θησαυρός»! Καµµία έκπληξη.
Το τελικό σας φορολογικό νοµοσχέδιο δεν φέρνει τίποτα καινούργιο, δεν µας οδηγεί σε βιώσιµη ανάπτυξη, καθώς δεν εντάσσεται σε έναν συνολικό σχεδιασµό, δεν αποτελεί τοµή, δεν
αποτελεί µεταρρύθµιση, δεν δικαιολογεί τελικά το αφήγηµά σας
για ριζικό εκσυγχρονισµό και µεταρρυθµίσεις στο φορολογικό
σύστηµα. Με δυο λόγια, δεν είναι, δυστυχώς, αντάξιο αυτού που
χρειάζεται σήµερα η χώρα για να απελευθερωθούν οι οικονοµικές και κοινωνικές δυνάµεις.
Εµείς λέµε ότι το όλο φορολογικό µας σύστηµα και οι ασκούµενες πολιτικές χρειάζονται µία άλλη αντίληψη, µία άλλη προσέγγιση. Οι όποιες επιµέρους θετικές ρυθµίσεις δεν έχουν, δυστυχώς, τη δυναµική να φέρουν ένα αναπτυξιακό «σοκ», όπως
σηµείωσαν, άλλωστε, και οι φορείς που επικαλείστε στις τοποθετήσεις τους.
Δυστυχώς, το νοµοσχέδιο που φέρνετε ως Κυβέρνηση απέχει
πολύ από τον βαρύγδουπο τίτλο «Φορολογική µεταρρύθµιση µε
αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο».
Είναι το αντίστοιχο αναπτυξιακό που ήρθε στη Βουλή και εδώ
παραδεχθήκατε ότι απλά είναι ρυθµίσεις και «φτιασιδώµατα».
Απέχει ακόµα περισσότερο από τις πραγµατικές ανάγκες της
κοινωνίας και των πολιτών, που, δυστυχώς, έχουν υποστεί όλα
αυτά τα βάρη στη δεκαετή κρίση.
Το φορολογικό νοµοσχέδιο, που µας φέρνετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διακατέχεται, δυστυχώς, από στείρα λογιστική
λογική. Θα τολµούσα να πω ότι είναι γραµµένο µε το ίδιο λογισµικό, το λογισµικό που ξέρουµε, το λογισµικό ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς
µε την ίδια φιλοσοφία.
Το λέω αυτό, διότι εξακολουθείτε, κύριε Υπουργέ, να συντηρείτε τα υψηλά πλεονάσµατα, δηλαδή για ακόµη µία φορά θα
την πληρώσουν τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα µε υπερφορολόγηση και απαγορευτικό, δυστυχώς, στην παραγωγή νέων
εισοδηµάτων.
Πολύ φοβάµαι, κύριε Υπουργέ, ότι όταν βρεθείτε στο σηµείο
να ανακοινώσετε, πιθανώς σε ένα χρόνο από σήµερα, τη µείωση
των υπερπλεονασµάτων του 3,5% ίσως θα είναι αργά.
Με τον κίνδυνο η παγκόσµια οικονοµία να µπαίνει σε τροχιά
ύφεσης θα έχει δηµιουργηθεί ένα άλλο περιβάλλον. Έπρεπε να
το πετύχετε, να το διαπραγµατευτείτε, να το κάνετε πράξη.
Επίσης συνεχίζετε το φαινόµενο της αύξησης των έµµεσων
φόρων σε βάρος των άµεσων, ένα φαινόµενο που όλοι ξέρουµε
ότι πλήττει κατά κόρον τα χαµηλά εισοδήµατα. Και αυτό θα διογκωθεί, θα µεγαλώσει το 2020, σύµφωνα µε τα στοιχεία του προϋπολογισµού που καταθέσατε για την επόµενη χρονιά.
Δεν λέτε λέξη για τους εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα.
Αυτοί έχουν πληρώσει το τίµηµα της κρίσης περισσότερο από
όλες τις κοινωνικές οµάδες. Και δεν παρουσιάζετε καµµία ρύθµιση για καλύτερη µεταχείρισή τους.
Δεν θεσµοθετείτε κανένα κίνητρο για τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και την προώθηση επενδύσεων σε σύγχρονες τεχνολογίες, όπως η τεχνολογία του Βlockchain.
Η Μάλτα και η Εσθονία έχουν περάσει ειδικά νοµοθετικά πλαίσια για την προσέλκυση τέτοιων επενδύσεων.
Δεν αρκεί, όµως, µόνο να τις επικαλούµαστε. Δεν αρκεί µόνο
να κάνει αρµόδιο Υπουργείο. Αυτά πρέπει να γίνονται πράξη στα
νοµοσχέδια που φέρνουµε και τις πολιτικές που επιλέγουµε.
Δεν βλέπουµε καµµία προετοιµασία για ενθάρρυνση και επέκταση στην τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων. Επιµένετε να αγνοείτε και εσείς, όπως και η προηγούµενη κυβέρνηση, τους σύγχρονους τρόπους διευκόλυνσης
της φορολογικής ελάφρυνσης των επιχειρήσεων, που είναι οι
επιτυχηµένες επενδύσεις. Καµµία πρόνοια και εδώ.
Όλα τα παραπάνω ήταν η φορολογική συνταγή του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτή, δυστυχώς, ακολουθείτε και εσείς. Χωρίς προβλέψεις, να
βγουν τα νούµερα, να κάνουµε απόθεµα, να δώσουµε κάποιο
βοήθηµα σε κάποιους. Και αυτό απλά φτάνει, γιατί οι άλλοι ήταν
χειρότεροι και είχαν ελλείµµατα.
Τελικά, κάνετε τη διαφορά, κύριε Υπουργέ, ορίζοντας τη µε-
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σαία τάξη ως αυτούς που έχουν εισόδηµα 6.000 ευρώ το χρόνο
ή 500 ευρώ το µήνα. Ακόµα και η κ. Μπακογιάννη ήταν πιο σοσιαλίστρια και όρισε σωστά τη µεσαία τάξη σε αυτούς που έχουν
εισόδηµα πάνω από 1.500 ευρώ.
Ανεξαρτήτως, όµως, ορισµού, αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι
η κοινωνική κινητικότητα στη µεσαία τάξη περιορίζεται και οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται. Πιο εύκολα και συχνότερα, δηλαδή, κατεβαίνει κανείς και πολύ πιο δύσκολα, έως ελάχιστα,
ανεβαίνει στην κλίµακα της ευηµερίας.
Αυτή την τάση θέλουµε να ανατρέψουµε εµείς στο Κίνηµα Αλλαγής. Αυτή την τάση πρέπει να ανατρέψουµε όλοι µε τις επιλογές µας και να εκφράσουµε τους νέους, µη προνοµιούχους, κάτι
που κάναµε µε επιτυχία τη δεκαετία του ’80 και του ’90, παρά τα
οποία λάθη, ενστάσεις και παραλείψεις. Θέλουµε να εκφράσουµε τους νέους, µη προνοµιούχους, της µεσαίας τάξης και τα
σύγχρονα αιτήµατα της νέας γενιάς, όπως η εντατικοποίηση των
προσπαθειών για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, η
προσαρµογή στις απαιτήσεις της 4ης βιοµηχανικής επανάστασης,
τα θέµατα αξιοκρατίας και ισότητας, αλλά και προάσπισης των
εργασιακών δικαιωµάτων.
Για τα θέµατα αξιοκρατίας, κύριοι της Κυβέρνησης, νοµίζω ότι
ξεκινήσατε µε πολύ χαµηλό βαθµό.
Στο Κίνηµα Αλλαγής, λοιπόν, µπαίνουµε µπροστάρηδες σε όλα
αυτά και εδώ και έναν χρόνο έχουµε καταθέσει ένα συγκεκριµένο
αναπτυξιακό νοµοσχέδιο, µε ένα φορολογικό σύστηµα που αποτελεί βασικό πυλώνα για τη βιώσιµη ανάπτυξη και την κοινωνική
συνοχή.
Συγκεκριµένα, η ραχοκοκαλιά αυτού του σχεδίου έχει αποτυπωθεί θεσµικά σε τρεις προτάσεις νόµου που έχουµε καταθέσει.
Η πρώτη ήταν το Νοέµβριο του 2018 και είχε τίτλο «Πρώτη δέσµη
µέτρων οικονοµικής ανάκαµψης και κοινωνικής δικαιοσύνης», η
δεύτερη το Δεκέµβρη του 2018 µε τίτλο «Εθνική δηµογραφική
πολιτική - Στήριξη της οικογένειας» και η τελευταία το Φεβρουάριο του 2019 µε τίτλο «Κατάργηση της ψηφισµένης µείωσης του
αφορολογήτου - Αποκατάσταση συλλογικών συµβάσεων και
προσδιορισµός κατώτατου µισθού από τους κοινωνικούς εταίρους και δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας».
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όµως, δεν τόλµησε καν να συζητήσει τις προτάσεις αυτές, δείχνοντας την ένδειά της σε στρατηγικό σχεδιασµό για τη µελλοντική Ελλάδα.
Στο πλαίσιο αυτό καταθέσαµε και πάλι σχετική τροπολογία, µε
την οποία προκρίνουµε τις κρίσιµες επιλογές µας για σταδιακή
µεταµόρφωση του ελληνικού φορολογικού συστήµατος.
Ο λόγος που επιµένουµε, είναι ο εξής: Υπάρχει ακόµα και σήµερα, εδώ που είµαστε, λίγος χρόνος και δυνατότητα να αλλάξουµε σηµεία του νοµοσχεδίου, ώστε όντως να φέρουµε, τελικά,
θετικές εκπλήξεις για τους πολίτες.
Αν θέλετε, πραγµατικά, κύριοι της Κυβέρνησης, να δώσετε
«πράσινο φως» στην ανάπτυξη, δεχθείτε την τροπολογία µας. Το
έχετε πει και εσείς, άλλωστε, ότι θέλετε τις συνέργειες και τη συνεργασία όλων των κοµµάτων. Να µία ευκαιρία! Τολµήστε!
Τα µέτρα που προτείνουµε, έχουν στόχο να µετατρέψουν το
φορολογικό µας σύστηµα από κατά κύριο λόγο φοροεισπρακτικό
-και µάλιστα άδικο- σε ένα σύγχρονο, φιλοαναπτυξιακό εργαλείο,
που βασίζεται στις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας και στοχεύει στην κοινωνική πρόοδο.
Μεταξύ των προτάσεων µας είναι και η µείωση των συντελεστών Φόρου Προστιθέµενης Αξίας για την αποκατάσταση της
κοινωνικής αδικίας που προκαλεί ανισορροπία έµµεσων και άµεσων φόρων. Με βάση τα στοιχεία που αφορούν τα φορολογικά
έσοδα της χώρας από το 2015, παρουσιάστηκε µία συνεχής τάση
αύξησης των έµµεσων φόρων σε βάρος των άµεσων. Αυτή η αυξητική τάξη αναµένεται να κορυφωθεί το 2020 και η αναλογία έµµεσων και άµεσων φόρων να πάει από το 1,1 στο 1,5. Αυτό προκύπτει, διότι οι άµεσοι φόροι παραµένουν σταθεροί, ενώ τα φορολογικά έσοδα από έµµεσους συνεχίζουν να αυξάνονται. Σηµειώνω, µάλιστα, ότι η χώρα µας εµφανίζει τη χειρότερη τέτοια
αναλογία µέσα στην ευρωζώνη, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα συγκριτικά στοιχεία. Και ως γνωστόν, η έµµεση φορολογία βαρύνει
κύρια τα µικροµεσαία νοικοκυριά και θεωρείται, βέβαια, η πλέον
κοινωνικά άδικη. Ως εκ τούτου, απαιτείται άµεση αλλαγή αυτού
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του µείγµατος φορολογικής πολιτικής.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της τροπολογίας µας, που ελπίζω να υιοθετήσετε, προτείνουµε να µειωθεί από 1-1-2020 ο αυξηµένος συντελεστής, ο µειωµένος και υπερµειωµένος συντελεστής ΦΠΑ κατά µία ποσοστιαία µονάδα. Από το 24%, 13% και
6%, λοιπόν, στο 23%, 12% και 5%. Με αυτό τον τρόπο γίνεται ένα
πρώτο βήµα για την αποκατάσταση της κοινωνικής αδικίας εις
βάρος των λιγότερο προνοµιούχων και επέρχεται άµεση ανακούφιση των λαϊκών στρωµάτων µέσα από τη µείωση του κόστους
βασικών αγαθών σε τρόφιµα και ενέργεια.
Επόµενη πρόταση που φέρνουµε είναι η κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα. Εδώ θυµίζω
ότι οι λόγοι θέσπιση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης έχουν
παρέλθει. Η σταδιακή κατάργησή της, σε συνδυασµό µε τη µείωση των συντελεστών, θα ανακουφίσει τα εισοδήµατά της µεσαίας τάξης και θα δώσει µία ανάσα, που χρειάζονται οι πολύ
µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις για να διατηρήσουν και γιατί όχι;- να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας.
Στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται και η πρότασή µας για κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος. Έχουµε τονίσει κατ’ επανάληψη
-και το έχουν ζητήσει οι επιτηδευµατίες και οι επιχειρήσεις- η
σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος να συµβάλει στη
δίκαιη φορολογική αντιµετώπιση των επιχειρήσεων.
Συγχρόνως µε όλα τα παραπάνω και προκειµένου να δούµε,
επιτέλους, δραστική µείωση των δεικτών ανεργίας, φέρνουµε την
πρόταση για κίνητρα στην εργασία µέσω της επιπλέον µείωσης
της φορολογίας. Συγκεκριµένα, προτείνουµε για κάθε επιπλέον
θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, να υπάρχει το κίνητρο
της επιπλέον µείωσης της φορολογίας µε συντελεστή αυξηµένο
κατά 50% Δηλαδή, για κάθε 100 ευρώ που πληρώνει η επιχείρηση για νεοπροσληφθέντες εργαζόµενους πλήρους απασχόλησης, να υπάρχει πρόβλεψη ώστε η εταιρεία να απαλλάσσεται
από τη φορολογία για 150 ευρώ σε ορισµένες κατηγορίες.
Όλες αυτές οι παρεµβάσεις θα αποκτήσουν προστιθέµενη και
διαρκούς απόσβεσης αξία, εφόσον συνοδεύονται από αυξηµένους συντελεστές φορολογικής απόσβεσης επενδύσεων.
Στο σηµείο αυτό επιτρέψτε µου να επιµένω στην καλύτερη
προετοιµασία µας απέναντι στην 4η βιοµηχανική επανάσταση και
την κλιµατική αλλαγή. Τα στοιχεία δείχνουν πως η τεχνητή νοηµοσύνη, οι µηχανές που µαθαίνουν µόνες τους και το διαδίκτυο
εκ των πραγµάτων διαµορφώνουν µία νέα τεχνολογική και οικονοµική πραγµατικότητα, οδηγώντας µας στην περίοδο του καπιταλισµού των δεδοµένων. Την ίδια ώρα, η κλιµατική αλλαγή έχει
µετατραπεί σε κλιµατική κρίση και θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα του σύγχρονου οικονοµικού µοντέλου.
Έχουµε, λοιπόν, υποχρέωση να προλάβουµε τις αρνητικές
εξελίξεις από το συνδυασµό αυτών των δύο προκλήσεων.
Προτείνουµε, λοιπόν, να υιοθετηθεί ως ένα πρώτο βήµα προσαρµογής της ελληνικής οικονοµίας στα ανωτέρω, η δυνατότητα
να θεσµοθετηθούν από τον Υπουργό Οικονοµικών, ύστερα από
γνωµοδότηση, υψηλοί συντελεστές φορολογικής απόσβεσης για
κατηγορίες επενδύσεων υψηλής τεχνολογικής σηµασίας, που
αφορούν την προσαρµογή της παραγωγικής διαδικασίας στην
4η βιοµηχανική επανάσταση, στις προκλήσεις της κλιµατικής αλλαγής και της κλιµατικής κρίσης και της ανάγκης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Και µιας και µιλάµε για φυσικό περιβάλλον, δεν θα µπορούσε
να λείπει από την πρότασή µας για τους ανθρώπους που ζουν
και εργάζονται µέσα στο φυσικό περιβάλλον, για τους ανθρώπους του πρωτογενούς τοµέα, για αυτούς που απαιτούνται.
µέτρα τόνωσης της παραγωγής και ελάφρυνσης της φορολόγησης, των συλλογικών οργανώσεων των αγροτών και, βέβαια,
εξαίρεση των αγροτεµαχίων από το συµπληρωµατικό ΕΝΦΙΑ.
Συγκεκριµένα, προτείνουµε 9% συντελεστή φορολόγησης των
κερδών από ατοµική αγροτική επιχείρηση µε φορολογητέο εισόδηµα έως 10.000 και 13% για το υπερβάλλον φορολογητέο εισόδηµα.
Επίσης προτείνουµε να θεωρούνται αφορολόγητες οι ενισχύσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και οι πάσης φύσεως αγροτικές αποζηµιώσεις, µε εξαίρεση το ποσό της ενιαίας
ενίσχυσης πάνω από 20.000 ευρώ και, µάλιστα, ως προς τα ποσά
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που εισπράττονται από τη φορολόγηση των άµεσων ενισχύσεων.
Και εννοώ για τα άνω των 20.000 ευρώ. Αυτά τα ποσά να κατευθύνονται κατ’ αποκλειστικότητα για την περαιτέρω ενίσχυση της
σύστασης οµάδων και οργανώσεων παραγωγών και δράσεών
τους.
Συνεχίζοντας µε τον πρωτογενή τοµέα, θέτουµε το ζήτηµα για
τους επαγγελµατίες αγρότες που παραδίδουν τα αγροτικά τους
προϊόντα σε οµάδες παραγωγών και αγροτικούς συνεταιρισµούς, των οποίων είναι µέλη, ώστε τα έσοδα από αυτές τις παραδόσεις να λογίζονται µειωµένα κατά 35%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα πάρω χρόνο και από τη δευτερολογία, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, του άρθρου 41 του 2850, που παραδίδουν τα αγροτικά τους προϊόντα
σε οµάδες παραγωγών και αγροτικούς συνεταιρισµούς, των
οποίων είναι µέλη, προτείνουµε να επιστρέφεται επιπλέον ποσοστό 5% του αναλογούντος ΦΠΑ.
Πρέπει να υπάρξει ολοκληρωµένη θετική προσέγγιση του
αγροτικού τοµέα και να επανέλθει οριστικά και αµετάκλητα η
εξαίρεση της αξίας δικαιωµάτων στα γήπεδα εκτός σχεδίου
πόλης ή οικισµού από τον υπολογισµό του συµπληρωµατικού
φόρου ΕΝΦΙΑ. Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Αντίθετα, ίσχυε εξ
αρχής, πριν αρχίσουν οι θεσµικές παλινωδίες της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ γύρω από το θέµα. Έχουµε πει κατά επανάληψη ότι αν
δεν στηριχθεί ο πρωτογενής τοµέας, µην περιµένουµε βιώσιµη
ανάπτυξη. Η ύπαιθρος είναι εκεί και περιµένει.
Και αλήθεια, πού είναι οι υποσχέσεις για κατάργηση του ειδικού φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο, που υποσχόταν ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, πριν λίγους µήνες στους αγρότες στον
Αµπελώνα της Λάρισας;
Πέρα, όµως, από τους αγρότες, πρέπει να στηριχθούν οι νέοι
επιχειρηµατίες και επαγγελµατίες. Εδώ προτείνουµε την 3ετή
πλήρη απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήµατος και από εισφορές για τον κλάδο κύριας σύνταξης και κατά 50% για τα επόµενα
δύο έτη.
Έτσι θα µπορέσουµε να πετύχουµε µείωση της υψηλής ανεργίας των νέων και την ανάσχεση της διαρροής επιστηµονικού δυναµικού στο εξωτερικό. Με απλά λόγια στηρίζουµε µία επιχείρηση και έναν επαγγελµατία κάτω από το αρχικό και κρίσιµο διάστηµα σταθεροποίησης της δραστηριότητάς του.
Προτείνουµε, επίσης, τη θέσπιση ειδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασµού -δεν θα κουραστούµε να το λέµε- επαγγελµατιών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. Αντί λοιπόν, να βλέπουµε µέτρα που
στόχο έχουν τους πλειστηριασµούς και τις κατασχέσεις των
όσων µε κόπο και ιδρώτα βγάζουν οι επαγγελµατίες και οι επιχειρήσεις, εµείς προτείνουµε να θεσπιστεί άµεσα ένας ειδικός
ακατάσχετος επιχειρηµατικός τραπεζικός λογαριασµός προκειµένου να συµβάλει στην οµαλή τους λειτουργία και στη δυνατότητα να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τους
εργαζόµενους και τρίτους. Όσοι δραστηριοποιούνται στην αγορά, αντιλαµβάνονται πόσο σηµαντική είναι αυτή η επιλογή.
Αυτό υπήρξε πάγιο αίτηµα των φορέων, αλλά κυρίως της ίδιας
της πραγµατικής οικονοµίας προκειµένου να διενεργούνται πληρωµές των εργαζοµένων, φόρων, εισφορών και προµηθευτών.
Επιπλέον έτσι θα δοθεί ένα παραπάνω κίνητρο στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιούν και το εργαλείο των ηλεκτρονικών συναλλαγών, µειώνοντας τις πιθανές παρενέργειες από τη
θεσµοθέτηση της αύξησης σε ποσοστό 30% πραγµατικού εισοδήµατος του απαιτούµενου ποσού δαπανών µε ηλεκτρονικά
µέσα πληρωµών, όπως προβλέπει το νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά τα µέτρα που προτείνουµε, δεν είναι µόνο δίκαια και αναγκαία για την κοινωνία και
τους πολίτες. Είναι µέτρα σηµεία αναφοράς και πυλώνες στήριξης της µεσαίας τάξης. Μια µεσαία τάξη που µε το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο η Νέα Δηµοκρατία την οδηγεί να πληρώσει πάλι το
µάρµαρο, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν την είχε ορίσει η µεσαία τάξη
στα 500 ευρώ προεκλογικά, κύριε Υπουργέ, ώστε να ξέρουν οι
πολίτες και να ζυγίζουν την ψήφο τους και την επιλογή τους.
Πού είναι οι προεκλογικές σας υποσχέσεις για κίνητρα, ώστε
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να φέρετε πίσω τους νέους σε νέες καλοπληρωµένες θέσεις εργασίας σε µία οικονοµία που θα αναπτυσσόταν µε 4%; Για το
παρόν νοµοσχέδιο τίποτα δεν δείχνει ότι δηµιουργείτε τις προϋποθέσεις, ώστε να προκαλέσετε την επιστροφή των νέων µας
και την πρόσληψή τους σε ελληνικές επιχειρήσεις. Και δεν το κάνετε ούτε µε µέτρα ούτε µε παράδειγµα, όπως έδειξαν οι τελευταίες σας επιλογές.
Αντίθετα φέρνετε ένα νοµοσχέδιο που είναι αντιαναπτυξιακό
µε ηµίµετρα και προχειρότητες, που πραγµατικά βεβαίως ελαφρύνουν δυσβάσταχτα βάρη από τις πλάτες του ελληνικού λαού.
Ζούµε το παράδοξο από τη µία πλευρά η Κυβέρνηση να καλεί
τους ξένους επενδυτές να µας προτιµήσουν ως χώρα και να φέρουν εδώ τη φορολογική τους κατοικία και από την άλλη αγνοεί
τους νέους επιστήµονες που έφυγαν όλα αυτά τα χρόνια.
Καλά και θετικά τα µέτρα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων
για τη χρήση αυτοκινήτων τελευταίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Δυστυχώς, όµως, είστε σφιχτοί έως άτολµοι στις φοροαπαλλαγές για εξοικονόµηση και ενεργειακή αναβάθµιση των
κτηρίων. Και ήδη έχετε ανακοινώσει ότι τα επόµενα επτά χρόνια
θέλει 500 εκατοµµύρια εάν θέλουµε να πιάσουµε τους στόχους
για περιβαλλοντικά κτήρια, που εξοικονοµούν ενέργεια σύµφωνα
µε το ΕΣΕΚ. Πού είναι όλα αυτά; Δεν φαίνονται στο νοµοσχέδιό
σας. Στόχους βάζετε. Τρόπο επίτευξης δεν ανακοινώνετε ή δεν
θεσµοθετείτε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνω µε µία διαπίστωση, που εξηγεί και το βασικό λόγο που καταψηφίζουµε το παρόν
νοµοσχέδιο. Με όσα ακούσαµε για το πώς αντιλαµβάνεται η Κυβέρνηση τη µεσαία τάξη και το πώς αναµένει να ελαφρυνθούν
πολίτες και επιχειρήσεις µέσα σε αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο, το µεταρρυθµιστικό πρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, δυστυχώς θολώνει πανηγυρικά. Και πολύ φοβάµαι να µην αρχίσουµε να µπαίνουµε σε µια περίοδο δικής σας αυταπάτης µετά
τις αυταπάτες που βιώσαµε όλα αυτά τα χρόνια από την προηγούµενη κυβέρνηση.
Εµείς θα είµαστε εδώ σταθεροί για να αναδεικνύουµε τις αυταπάτες κάθε πλευράς, να κάνουµε σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση µε προτάσεις.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το ΚΚΕ καταψηφίζει τη συγκεκριµένη φορολογική µεταρρύθµιση της Κυβέρνησης. Και την καταψηφίζει, γιατί ακριβώς η Κυβέρνηση παίρνει ένα άδικο φορολογικό σύστηµα και µε τη
φορολογική µεταρρύθµιση το κάνει ακόµη πιο άδικο, παρά τα
λεχθέντα από τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας.
Μήπως αυτή η εκτίµηση του ΚΚΕ αποτελεί υπερβολή; Για να
δούµε, όµως, πιο συγκεκριµένα τα ζητήµατα. Κατά την Κυβέρνηση -και εδώ οφείλουµε να αναγνωρίσουµε ότι είναι ειλικρινήςη φορολογική µεταρρύθµιση και γενικά το φορολογικό σύστηµα
πρέπει να αποτελέσει εργαλείο για την ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν όπως λέει και στην εισηγητική έκθεση- σταθερή βούληση της Κυβέρνησης είναι η περαιτέρω µείωση των φορολογικών συντελεστών για τα νοµικά πρόσωπα, όχι µόνο η µείωση που έγινε από
το 28% στο 24%, αλλά ακόµη περαιτέρω. Για ποιο σκοπό; Για να
προσελκυθούν έτσι κεφάλαια, να προσελκυθούν επενδύσεις.
Και αυτή η επιλογή της Κυβέρνησης δεν είναι µόνο της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας. Και στον ΣΥΡΙΖΑ την ίδια επιλογή
είχε ο αναπτυξιακός χαρακτήρας του φορολογικού συστήµατος.
Και το Κίνηµα Αλλαγής σήµερα είναι βασιλικότερο του βασιλέως,
ακόµη περισσότερο θέλει να είναι αναπτυξιακό εργαλείο.
Όλο αυτό σε τι συνθήκες γίνεται; Πρώτον, γίνεται σε συνθήκες
φορολογικού ανταγωνισµού στην ευρύτερη περιοχή µας αλλά
και γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνές επίπεδο, µε
τους φορολογικούς παραδείσους, µε τις χώρες µε πολύ χαµηλούς συντελεστές φορολογίας του κεφαλαίου, των επιχειρηµατικών οµίλων. Έτσι, λοιπόν, αυτός ο φορολογικός ανταγωνισµός
οδηγεί σε όλο και µεγαλύτερες µειώσεις φορολογικών συντελε-
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στών των επιχειρηµατικών οµίλων. Και δεύτερον γίνονται κάτω
από συνθήκες µιας δοσµένης δηµοσιονοµικής πολιτικής στη
χώρα µας και συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η δοσµένη δηµοσιονοµική πολιτική δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι πλεονασµατικοί προϋπολογισµοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην
Ελλάδα τα πρωτογενή πλεονάσµατα της τάξης του 3,5% και
2,5% µέχρι το 2060. Αυτά τα πρωτογενή πλεονάσµατα -τα µατωµένα πλεονάσµατα, όπως τα ονόµασε ο λαός- τα πληρώνουν τα
λαϊκά εισοδήµατα.
Το αποτέλεσµα αυτής της λογικής δεν µπορεί να είναι άλλο
παρά από το γεγονός ότι όλο και µικρότερο κοµµάτι της συνολικής πίτας των φορολογικών εσόδων προέρχεται από τις επιχειρήσεις. Και αυτό το κοµµάτι µε τις συνεχείς µειώσεις των φορολογικών συντελεστών, θα µικραίνει ολοένα και περισσότερο. Άρα
τι µένει; Μένει ένα όλο και µεγαλύτερο κοµµάτι των συνολικών
φορολογικών εσόδων να το επιβαρύνονται τα λαϊκά εισοδήµατα.
Αυτός ο ορισµός της φορολογικής αδικίας γίνεται ακόµη πιο
έντονος αν εξετάσουµε και το σκέλος των δαπανών. Γιατί θα
µπορούσε να πει κάποιος ότι έχουν µεγαλύτερη συµµετοχή
στους φόρους, αλλά έχουν και µεγαλύτερες κοινωνικές παροχές. Τι βλέπουµε, όµως, στην πράξη; Έχουµε πάγωµα ή ακόµη
και µείωση κοινωνικών δαπανών σε συνθήκες µάλιστα τεράστιων
ελλείψεων στην παιδεία, στην υγεία, σε συνθήκες κατάρρευσης
στην κυριολεξία της δηµόσιας υγείας και των νοσοκοµείων.
Βεβαίως εδώ δεν θέλουµε να ανοίξουµε την παρένθεση και να
βάλουµε πιο βαθιά ζητήµατα, όπως για παράδειγµα το άδικο καπιταλιστικό σύστηµα το οποίο έχει ως αποτέλεσµα την απαλλοτρίωση ενός µέρους του κοινωνικά παραγόµενου πλούτου,
δηλαδή, του πλούτου που παράγουν οι εργαζόµενοι από τους
καπιταλιστές, από τους κεφαλαιοκράτες. Ας µείνουµε, όµως, στο
συγκεκριµένο. Μην µπούµε πιο βαθιά.
Έτσι, λοιπόν, είναι έννοιες ασύµβατες η φορολογική δικαιοσύνη µε το φορολογικό ανταγωνισµό. Θα πει κάποιος: «Καλά
αυτά τα λέει το ΚΚΕ. Μπορεί να είναι ένα αυθαίρετο συµπέρασµα
του ΚΚΕ.».
Έρχεται, όµως, µία πολύ πρόσφατη µελέτη -στοιχεία της
οποίας έχει αξιοποιήσει η Κυβέρνηση σε αυτή τη φορολογική µεταρρύθµιση- της διαΝΕΟσις, ενός γνωστού think tank, που καµµία σχέση δεν έχει µε τις απόψεις, τις αντιλήψεις του ΚΚΕ. Τον
Απρίλιο του 2018 έδωσε στη δηµοσιότητα µία µελέτη, «Η φορολογία εισοδήµατος στην Ελλάδα».
Σε αυτή τη µελέτη κάνει µία συγκριτική ανάλυση πέντε σεναρίων. Τι προκύπτει και από τα πέντε αυτά σενάρια, τα οποία εξετάζονται από τη µελέτη; Αυτό που προκύπτει και από τα πέντε
σενάρια είναι στον πίνακα 25. Θα τα καταθέσω. Σε όλα τα σενάρια προκύπτει το εξής. Όπου το σύστηµα –το σενάριο αυτό είναιδίνει κίνητρα για την επιχειρηµατικότητα, για την ανάπτυξη, γίνεται τόσο και πιο άδικο. Το σενάριο τρία µάλιστα είναι φανερό.
Λέει ότι ενισχύει πολύ την οικονοµική αποτελεσµατικότητά και
την ανάπτυξη και ταυτόχρονα είναι το πιο άδικο φορολογικό σύστηµα, το οποίο καθιερώνεται.
Πουθενά δεν προκύπτει ταύτιση. Όπου είναι φορολογικά αποτελεσµατικό, είναι και φορολογικά άδικο. Αυτό λέει η µελέτη της
διαΝΕΟσις, που επιβεβαιώνει κατά γράµµα την εκτίµηση του
ΚΚΕ.
Καταθέτω στα Πρακτικά τον συγκεκριµένο πίνακα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος, καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεύτερο αφήγηµα της Κυβέρνησης: Με το που θα ενισχυθεί η
αναπτυξιακή διαδικασία, οι επενδύσεις θα έλθουν όλο και περισσότερες και θα έχουµε και καλύτερες θέσεις εργασίας. Όµως,
δυστυχώς, για την ίδια την Κυβέρνηση η πραγµατικότητα είναι
πολύ πιο σκληρή, πολύ πιο αδυσώπητη και συντρίβει το κυβερνητικό αξίωµα. Γιατί;
Πάρτε για παράδειγµα τον τουρισµό, όπου δεν είχε τις επιπτώσεις της κρίσης που γνώρισαν άλλοι κλάδοι της οικονοµίας, αντίθετα είχε αναπτυξιακή πορεία όλο το προηγούµενο χρονικό
διάστηµα, όµως, αυτή η αναπτυξιακή πορεία των αλλοδαπών
τουριστών, των εσόδων δεν συνοδεύτηκε και µε βελτίωση της
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θέσης των εργαζόµενων αλλά αντίθετα, είχαµε επιδείνωση της
θέσης των εργαζόµενων που απασχολούνται στον τοµέα του
τουρισµού και ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία. Δεν είναι µόνο η ίδια η
πραγµατικότητα που συντρίβει το κυβερνητικό αυτό αξίωµα,
αλλά είναι και η ίδια η κυβερνητική πολιτική που το πετάει στο
καλάθι των αχρήστων.
Τι έφερε η Κυβέρνηση µόλις πριν από µια εβδοµάδα; Το νοµοσχέδιο για τη ΔΕΗ. Τι έβαλε εκεί; Έβαλε ότι οι νεοπροσλαµβανόµενοι εργαζόµενοι στη ΔΕΗ θα δουλεύουν κάτω από χειρότερες συνθήκες εργασίας και αµοιβών από αυτές που είναι ήδη εργαζόµενοι. Άρα οι νέες θέσεις εργασίας που θα δηµιουργηθούν
στη ΔΕΗ δεν θα είναι καλύτερες αλλά θα είναι χειρότερες από
τις ήδη υπάρχουσες.
Όµως, και στο σηµερινό σχέδιο που συζητάµε σήµερα, δεν
υπάρχει διάταξη όπου επί της ουσίας µειώνεται η φορολογία
στην αποζηµίωση για την εθελούσια έξοδο, δηλαδή για την απόλυση των εργαζοµένων, γιατί η εθελούσια έξοδος είναι απόλυση
ενός καλά αµειβόµενου εργαζόµενου και αντικατάστασή του από
εργαζόµενους κάτω από χειρότερους όρους και συνθήκες; Πώς,
λοιπόν, ισχύουν και τα δύο; Δεν µπορεί να ισχύουν και τα δύο.
Τρίτο ζήτηµα: Είναι πραγµατικά χάριν συζητήσεως, δεν έχει
ξεκινήσει ακόµη, υπήρχε στις επιτροπές, ο επιµερισµός των βαρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Kύριε συνάδελφε,
µε συγχωρείτε για τη διακοπή, όµως, στο σηµείο αυτό θα ήθελα
να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, σαράντα ένας µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους, από το 6ο Γυµνάσιο Νέας Σµύρνης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε και πάλι τον
λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ήµουν στο τρίτο στοιχείο.
Είναι πραγµατικά άχαρη η συζήτηση που έγινε στις επιτροπές -και
θα γίνει ενδεχοµένως και στην Ολοµέλεια- για τον επιµερισµό των
µνηµονιακών βαρών. Τι έλεγαν; Ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η
πρώτη µνηµονιακή κυβέρνηση µε το πρώτο µνηµόνιο επέβαλε φορολογικά βάρη 30.000.000.000 ευρώ και ήλθε µετά η κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ - Νέας Δηµοκρατίας και επέβαλε 10.000.000.000 ευρώ
µόνο και τέλος η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έβαλε µόνο 10.000.000.000
ευρώ µε το τρίτο µνηµόνιο. Όµως, όλα αυτά λειτουργούν σωρευτικά, δηλαδή το αποτέλεσµα ποιο είναι; Είναι 50.000.000.000 ευρώ
και η συντριπτική πλειοψηφία των 50.000.000.000 ευρώ έπεσε στα
συνήθη υποζύγια, στα λαϊκά στρώµατα.
Από αυτή την άποψη, η όποια ελάφρυνση φέρνει το νοµοσχέδιο δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά σταγόνα στον ωκεανό µου.
Από αυτή την άποψη, είναι κατανοητή η δυσκολία του ΣΥΡΙΖΑ να
ασκήσει κριτική στην Κυβέρνηση για το φορολογικό νοµοσχέδιο,
γιατί µιλούν από µόνα τους τα πεπραγµένα της κυβέρνησης, του
ΣΥΡΙΖΑ αλλά και των προηγούµενων κυβερνήσεων.
Εδώ επιτρέψτε µου να κάνω µια παρένθεση για το ποια είναι
αυτά τα πεπραγµένα. Πρόσφατα, στις 29 Σεπτεµβρίου του 2019
δηµοσιεύτηκε µια ανάλυση την οποία έκανε ο κ. Γιαννίτσης, γνωστό πολιτικό στέλεχος που δεν έχει σχέση µε το ΚΚΕ. Συγκρίνοντας, λοιπόν, τα στοιχεία του 2014 και του 2017 ο κ. Γιαννίτσης τι
έβγαλε; Έβγαλε τα εξής σηµαντικά συµπεράσµατα, κατά τη
γνώµη µας. Πρώτον, ότι αυξήθηκε η κατηγορία του πληθυσµού
µε λιγότερα από 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδηµα, άρα, φτωχοποίηση και αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι αυξήθηκε κατά
164% η κατηγορία αυτού του πληθυσµού που έχει εισοδήµατα
πάνω από 200.000 ευρώ, δηλαδή οι πλούσιοι πλουσιότεροι και
οι φτωχοί φτωχότεροι. Αυτό είναι το πρώτο κρατούµενο.
Πάµε στο δεύτερο κρατούµενο το οποίο έβγαλε και είναι σηµαντικό: Τα φορολογογητέα εισοδήµατα γι’ αυτή την περίοδο
των λαϊκών εισοδηµάτων µέχρι 10.000 ευρώ µειώθηκαν και ταυτόχρονα αυξήθηκε ο µέσος φόρος για αυτή την κατηγορία, ενώ
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αντίστροφα το φορολογητέο εισόδηµα της κατηγορίας από
200.000 ευρώ και πολύ περισσότερο από 500.000 ευρώ και
πάνω, δηλαδή µιλάµε για το 0,09% του πληθυσµού, όχι µόνο αυξήθηκε το φορολογητέο εισόδηµα, αλλά ταυτόχρονα έγινε και
το µαγικό να µειωθεί η µέση φορολογική επιβάρυνση.
Να ποια είναι τα πεπραγµένα της φορολογικής πολιτικής του
ΣΥΡΙΖΑ, τους πλούσιους πλουσιότερους και µε λιγότερους φόρους και τους φτωχούς φτωχότερους και µε περισσότερους φόρους.
Βεβαίως, έρχεται σήµερα η Νέα Δηµοκρατία να µιλάει και να
λέει ότι φέρνει µειώσεις για τα λαϊκά στρώµατα, που δεν είναι τίποτε άλλο, παρά στάχτη στα µάτια του κόσµου και προσπάθεια
να συγκαλύψει τον αντιδραστικό, τον ταξικό χαρακτήρα της φορολογικής µεταρρύθµισης.
Δυστυχώς, κύριε Αµυρά για εσάς -µάλλον για τον λαό, όχι για
εσάς- το ποτήρι το οποίο θα πιει έχει κώνειο και όχι νερό.
Από αυτή την άποψη, τι γίνεται µε όλες αυτές τις διαδικασίες;
Γίνεται πιο άδικο το φορολογικό σύστηµα γιατί έχουµε αναδιανοµή. Προσέξτε, έχουµε αναδιανοµή από τους λιγότερο φτωχούς στους περισσότερο πλούσιους.
Η Κυβέρνηση λέει ότι βρήκε δηµοσιονοµικό χώρο µε τα µέτρα
αυτά 1,2 δισεκατοµµύριο ευρώ. Μάλιστα. όµως, από πού προέρχεται αυτός ο δηµοσιονοµικός χώρος; Από την υπερφορολόγηση
των λαϊκών στρωµάτων. Δηλαδή, πληρώνει ο λαός για να γίνει
αυτός ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Πώς τον διανέµει η Κυβέρνηση; Με τα δικά της στοιχεία, από
αυτά τα 1,2 δισεκατοµµύριο ευρώ. Μόνο µε τα µέτρα που αφορούν τη µείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις και τη µείωση των φορολογικών συντελεστών των διανεµόµενων κερδών το όφελος που θα έχει η επιχείρηση είναι
615.000.000 ευρώ, δηλαδή πάνω από το 50% του δηµοσιονοµικού χώρου που πληρώνει ο λαός το δίνετε πεσκέσι στις επιχειρήσεις, στους έχοντες και κατέχοντες. Να, λοιπόν, ποια είναι η
ταξική αναδιανοµή την οποία κάνετε.
Ταυτόχρονα υπάρχει και αυτή η ρύθµιση, την οποία βάζετε πονηρά µέσα, ότι µε το 30% των αποδείξεων που πρέπει να καλύπτονται, για να µην µπει το πέναλτι του 22% µε ηλεκτρονικές
συναλλαγές για να θεµελιωθεί το αφορολόγητο, θα προκύψουν
νέα έσοδα 557.000.000 ευρώ.
Η έµµεση φορολογία είναι κατ’ εξοχήν αντιλαϊκή φορολογία
και έρχεται µάλιστα και η ίδια η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής και λέει ότι η συγκεκριµένη διάταξη -που δεν είναι πατέντα
της Κυβέρνησης και ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε- είναι «εξόχως αντισυνταγµατική». Στη σελίδα 11 της έκθεσης επί του νοµοσχεδίου βγάζει αυτή τη διάταξη «εξόχως αντισυνταγµατική», γιατί παραβιάζει,
όπως λέει στη σελίδα 13 «τους κανόνες της ισότητας και της αναλογικότητας» και µάλιστα, λειτουργεί εκβιαστικά.
Ποιο είναι το αποτέλεσµα αυτής της φορολογικής µεταρρύθµισης; Το δείχνουν περίτρανα τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισµού για το 2020. Τι θα έχουµε; Αύξηση των φορολογικών
εσόδων συνολικά. Θα αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα για το
2020, λέει η Κυβέρνηση, κατά 773.000.000 ευρώ.
Για να δούµε ποιος θα πληρώσει αυτά τα επιπλέον έσοδα;
Ποιες κατηγορίες φόρων αυξάνονται; Αυξάνονται οι έµµεσοι
φόροι, οι αντιλαϊκοί φόροι κατά 638.000.000 ευρώ, αυξάνονται
κατά 84.000.000 ευρώ τα έσοδα από τους φόρους, από τον
ΕΝΦΙΑ, παρά τη µεσοσταθµική µείωση και άρα, η αύξηση των αντικειµενικών αξιών θα φάει αυτή τη µεσοσταθµική µείωση και
δεύτερον, αυξάνονται τα έσοδα από τη φορολογία των φυσικών
προσώπων κατά 423.000.000 ευρώ.
Όµως, κάτι µειώνεται. Τι είναι αυτό που µειώνεται; Βεβαίως,
δεν θέλει πολλή σκέψη να το καταλάβουν όλοι. Μειώνονται τα
φορολογικά έσοδα που θα προέλθουν από τις επιχειρήσεις κατά
446.000.000 ευρώ, παρά το γεγονός ότι θα έχουν για το 2019 αυξηµένη κερδοφορία.
Να, λοιπόν, ποιο είναι το αποτέλεσµα της αντιλαϊκής πολιτικής.
Έτσι, λοιπόν, κατά συνέπεια, χωρίς να αµφισβητείται από κανέναν, οδηγεί η φορολογική µεταρρύθµιση της Κυβέρνησης σε όλο
και µικρότερη συµµετοχή των επιχειρηµατικών οµίλων στα φορολογικά έσοδα, µονιµοποιεί όλους τους έκτακτους φόρους που
µπήκαν από τα µνηµόνια, ΕΝΦΙΑ, τέλος αλληλεγγύης, τέλος επι-
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τηδεύµατος, παρά το γεγονός ότι τυπικά τα µνηµόνια τέλειωσαν.
Όλα αυτά, βεβαίως, πρέπει να τα δούµε µε βάση τη συνολική επίπτωση και όχι αποσπασµατικά.
Τι λέει η συνολική επίπτωση; Να δούµε, λοιπόν, τις µειώσεις
διαχρονικά στους µισθούς, τις µειώσεις διαχρονικά στις συντάξεις, γιατί πάνω σε αυτά βασίζονται τα φορολογικά έσοδα.
Να δούµε την αύξηση της συµµετοχής του λαού στα φάρµακα,
στην παιδεία, στην υγεία. Να δούµε την αύξηση των ανταποδοτικών τελών, γιατί και αυτό είναι φορολογία από τους δήµους.
Επί της ουσίας, σε τι σηµείο φθάνετε όλοι σας Νέα Δηµοκρατία,
ΣΥΡΙΖΑ, Κίνηµα Αλλαγής; Φθάνετε στο σηµείο για το ίδιο εισόδηµα, για το λαϊκό εισόδηµα, να πληρώνει πέντε φορές φόρο.
Να φορολογείται πέντε φορές. Γιατί το ίδιο εισόδηµα φορολογείται και ως φόρος εισοδήµατος. Από το ίδιο εισόδηµα προκύπτει και η έµµεση φορολογία, ο φόρος κατανάλωσης που έχει
ήδη φορολογηθεί. Από το ίδιο εισόδηµα προκύπτει -που έχει φορολογηθεί και µε τον φόρο εισοδήµατος και µε τον ΕΝΦΙΑ- και ο
φόρος κατανάλωσης και ο ΕΝΦΙΑ. Από το ίδιο εισόδηµα που έχει
φορολογηθεί από τον φόρο εισοδήµατος κατανάλωσης, ΕΝΦΙΑ,
προκύπτει και το τέλος αλληλεγγύης. Από το ίδιο εισόδηµα προκύπτουν και τα ανταποδοτικά τέλη. Πέντε φορές. Το λαϊκό εισόδηµα φορολογείται αντίθετα, οι επιχειρηµατικοί όµιλοι -για να
δούµε και αυτά- εκπίπτουν και φορολογούνται µόνο τα καθαρά
τους κέρδη και όλα αυτά µε µειωµένους συντελεστές. Ταυτόχρονα, υπάρχουν ειδικά φορολογικά καθεστώτα για τιµαλφή του
κεφαλαίου. Εθελοντική -λέει- συµµετοχή στα φορολογικά έσοδα.
Πατέντα του ΣΥΡΙΖΑ και των προηγούµενων κυβερνήσεων.
Υπάρχουν τριγωνικές συναλλαγές, υπάρχουν οι φορολογικοί
παράδεισοι, οι offshore εταιρείες. Να, λοιπόν, πώς φοροαπαλλάσσεται ο µεγάλος πλούτος του µεγάλου κεφαλαίου και ταυτόχρονα στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο υπάρχουν επιµέρους,
σηµαντικά όµως, φορολογικά δωράκια για τµήµατα του κεφαλαίου που θέλει να στηρίξει η Κυβέρνηση, όπως είναι η επιτάχυνση της αγοράς ακινήτων. Δηλαδή, να συγκεντρωθεί ακίνητη
περιουσία σε όλο και λιγότερα χέρια, όπως είναι η φοροαπαλλαγή των διάφορων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις
αγορές αµοιβαίων κεφαλαίων του Χρηµατιστηρίου, της ΟΣΕΚΑ
που δραστηριοποιούνται και στην ιδιωτική ασφάλιση, για να επιταχυνθεί η ιδιωτική ασφάλιση σε συνδυασµό µε τις ανατροπές
στο φορολογικό.
Απαλλαγή ουσιαστικά των offshore εταιρειών και ιδιαίτερα των
off shore εταιρειών που έχουν συµµετοχή οι ναυτιλιακές εταιρείες. Άρα, λοιπόν, τα πολύ µεγάλα ακίνητα, τα πανάκριβα ακίνητα που ανήκουν σε τέτοιες offshore, άστα να πάνε!
Δεν φορολογείται η µεταβίβαση µετοχών, άρα και επιχειρήσεων, από τον φόρο υπεραξίας. Όπως δίνονται και κίνητρα για
τη φορολογική κατοικία. Να, λοιπόν, γιατί το ΚΚΕ µιλάει για µία
βασικά εξόχως αντιλαϊκή ταξική φορολογική µεταρρύθµιση. Και
από αυτή την άποψη, ως κόµµα, εµείς είµαστε καθαροί. Εµείς το
διατρανώνουµε ότι πρέπει να πληρώσει το κεφάλαιο, πρέπει να
πληρώσουν τα µονοπώλια, οι έχοντες και κατέχοντες, µέσα από
την αύξηση των φορολογικών συντελεστών και όχι από τη µείωση, µέσα από την κατάργηση των διαφόρων δώρων, των διαφόρων κινήτρων, που είναι µέσα από την κατάργηση των διαφόρων ειδικών φορολογικών καθεστώτων και των ειδικών φοροαπαλλαγών τις οποίες έχουν. Και να απαλλαγεί επί της ουσίας
από τη φορολογία το σύνολο του λαϊκού εισοδήµατος που καλύπτει τις ανάγκες ικανοποίησης του συνόλου των αναγκών. Να
απαλλαγεί τελείως αυτό από τη φορολογία. Όλες οι ανάγκες,
δηλαδή, που εξυπηρετούν τη λαϊκή ελληνική οικογένεια πρέπει
να καλύπτονται και να µην φορολογείται αυτό το εισόδηµα και
βεβαίως να καταργηθεί και η αντιλαϊκή έµµεση φορολογία, γιατί
επιβαρύνει υπέρµετρα τον λαό.
Σ’ αυτή τη βάση, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, καταλήγω: Το ΚΚΕ
καταψηφίζει επί της αρχής το συγκεκριµένο φορολογικό νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται στο Βήµα
ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, κ. Βασίλειος Βιλιάρδος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσουµε µε την έκπληξή
µας όσον αφορά το ότι η Γερµανία αποτελεί ταµπού για τη σηµερινή Κυβέρνηση, γεγονός που διαπιστώσαµε ξεκάθαρα, όταν
υποβάλλαµε ορισµένες ερωτήσεις στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων που έµεναν όλες εντελώς αναπάντητες.
Οι ερωτήσεις µας αυτές ήταν οι εξής:
Πρώτον, συζητείται µε δική σας πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση το πρόβληµα των µεγάλων εµπορικών πλεονασµάτων της
Γερµανίας, το οποίο προκαλεί ελλείµµατα και χρέη στους εταίρους της;
Εν προκειµένω είναι γνωστό πως δεν επιτρέπονται πλεονάσµατα στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών, άνω του 6% του
ΑΕΠ µιας χώρας, όπως δεν επιτρέπονται και ελλείµµατα στους
προϋπολογισµούς άνω του 3%, όταν η Γερµανία έχει υπερβεί το
8%, ενώ το 2018 ήταν στο 7,6%.
Δεύτερον, µας απειλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση µε κυρώσεις,
επειδή είµαστε η µοναδική χώρα της Ευρώπης που δεν διεκδίκησε αποζηµιώσεις για το σκάνδαλο ρύπων, το γνωστό Dieselgate, από τις γερµανικές αυτοκινητοβιοµηχανίες, όταν ακόµη και
η Γερµανία αποζηµιώθηκε από τις δικές της αυτοκινητοβιοµηχανίες;
Τρίτον, εφαρµόζονται σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί µε την ίδια διαδικασία που
εφαρµόζονται και στην Ελλάδα;
Εδώ αµφιβάλουµε αν οι ενέργειες αυτές µε τις οποίες δηµεύεται η ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων είναι συµβατές µε το Κοινοτικό Δίκαιο, ενώ δυστυχώς, οι Έλληνες το έχουν αποδεχθεί
αδιαµαρτύρητα, όπως και πολλά άλλα στο παρελθόν, σκύβοντας
το κεφάλι.
Τέταρτον, έχει πάψει να µας χρηµατοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για το µεταναστευτικό µετά από τα 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ
που λάβαµε µέχρι σήµερα; Τα περισσότερα βέβαια τα πήραν οι
ΜΚΟ.
Εν προκειµένω, δεν αναφερθήκαµε στον βίαιο εποικισµό της
χώρας µας, ούτε στο ότι σχεδιάζεται να µετατραπεί στον σκουπιδότοπο της Ευρώπης που έχει κλείσει τα σύνορά της µε εµάς,
εγκλωβίζοντας τα κύµατα των µεταναστών στο εσωτερικό µας.
Ενώ ενδεχοµένως µας εκβιάζει να µην αντιδράσουµε, µε µοχλό
πίεσης ως συνήθως το χρέος µας.
Σε συνέχεια, θέλουµε να τονίσουµε πως θα ψηφίζουµε πάντοτε όποιους νόµους βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση,
ακόµη και όταν είναι ελλιπείς, κατά τις δικές µας απόψεις, οι εισηγήσεις. Όπως το θέµα του άρθρου 86 του Συντάγµατος που
εµείς επιθυµούµε, όπως είναι αυτονόητο, να καταργηθεί εντελώς, αλλά η απαλοιφή της αποσβεστικής προθεσµίας ήταν ένα
βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση.
Στο φορολογικό νοµοσχέδιο τώρα, θα ξεκινήσουµε µε το θέµα
της φορολογίας των πολυτέκνων και τη θέση της Ελληνικής
Λύσης, η οποία είναι η πλήρης απαλλαγή από τη φορολογία των
µητέρων µε περισσότερα από τρία παιδιά. Άλλωστε, το ποσό
είναι αµελητέο στη σηµερινή Ελλάδα, ενώ θα βοηθήσει σίγουρα
στην καταπολέµηση του δηµογραφικού προβλήµατος της πατρίδας µας.
Επιπλέον, µε την ανάγκη κατάργησης του τέλους επιτηδεύµατος, µε τη µείωση της προκαταβολής φόρου από τις επιχειρήσεις, τουλάχιστον στο 50% και όχι στο προσχηµατικό 95% από
100%, µε την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και
µε τη δηµιουργία αφορολόγητου αποθεµατικού για επενδύσεις
στις επιχειρήσεις.
Περαιτέρω, στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής αναφέραµε πως η Κυβέρνηση συνεχίζει τις κατεπείγουσες και πρόχειρες διαδικασίες, όπως αυτή της δηµόσιας διαβούλευσης, όπου
το κείµενό της για το φορολογικό ήταν σαράντα άρθρα σε
τριάντα τέσσερις σελίδες και το νοµοσχέδιο εξήντα οχτώ άρθρα
σε εβδοµήντα δύο σελίδες. Συνεχίσαµε δε µε τη θέση µας να
αποσυρθούν τα άρθρα 20, 21, 23, 53, 54, 55 και 56, επειδή επιταχύνουν τον αθλητισµό της Ελλάδας που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Εν προκειµένω, τα εξής: στο άρθρο 20 απαλλαγή φόρου υπεραξίας µετοχών εξωχώριων αλλοδαπών επιχειρήσεων, offshore
δηλαδή. Πρόκειται εδώ για µα σκανδαλώδη εύνοια εξωχώριων
offshore εταιρειών ή ευρωπαϊκών εταιρειών εν γένει όσον αφορά
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την αποφυγή φορολογίας.
Με το άρθρο αυτό δεν υπόκειται σε φόρο υπεραξίας όταν η
µεταβίβαση µετοχών υπερβαίνει το 10% της εταιρείας και διακρατείται για τριάντα έξι µήνες.
Αναφέρεται εδώ σε εξαγορές επιχειρήσεων στις οποίες αποτελεί συνήθη πρακτική να γίνεται µέσω εξωχώριων συµµετοχών
σε εταιρείες στην Κύπρο, στο Λουξεµβούργο ή αλλού. Παράδειγµα, η µεταβίβαση του τηλεοπτικού σταθµού «ALPHA» εκ µέρους του κ. Κοντοµηνά, µέσω εταιρειών του στην Κύπρο και του
οµίλου Βαρδινογιάννη.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σε αυτή την περίπτωση, το κέρδος των µεγάλων επιχειρηµατιών δεν φορολογείται, κάτι που θεωρούµε απαράδεκτο, ειδικά
για µία χρεοκοπηµένη χώρα, που φορολογεί υπερβολικά τους
απλούς πολίτες της.
Όσον αφορά το άρθρο 21, αναφέρεται σε απαλλαγή φόρου
οµολόγων. Με τις παραγράφους 1 έως 3 απαλλάσσονται από φόρους οι αλλοδαποί που αγοράζουν οµόλογα τραπεζών ή εταιρειών. Το θεωρούµε απαράδεκτο, όταν όλοι οι άλλοι επιβαρύνονται µε φόρους. Παράλληλα, µε την παράγραφο 4 ορίζεται ότι
οι φόροι θα καταβάλλονται από σχήµατα που διαχειρίζονται τα
οµόλογα και δεν θα επιβαρύνονται οι εκδότες, που µπορεί να
είναι οι τράπεζες.
Ο νόµος αυτός αποτελεί διευκόλυνση για τις τιτλοποιήσεις
κόκκινων δανείων µε το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ», τα οποία αναµένεται
να γίνουν ανάρπαστα από τα ξένα κερδοσκοπικά κεφάλαια µε
τον απαράδεκτο τρόπο που φαίνεται πως θα δροµολογηθούν. Εν
προκειµένω, ενώ το κράτος θα αναλαµβάνει το ρίσκο η ευθύνη
για την εξυπηρέτησή τους θα βαρύνει σχήµατα εκτός των τραπεζών, που δεν ξέρουµε ποιος θα τα επιβλέπει. Έτσι, εάν υπάρχει αδυναµία πληρωµών θα πρέπει να καλύψει το κράτος τις
οφειλές τους, ενώ τα πάγια θα διατηρούνται προφανώς από τις
τράπεζες, εκτός δηλαδή της δικαιοδοσίας του κράτους. Είναι
ασφαλώς ντροπή για τη χώρα µας.
Στο άρθρο 23, τώρα, δεν θα καταβάλλεται φόρος για δικαιώµατα (royalties) ή για τόκους από µία εταιρεία σε µία άλλη συνδεδεµένη, στην οποία κατέχει δηλαδή ποσοστό άνω του 25%.
Κάτι τέτοιο µπορεί όµως να οδηγήσει σε νόµιµη αποφυγή φόρων
των πολυεθνικών εταιρειών, όπως στην περίπτωση της «ΙΚΕΑ»
στην Ολλανδία και αλλού ή των «STARBUCKS». Εποµένως, είµαστε αντίθετοι µε την ψήφιση του συγκεκριµένου άρθρου.
Στο άρθρο 53, ο φόρος εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητη
περιουσία τοποθετείται στο 10% επί του εκάστοτε επιτοκίου της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξανόµενου κατά µία
ποσοστιαία µονάδα, και υπολογίζεται επί του µέσου όρου των
επενδύσεών τους πλέον των διαθεσίµων σε τρέχουσες τιµές. Σήµερα, όµως, έχουµε αρνητικά ή µηδενικά επιτόκια, κάτι που µάλλον θα συνεχιστεί. Εποµένως οι εταιρείες αυτές θα πληρώνουν
µηδαµινούς φόρους, όταν κανονικά ο φόρος για άλλες εταιρείες
είναι 15%, µε βάση το άρθρο 15 του ν.3091/2002. Άρα ουσιαστικά ανοίγεται η πόρτα σε κερδοσκοπικά κεφάλαια να αγοράσουν τα σπίτια των Ελλήνων, είτε µέσω πλειστηριασµών είτε µε
άλλους τρόπους, χωρίς καν όφελος για το δηµόσιο. Άδικος και
κυρίως προκλητικός νόµος υπό τις παρούσες συνθήκες.
Στο άρθρο 54, επιβάλλεται ο ίδιος φόρος µε αυτόν του προηγούµενου άρθρου και για τα αµοιβαία ακίνητης περιουσίας,
οπότε η άποψή µας είναι ανάλογα αρνητική.
Για το άρθρο 55 ισχύουν τα ίδια µε τα προηγούµενα δύο
άρθρα, αφού εφαρµόζεται ο ίδιος φόρος και για εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αν και στη συγκεκριµένη περίπτωση, δεδοµένου ότι µιλάµε για επενδύσεις σε εταιρείες που έχουν
φορολογηθεί σε επίπεδο αποτελεσµάτων χρήσης, θα µπορούσε
να γίνει δεκτός, τουλάχιστον ως προς το µέρος του κέρδους από
µερίσµατα, αλλά όχι στο κέρδος από υπεραξία µετά από τις µεταβιβάσεις.
Το άρθρο 56 αφορά τον τρόπο φορολόγησης των οργανισµών
Συνολικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, οι γνωστές ως ΟΣΕΚΑ.
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Ισχύει ο ίδιος φόρος µε τις ανωτέρω εταιρείες χαρτοφυλακίου,
οπότε έχουµε ακριβώς την ίδια άποψη, αρνητική.
Περαιτέρω, αναφερθήκαµε στο ότι δεν εξετάζεται πουθενά η
ειδική φορολόγηση ελληνικών επιχειρήσεων ή Ελλήνων εργαζοµένων, κυρίως επιστηµόνων στην αλλοδαπή, ως κίνητρο επαναπατρισµού. Δυστυχώς, για άλλη µια φορά, αποσπασµατικά αντιµετωπίζεται η ειδική φορολόγηση, µόνο των συνταξιούχων του
εξωτερικού και εκείνων που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα
πάνω από 500 χιλιάδες ευρώ. Η πρότασή µας είναι να προσφέρεται χαµηλότερος φορολογικός συντελεστής, “flat tax”, οριζόντιος, για παράδειγµα στο 10% για επιστήµονες και στελέχη που
επαναπατρίζονται στην Ελλάδα, και να ισχύει για πέντε έτη. Αυτό
θα πρέπει να αφορά και το εισόδηµα που προκύπτει στην αλλοδαπή.
Θεωρούµε πως η απουσία της αντίστοιχης διάταξης αποτελεί
σηµαντική παράλειψη, αφού θα έδινε κίνητρα για αναστροφή του
brain drain και θα βοηθούσε εταιρείες να προσελκύσουν προικισµένους Έλληνες από το εξωτερικό. Η Κύπρος, η Ισπανία και η
Πορτογαλία έχουν εφαρµόσει παρόµοιες διατάξεις, που αφορούν όχι µόνο το εισόδηµα που προκύπτει στην αλλοδαπή αλλά
και το εισόδηµα που προκύπτει στην ηµεδαπή, µε οριζόντιο
φόρο, flat tax, για συγκεκριµένο αριθµό ετών. Εποµένως, θεωρούµε πως η εξαίρεση του εισοδήµατος στην ηµεδαπή µειώνει
σηµαντικά τον αριθµό των φυσικών προσώπων που είναι υποψήφιοι για τη µεταφορά τους.
Εµείς πάντως, έχοντας ως κεντρικό στόχο την ύπαρξη ενός δίκαιου, απλού και σταθερού φορολογικού συστήµατος, που θα
στηρίζει την οικονοµική ανάπτυξη και θα περιορίζει τόσο τη φοροδιαφυγή όσο και τη φοροαποφυγή, προτείνουµε στο πρόγραµµά µας έσοδα µείον έξοδα να αποτελούν το φορολογητέο
εισόδηµα. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται διαφάνεια σε όλα
τα επίπεδα, αποφεύγεται η φοροδιαφυγή και απλοποιείται το
ισχύον δαιδαλώδες φορολογικό καθεστώς. Από την άλλη πλευρά, φυσικά αυτή η µέθοδος έχει για το κράτος πολλαπλά οφέλη,
επειδή εισπράττει τον ΦΠΑ που δεν θα εισέπραττε, αφού δηµιουργείται η πεποίθηση στους πολίτες πως όσο περισσότερα
έξοδα έχουν τόσο µικρότερη θα είναι η φορολογία τους.
Εδώ οφείλουµε να σηµειώσουµε πως ο φορολογικός κώδικας
της Ελβετίας είναι µόλις εξήντα σελίδες.
Στα υπόλοιπα, τώρα, τα εξής. Στο άρθρο 1, τροποποίηση του
άρθρου 4 του Κώδικα για τη φορολογική κατοικία. Είναι λογικό
και συναντάται στις περισσότερες χώρες. Το πρόβληµα όµως
είναι η εφαρµογή στην πράξη. Πώς θα ελέγχεται ο χώρος διαµονής στη χώρα; Ποιος θα τον ελέγχει;
Στο άρθρο 2, προσθήκη άρθρου 5Α στον κώδικα για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήµατος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που µεταφέρουν τη φορολογική τους
κατοικία στην Ελλάδα. Εν προκειµένω, εισάγεται η έννοια του
διαµένοντος µη κατοίκου, η οποία από ό,τι φαίνεται είναι διεθνής
µόδα στην εποχή του παγκοσµιοποιηµένου κεφαλαίου, ενώ
εφαρµόζεται και στην Ευρώπη, στην Κύπρο, στην Ιταλία, στη
Μάλτα κ.λπ.. Οι επιφυλάξεις µας είναι σε ηθικό επίπεδο, αφού
διευκολύνει τη µεταφορά φορολογικών βάσεων και ενδεχοµένως
τη φοροδιαφυγή. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υιοθετηθεί
µία µέθοδος ελέγχου αυτών που θα διαµένουν στην Ελλάδα,
όσον αφορά το από πού προήλθαν τα χρήµατα, την ασφάλεια
της χώρας κ.λπ..
Στο άρθρο 6, τώρα, που αφορά τη µείωση φορολογίας εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες, τονίσαµε πως η µείωση είναι
µικρή, επειδή η µεγαλύτερη πτώση του φορολογικού συντελεστή
είναι στα χαµηλά εισοδήµατα -η µείωση είναι 9% από 22%- που
καλύπτονται από το αφορολόγητο έτσι κι αλλιώς, στις περισσότερες περιπτώσεις µόλις 17 ευρώ ετήσια, που δεν καλύπτουν
ούτε καν τον πληθωρισµό. Αντίθετα, στα µεσαία εισοδήµατα, που
αποτελούν την κύρια φοροδοτική πηγή οι συντελεστές µένουν
ουσιαστικά οι ίδιοι.
Εποµένως συµπεράναµε πως και αυτή η Κυβέρνηση οδηγεί µε
τη σειρά της τη µεσαία τάξη που έχει αποµείνει στο ικρίωµα,
παρά τις αντίθετες υποσχέσεις της προεκλογικά αλλά και µετεκλογικά.
Στο άρθρο 7, σηµειώνουµε πως πρόκειται ξανά για ένα άρθρο
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υπέρ των τραπεζών. Πώς θα καλυφθεί, αλήθεια, το ποσοστό του
30% µε ηλεκτρονικές πληρωµές, όταν ένας µεγάλος αριθµός Ελλήνων έχει είτε στεγαστικά καταναλωτικά δάνεια είτε ενοίκια;
Πρότασή µας είναι να παραµείνει όπως ήταν στο 20% το ανώτατο ή να προσµετρώνται τα δάνεια και τα ενοίκια, καθώς επίσης
να απαλλάσσονται όσοι έχουν συµπληρώσει το εξηκοστό έβδοµο
έτος της ηλικίας τους.
Το άρθρο 16, τώρα, αφορά την έκπτωση φόρου για δαπάνες
που αφορούν λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και
αισθητική αναβάθµιση κτηρίων.
Για ποιον λόγο η µείωση του φόρου εισοδήµατος κατά 40% να
αφορά µόνο την παροχή υπηρεσιών κι όχι τα υλικά-εξοπλισµό
που ενσωµατώνονται την ενεργειακή ή αισθητική αναβάθµιση
του κτηρίου, πόσο µάλλον όταν το 60% της συνολικής δαπάνης
αφορά τα υλικά - εξοπλισµό και το υπόλοιπο 40% την εργασία;
Για ποιον λόγο η διάταξη αυτή αφορά µόνο τα υπό αναβάθµιση ακίνητα που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και όχι σε νοµικά
πρόσωπα; Δεν γνωρίζετε πως τα περισσότερα από τα ακίνητα
που ανήκουν σε νοµικά πρόσωπα είναι τα πλέον ενεργοβόρα κτήρια της χώρας και αφορούν τον τριτογενή τοµέα;
Γιατί ποιον λόγο δεν συνδέετε την ενεργειακή αναβάθµιση
ενός ακινήτου µε την αντίστοιχη έκπτωση του ΕΝΦΙΑ, έτσι ώστε
να δώσετε πραγµατικά κίνητρα στους φορολογούµενους να προβούν σε µια τέτοια αναβάθµιση; Με ένα τέτοιο κίνητρο, πάντως,
θα αυξηθεί η οικοδοµική δραστηριότητα και θα µειωθούν αντίστοιχα οι εισαγωγές καυσίµων, λόγω της εξοικονόµησης ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηρίων, µε ό,τι
αυτό συνεπάγεται όσον αφορά τη θετική συνεισφορά στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής.
Θα θέλαµε να αναφερθούµε, επίσης, στον χρόνο συµψηφισµού ζηµιών των επιχειρήσεων, στην επιµήκυνση του από πέντε
στα δέκα χρόνια. Προφανώς δεν είναι δική τους ευθύνη η καταστροφή που προκλήθηκε στη χώρα από τα µνηµόνια, που φυσικά
συνεχίζονται και θα συνεχίζονται.
Όσον αφορά τώρα το άρθρο 43 «ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων» προτείναµε τα παρακάτω: Πρώτον, το επιτόκιο να είναι το
ίδιο µε αυτό που δανείζεται το δηµόσιο και δεύτερον, η δυνατότητα για ένταξη να ισχύει για δύο φορές.
Σε κάθε περίπτωση, η πτώση του φορολογικού συντελεστή
από το 28% στο 24% είναι σταγόνα στον ωκεανό και δεν θα έχει
καµµία ωφέλεια για το κράτος. Εάν δεν είναι ανταγωνιστικός µε
τις γύρω χώρες, σε συνδυασµό µε την αύξηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων σε τουλάχιστον 10 δισεκατοµµύρια
ετησίως, δεν θα βοηθήσει καθόλου την Ελλάδα.
Κλείνουµε µε το άρθρο 59 που αφορά ρυθµίσεις για την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστηµάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Φαίνεται ότι το άρθρο αυτό
διευκολύνει την εγκατάσταση εταιρειών ναυτιλιακών υπηρεσιών,
όπως έχει προτείνει η Ελληνική Λύση πριν δύο χρόνια στο πρόγραµµά. Φυσικά δεν έχουµε αντίρρηση, αφού υποστηρίζουµε την
ανάπτυξη ναυτιλιακού συµπλέγµατος, του cluster, στον Πειραιά,
µε δυνητικά έσοδα έως 18 δισεκατοµµύρια ευρώ, σύµφωνα µε
µελέτη του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιά.
Συγκριτικά το ολλανδικό ναυτιλιακό σύµπλεγµα, κυρίως στο Ρότερνταµ και στο Άµστερνταµ, έχει έσοδα άνω των 50 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ενώ, φυσικά, η Ελλάδα µε τον µεγαλύτερο εµπορικό στόλο διεθνώς και µε ένα από τα µεγαλύτερα λιµάνια της
Ευρώπης και της Μεσογείου, µπορεί και επιβάλλεται να το ξεπεράσει.
Εν τούτοις, πρέπει να προσέξετε τη λειτουργία της «COSCO»
στο Λιµάνι του Πειραιά για να µην συµβούν τα ίδια που έχουν διαπιστωθεί στη Νάπολη, δηλαδή οι λαθραίες εξαγωγές κινεζικών
προϊόντων, η εγκατάσταση της κινέζικης µαφίας στον Πειραιά κι
όχι µόνο, η αύξηση της εγκληµατικότητας κ.ο.κ.. Εκτός αυτού θα
σας υπενθυµίσω πως σύµφωνα µε το «POLITICO», η Αρχή Καταπολέµησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η OLAF δηλαδή, απείλησε µε πρόστιµο 200 εκατοµµυρίων την Ελλάδα µε
την αιτιολογία ότι δεν εµπόδιζε τη φοροδιαφυγή ευρείας κλίµακας µέσω του λιµανιού του Πειραιά, προφανώς από κινεζικές εγκληµατικές συµµορίες που εισάγουν λαθραία προϊόντα µε τη
συµµετοχή πιθανότατα της «COSCO». Καταθέτω το άρθρο για
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τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν άρθρο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επιπλέον, η OLAF έχει ολοκληρώσει την έρευνα σχετικά µε
την παράνοµη εισαγωγή υποτιµηµένων κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων και υποδηµάτων στην Ελλάδα από την Κίνα για την
περίοδο από 1-1-2015 έως 31-5-2018, βρίσκοντας πως τα ελληνικά τελωνεία έχασαν δασµούς ύψους 202,3 εκατοµµυρίων ευρώ. Εν προκειµένω, είναι σαφής ο αθέµιτος ανταγωνισµός των
ελληνικών προϊόντων, ενώ αποτελεί ένα ακόµη θανατηφόρο χτύπηµα στον ελληνικό παραγωγικό ιστό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται στο Βήµα
ο κ. Κρίτων - Ηλίας Αρσένης, ειδικός αγορητής του ΜέΡΑ25.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 7 Ιουλίου του 2019 η Νέα Δηµοκρατία κερδίζει πανηγυρικά τις εκλογές, υποσχόµενη ουσιαστική
µείωση των πρωτογενών πλεονασµάτων, των αιµατηρών πλεονασµάτων και της υπερφορολόγησης.
Σήµερα, 5 Δεκεµβρίου του 2019: Ήδη από τις πρώτες µέρες
της διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας οποιαδήποτε συζήτηση για τα πρωτογενή πλεονάσµατα έχει ξεχαστεί. Η Κυβέρνηση έχει αφεθεί, έχει µείνει ικανοποιηµένη από τις δηλώσεις των
δανειστών ότι εξετάζουν µετά το 2021 µείωση των πρωτογενών
πλεονασµάτων περίπου στο 2%, όταν όλοι ξέρουµε ότι µετά το
2021, δηλαδή το 2022 τα πρωτογενή πλεονάσµατα µειώνονται
στο 2,2%. Άρα µιλάµε για µια ικανοποίηση για αυτή την πιθανή
µελλοντική µείωση 0,2% των πρωτογενών πλεονασµάτων. Όσον
αφορά την υπερφορολόγηση σε αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο που κοιτάµε, αντί για τη ραγδαία µείωση των φόρων, αυτό το
τεράστιο φορτίο της κρίσης, αυτό που έχουµε είναι την κανονικοποίησή τους. Πλέον είναι η νέα κανονικότητα αυτοί οι φόροι,
ανεξαρτήτως κρίσης.
Αυτό που κάνει, όµως, αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο και η
Νέα Δηµοκρατία είναι να δίνει διαπιστευτήρια υπακοής στους
δανειστές. Αυτός είναι και ο στόχος αυτού του φορολογικού νοµοσχεδίου. Κι όχι µόνο στους δανειστές, βέβαια. Δίνει, επίσης,
όπως και σε όλα τα προηγούµενα νοµοσχέδια, δωράκια και δώρα
στις µεγάλες επιχειρηµατικές οικογένειες αυτής της χώρας και
ταυτόχρονα κάποια ψίχουλα στα νοικοκυριά. Έτσι, είναι οι µεγάλες επιχειρήσεις που θα πάρουν τις όποιες ελαφρύνσεις από
αυτό το νοµοσχέδιο. Είναι αυτές που θα χαρούν που τα µερίσµατα θα µειωθούν από το ελάχιστο 10% -ο φόρος µερισµάτωνστο ελαχιστότατο 5%. Είναι αυτές θα χαρούν από τη µείωση της
φορολογίας επιχειρήσεων οριζόντια για όλες τις επιχειρήσεις
από το 28% στο 24%, λες και είναι οι µεγάλες αλυσίδες σουπερµάρκετ, οι τράπεζες, τα διυλιστήρια και οι βιοµηχανίες που χρειάζονταν µε αυτή τη µείωση.
Βέβαια, είναι αλήθεια ότι τολµήσατε να αγγίξετε τον ελέφαντα
στο δωµάτιο, την 100% προπληρωµή του φόρου. Είναι εντυπωσιακό ότι αυτή η 100% προπληρωµή του φόρου πάει πλέον στο
95%. Συγγνώµη, αλλά είναι αστείο. Η µείωση κατά 5% είναι η
προσωποποίηση…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Για εσένα.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ναι, είναι αστείο, γιατί είναι ένα
φορολογικό µέτρο που είχατε καταγγείλει και εσείς. Ήταν στο
50% πριν το αλλάξει το τρίτο µνηµόνιο. Είχατε καταγγείλει και
είχατε πει ότι θα το αποκαταστήσετε. Και τώρα, σαν υλοποίηση
της δικιάς σας δέσµευσης, θα το µειώσετε 5% απλά και µόνο για
να µην το µειώσετε καθόλου. Είναι αστείο.
Σε κάθε περίπτωση, επειδή θέλετε να µιλάµε σοβαρά, εµείς
καταθέτουµε τροπολογία για την κατάργηση του 100% της προκαταβολής του φόρου και σας καλούµε να την αποδεχτείτε, κύριε Υπουργέ, και στη συνέχεια να την υπερψηφίσετε, κυρίες και
κύριοι, της Νέας Δηµοκρατίας.
Βέβαια, έχετε δωράκια όσον αφορά τόσο τις οικογένειες όσο
και τους ανθρώπους που αντιµετωπίζουν καθηµερινά τα ατυχήµατα στους δρόµους. Μειώνετε το ΦΠΑ από 24% σε 13% τόσο
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για τα είδη βρεφικής ηλικίας όσο και για τα κράνη ασφάλειας.
Είπαµε, 600 εκατοµµύρια για τις µεγάλες επιχειρήσεις, 12 εκατοµµύρια για τους πληβείους το συγκεκριµένο µέτρο.
Συνεχίζουµε: Εταιρική κοινωνική ευθύνη. Τα ποσά που θα ξοδεύουν πλέον οι επιχειρήσεις για την εταιρική κοινωνική ευθύνη
θα εξαιρούνται του φορολογητέου εισοδήµατος. Συγγνώµη, εγώ
γνώριζα µέχρι στιγµής ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι τα
ποσά που δαπανά µία επιχείρηση αφού φορολογηθεί, ακριβώς
γιατί θέλει να δείξει το κοινωνικό της προφίλ, γιατί θέλει να ωφελήσει την κοινωνία, γιατί είναι µία υποχρέωσή της και µε βάση
τις ανακοινώσεις του ΟΗΕ και του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ και τόσων άλλων πραγµάτων.
Τώρα δηλαδή, αυτά τα έξοδα που είναι και διαφήµιση της εταιρείας, θα εξαιρούνται από το φορολογητέο εισόδηµα; Tην ίδια
στιγµή επιβαρύνονται φορολογικά οι ψαράδες, την ίδια στιγµή
έχετε τις φορολογικές απαλλαγές για τις υπερχώριες, τις offshore, έχετε απαλλαγή φόρων αλλοδαπών για τα οµόλογα. Μια
στιγµή, εσείς δεν δανειζόσασταν µε αρνητικά επιτόκια όπως λέγατε; Γιατί χρειάζονται επιπλέον κίνητρα για τα οµόλογα; Μήπως
είναι δωράκια που χρειάζονται και όχι κίνητρα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Όλη η Ευρώπη το κάνει. Δεν είµαστε στη
Μέση Ανατολή.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Όλη η Ευρώπη έχει, όµως, ένα
κοινωνικό κράτος το οποίο εµείς δεν διαθέτουµε. Δεν υπερφορολογεί το ίδιο τους πλούσιους και τους φτωχούς. Δεν έχει οριζόντιες κλίµακες αλλά έχει καθετοποίηση της φορολογίας
ανάλογα στην οικονοµική τάξη που βρίσκεται ο καθένας. Εδώ
πέρα όλα γίνονται οριζόντια.
Κάνετε φορολογητέα στην ουσία τα µισθολογικά επιδόµατα
για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πάρα πολύ σωστό µέτρο, αλλά την
ίδια στιγµή βάζετε στο ίδιο µέτρο αυτοκίνητα τα οποία δεν είναι
ηλεκτρικά. Στην ουσία διαλύετε την περιβαλλοντική στόχευση
αυτού του µέτρου όπως κάνετε σε τόσα άλλα νοµοσχέδιά σας
βάζοντας κάτι καλό µε κάτι κακό στην ίδια διάταξη. Το κάνετε το
ίδιο και µε τη µείωση της φορολογίας για την ενεργειακή εξοικονόµηση κτιρίων. Εξαιρετικό µέτρο. Επιτρέπετε, όµως, την ίδια
µείωση φορολογίας και για την αισθητική αναβάθµιση κτηρίων.
Έτσι φεύγει η περιβαλλοντική στόχευση που µας είναι απαραίτητη για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Και τα δυο µαζί.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Θα δίνετε αυτά τα έσοδα από τα
φορολογικά µας έσοδα. Μειώνονται αυτά τα έσοδα προκειµένου
να πάνε στην εξοικονόµηση για την κλιµατική αλλαγή και την ίδια
στιγµή τα στέλνετε και στην αισθητική αναβάθµιση των κτηρίων.
Άρα κάποιος που δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την κλιµατική
αλλαγή, απλά θα βάψει το κτήριό του και θα πάρει την ίδια φοροελάφρυνση.
Όσον αφορά το άρθρο 67, είναι εντυπωσιακό ότι κόβετε την
εναλλακτική αποζηµίωση στους οικονοµικούς επιθεωρητές και
είναι ανεξήγητο. Αλλά πάµε στο άρθρο 18 και βλέπουµε ότι αποδεσµεύονται παλιοί λογαριασµοί των υπόδικων για παλιά εγκλήµατα. Πραγµατικά, φαίνεται να υπάρχει συνάφεια των δυο διατάξεων.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεσµεύεται έξι φορές το ποσό που είναι
υπό έλεγχο. Το υπόλοιπο αποδεσµεύεται. Έξι φορές το ποσό
που ελέγχει η εφορία είναι δεσµευµένο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Και προχωράτε, όµως, σε αποδέσµευση άλλων ποσών, όπως προχωρήσατε και σε προηγούµενες
διατάξεις και έχουµε την ιστορία από τους «FINANCIAL TIMES».
Δεν χρειάζεται να τα επαναλαµβάνουµε κάθε φορά.
Την ίδια στιγµή όλος ο προϋπολογισµός σας στηρίζεται στην
παραδοχή ότι τα έσοδα θα έρθουν από την έµµεση φορολογία
µέσω της ανάπτυξης. Η βασική σας παραδοχή είναι ότι η ανάπτυξη θα έρθει από την οικοδοµή. Μας κάνει, λοιπόν, εντύπωση
πώς ακυρώνοντας όλα τα φορολογικά έσοδα από την οικοδοµή
τα επόµενα τρία χρόνια θα έρθει η αύξηση των φορολογικών σας
εσόδων. Το προφανές για αυτή την αντίφαση είναι ότι δεν σας
ενδιαφέρει πραγµατικά ο αναπτυξιακός στόχος, δεν σας ενδιαφέρουν τα έσοδα. Σας ενδιαφέρει ότι αυτό θα ωφελήσει τον κ.
Λάτση και τη «LAMDA DEVELOPMENT» στο Ελληνικό -τελεία και
παύλα-, τη «LAMDA DEVELOPMENT» η οποία έλαβε αυτή τη

6352

στιγµή 880 εκατοµµύρια από τις υπερχρεωµένες µας τράπεζες,
όταν πανηγυρίζετε για τα 767 εκατοµµύρια επιστροφή κερδών
από τα ελληνικά οµόλογα στο Eurogroup. Και τα δίνετε όλα και
παραπάνω στον Λάτση. Οι τράπεζές µας είναι σε τέτοια δεινή κατάσταση που θα χρειαστούν έτσι και αλλιώς ανακεφαλαιοποίηση
που θα έρθει µε δάνεια και µνηµόνια. Και θα έχουµε πλέον να δίνουµε και για το 1 δισεκατοµµύριο περίπου που δώσανε για το
Ελληνικό.
Για το σκάνδαλο ντίζελ, πραγµατικά µας προκαλεί έκπληξη ότι
δεν ζητάτε αυτές τις αποζηµιώσεις από τη Γερµανία και ζητάµε
εξηγήσεις τόσο από τη Νέα Δηµοκρατία όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα επειδή γίνεται µεγάλη συζήτηση αυτές τις µέρες για τις
προκλήσεις του κ. Ερντογάν, κάποια στιγµή εκτός από το να φωνάζουµε «κίνδυνος, κίνδυνος» πρέπει να είµαστε και λίγο πρακτικοί σε αυτή τη χώρα. Έχουµε αυτή τη στιγµή τα νησιά που είναι
στην προµετωπίδα των προκλήσεων του κ. Ερντογάν και µέσα
από τα µνηµονιακά µέτρα φροντίσαµε να χτυπήσουµε την οικονοµία τους εξισώνοντάς τους το ΦΠΑ µε τη Στερεά Ελλάδα λες
και δεν έχουν τροµερά αυξηµένα κόστη από τη µεταφορά. Εµείς
καταθέσαµε µια τροπολογία ως ΜέΡΑ25. Ζητάµε εφόσον και η
Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ λέτε ότι έχουν τελειώσει τα µνηµόνια, να καταργήσετε τα µνηµονιακά µέτρα και να ξεκινήσετε
µε αυτό που αφορά τη ζωή των κατοίκων στην ανατολική µας µεθόριο, των κατοίκων των νησιών, µειώνοντας τη φορολογία για
αυτά τα νησιά, µειώνοντας το ΦΠΑ. Δεν ζητάµε κάτι συγκλονιστικό. Ζητάµε να µειωθεί σε αυτό που υπήρχε πριν το µνηµόνιο.
Νοµίζω ότι είναι αυτονόητο.
Σας καταθέτω στα Πρακτικά δηλώσεις των τελευταίων χρόνων
από τον Δήµαρχο Οινουσσών, από τον Περιφερειάρχη νοτίου Αιγαίου, βορείου Αιγαίου, από το Οικονοµικό Επιµελητήριο Δωδεκανήσου και πολλές άλλες. Τις ξέρετε. Τις ξέρουν και οι
Βουλευτές σας και από τα Δωδεκάνησα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κρίτων - Ηλίας Αρσένης, καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, σας καλούµε να κάνετε αποδεκτή αυτή την
τροπολογία. Θεωρούµε ότι είναι δίκαιη και είναι και µια απάντηση
σε αυτό που συµβαίνει αυτές τις ηµέρες µε τον κ. Ερντογάν.
Εµείς όπως καταλαβαίνετε θα καταψηφίσουµε επί της αρχής
και τις περισσότερες διατάξεις από αυτό το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα από του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται στο Βήµα
ο Υφυπουργός κ. Βεσυρόπουλος.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Δεν θα ακούσετε τους Βουλευτές, κύριε
Υπουργέ;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Έχετε δίκιο. Ήθελα να µιλήσω για τις τροπολογίες και θα µιλούσα για όλα. Να περιµένω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχει ζητήσει τον λόγο και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στις
13:00’. Ή θα µιλήσετε τώρα για να µιλήσει µετά ή θα µιλήσετε
µετά τον κ. Βελόπουλο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Να ακούσουµε πρώτα τον κ. Βελόπουλο.
Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να διευκολύνω, γιατί µε την τοποθέτησή µου θα είχα αναφερθεί και στην τροπολογία που έχει κατατεθεί, θα είχα υποστηρίξει και την τροπολογία. Γι’ αυτό ήθελα να
µιλήσω, για να διευκολύνω τους συναδέλφους Βουλευτές. Ας περιµένουµε, όµως, να ακούσουµε πρώτα τον κύριο Πρόεδρο και
τους συναδέλφους και θα µιλήσω µετά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Μα ο κύριος Πρόεδρος
δεν είναι καν εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία, θα µπούµε
στους οµιλητές τώρα. Ο χρόνος έχει καθοριστεί για επτά λεπτά.
Έχουν ζητήσει να µιλήσουν εκατό συνάδελφοι ακριβώς. Πρέπει,
αν θέλουµε να τελειώσουµε αύριο εν όψει του ότι ίσως υπάρχουν
και συγκεντρώσεις και πολλοί συνάδελφοι θα θέλουν να φύγουν,
να τηρηθεί αυστηρά το επτάλεπτο. Εάν δεν τηρηθεί, θα αδικήσουµε τους συναδέλφους σας που θα µιλάνε προς το τέλος,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γιατί θα υποχρεωθούµε να µειώσουµε τον χρόνο. Γι’ αυτό παρακαλώ το επτάλεπτο να τηρείται αυστηρά.
Πρώτος οµιλητής καλείται από τη Νέα Δηµοκρατία ο κ. Κωνσταντίνος Κοντογεώργος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν µπω στην οµιλία µου για το
υπό συζήτηση σχέδιο νόµου, θέλω να κάνω δυο επισηµάνσεις ως
απλός πολίτης αυτής της χώρας σε αυτή την Αίθουσα όπου περισσεύει η υποκρισία και το θράσος από τους συναδέλφους της
Αντιπολίτευσης. Ο προηγούµενος οµιλητής πριν από εµένα στο
Βήµα, ο εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25 µίλησε λες και δεν ζούµε στην
ίδια χώρα, αλλά ζούµε κάπου αλλού, σε διαφορετική χώρα. Αντί
να µας πουν αν ψηφίζουν, ναι ή όχι, το µοναδικό σχέδιο νόµου
που έρχεται στη Βουλή των Ελλήνων και έχει µόνο ελαφρύνσεις
για όλους τους πολίτες αυτής της χώρας, µας έβγαλε µε τα
πλευρά σπασµένα. Και ζήτησε µάλιστα δια µαγείας όλο το προεκλογικό πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας να εφαρµοστεί
µέχρι τα Χριστούγεννα!
Απαντάµε, κύριε εκπρόσωπε του ΜέΡΑ25 που ήσασταν στο
Βήµα. Η Νέα Δηµοκρατία διαθέτει ανθρώπους άξιους, ρεαλιστές
που γνωρίζουν την πραγµατικότητα και κινούνται στο πλαίσιο του
δυνατού µε υπερπροσπάθεια και πολύ µεγάλη εργασία. Εσείς
ίσως παρασύρεστε από τον Πρόεδρό σας, από τον Αρχηγό της
παρατάξεώς σας, ο οποίος µέσα σε έξι µήνες κατόρθωσε το ακατόρθωτο: Κατέστρεψε τελείως την ελληνική οικονοµία. Καταλάβατε; Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Και δεν είναι µόνο αυτό. Θα
σας απαντήσω και µε µια λαϊκή παροιµία που λέει ο λαός µας καθηµερινά. «Εδώ µας χρωστάγαν και µας πήραν και το βόδι». Έτσι
καταντήσαµε σε αυτή την Αίθουσα.
Θα σας πω και µια τρίτη λαϊκή παροιµία: «Απ’ έξω από το χορό,
πολλά τραγούδια λες».
Και έρχοµαι και στον εκπρόσωπο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, τον πρώην Υφυπουργό, τον κ. Αλεξιάδη, ο οποίος ούτε
λίγο ούτε πολύ δεν ξέρει ούτε πότε υπογράφηκαν τα µνηµόνια.
Τον φέρνω, λοιπόν, εις την τάξη.
Το δεύτερο µνηµόνιο, κύριε Αλεξιάδη, υπογράφηκε και συµφωνήθηκε από την οικουµενική τότε κυβέρνηση τεχνοκρατών,
τον Φεβρουάριο του 2012, για να το γνωρίζετε αυτό. Το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα για εξειδίκευση είναι άλλο πράγµα. Άλλο
πράγµα το µνηµόνιο, άλλο το µεσοπρόθεσµο. Έχει πολύ µεγάλη
διαφορά το ένα από το άλλο. Εδώ είναι το ζητούµενο.
Και εσείς όλες αυτές τις ηµέρες αλωνίσατε το Βήµα της Βουλής, Υπουργοί, πρώην Υπουργοί, Βουλευτές και δεν απαντήσατε
στο πιο απλό ερώτηµα: Θα ψηφίσετε καµµία διάταξη του σχεδίου
νόµου που έρχεται στη Βουλή και φέρνει φοροελαφρύνσεις για
το σύνολο του ελληνικού λαού;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Θα ψηφίσουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Πείτε το, λοιπόν, να το
ακούσουµε. Γιατί δεν το λέτε; Τι τερτίπια είναι αυτά; Τι κόλπα
είναι αυτά;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Νέα Δηµοκρατία, συνεπής στις
προεκλογικές της δεσµεύσεις, υλοποιεί σταδιακά το πρόγραµµά
της, το οποίο εγκρίθηκε από τον ελληνικό λαό µε µεγάλη πλειοψηφία στις εκλογές της 7ης Ιουλίου του 2019.
Το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο µε τίτλο: «Φορολογική µεταρρύθµιση µε αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο»
που συζητούµε σήµερα και αύριο στην Ολοµέλεια, έρχεται να
απαντήσει πρώτον, στο γενικό αίτηµα της κοινωνίας για µείωση
των αβάστακτων φόρων που φόρτωσε στις πλάτες του λαού η
καταστροφική κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, δεύτερον, στην
άµεση ανάγκη της επιστροφής της χώρας στην κανονικότητα και
την ανάπτυξη της οικονοµίας και τρίτον, στον περιορισµό των
υπερπλεονασµάτων που καταδικάζουν την εθνική οικονοµία στην
υποανάπτυξη και το σύνολο των Ελλήνων πολιτών στη φτώχεια.
Το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου µπορεί να χαρακτηριστεί ως η
αρχή µιας νέας περιόδου για την εθνική µας οικονοµία, της εξόδου από τη στασιµότητα και την υποανάπτυξη. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως η αρχή µιας ενάρετης πορείας, που θα την
οδηγήσει µε βεβαιότητα σε υγιή και ασφαλή ανάπτυξη.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µε σοβαρότητα, ρεαλι-
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σµό και προπάντων µε γνώση των πραγµατικών συνθηκών που
επικρατούν σήµερα στη χώρα, αλλά και διεθνώς, προτείνει στην
Εθνική Αντιπροσωπεία το παρόν σχέδιο νόµου, το οποίο περιλαµβάνει τη φορολογική ελάφρυνση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων µειώνοντας τους φορολογικούς συντελεστές για
εισοδήµατα του 2019.
Καθιερώνει εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή από 22% που
είχε επιβάλει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε 9% για µισθωτούς,
συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελµατίες, φυσικά πρόσωπα
και αγρότες. Με αυτή τη µείωση θα ευνοηθούν όλοι όσοι έχουν
εισόδηµα κάτω των 10.000 ευρώ, αλλά και το σύνολο των φορολογουµένων, δεδοµένου ότι το εισόδηµα τους υπόκειται σε κλιµακωτή φορολόγηση.
Προκειµένου να ενισχυθούν µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις,
µειώνεται για το 2019 ο συντελεστής φορολογίας από 28% στο
24%, από 28% που είχε επιβάλει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η
προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος στα νοµικά πρόσωπα µειώνεται στο 95% και εδώ είναι ευνόητοι οι λόγοι και µην κρυβόµαστε πίσω από το δαχτυλάκι µας. Χωρίς δηµιουργία κλίµατος
εµπιστοσύνης και σταθερότητας στην οικονοµία δεν υπάρχει
καµµία περίπτωση να γίνουν επενδύσεις για να µειωθεί η ανεργία. Πρέπει να το καταλάβουµε αυτό.
Για τα αγροτικά συνεργατικά σχήµατα καθιερώνεται χαµηλός
φορολογικός συντελεστής 10%. Αυξάνεται το αφορολόγητο
κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόµενο τέκνο. Όλα τα ΑΜΕΑ
µε ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80% απαλλάσσονται από την
εισφορά αλληλεγγύης. Μειώνεται ο ΦΠΑ από 24% σε 13% στα
βρεφικά είδη, 24% που το πήγε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μειώνεται ο ΦΠΑ από 24% σε 13% στα παιδικά καθίσµατα και στα
κράνη µοτοσικλετιστών για ευνόητους λόγους.
Κύριε Αρσένη, περίµενα από εσάς κάτι πέρα από τη διάσταση
της ασφάλειας των πολιτών. Τα κράνη δεν µπορούµε να τα προµηθευτούµε από τους µπαχαλάκηδες από τα Εξάρχεια, θα τα
προµηθευτούµε από τους πιστοποιηµένους παραγωγούς. Τι να
κάνουµε τώρα; Κράνη ασφαλή παράγουν οι επιχειρήσεις, δεν παράγουν οι µπαχαλάκηδες. Αλλιώς θα το κάναµε και αυτό, γιατί
τόσους που έχουµε βρει µπορούµε να εξοπλίσουµε όλη τη νεολαία της πατρίδας µας.
Καταργείται η εισφορά 0,6% του ν.128/75 στις πιστώσεις factory και leasing, έτσι ώστε να µειωθεί το κόστος χρηµατοδότησης
και λειτουργίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Προβλέπονται
σηµαντικά κίνητρα για την προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων. Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήµατος, την εισφορά
αλληλεγγύης οι τόκοι και τα εταιρικά οµόλογα, τα οποία είναι εισηγµένα στο χρηµατιστήριο σε διάφορες χρηµατιστηριακές αγορές. Μειώνεται από 10% σε 5% ο συντελεστής φορολόγησης
µερισµάτων, ενώ παράλληλα θεσπίζεται η υπό όρους απαλλαγή
νοµικών προσώπων, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος από τη µεταβίβαση τίτλων συµµετοχής και από το φόρο υπεραξίας. Με απώτερο σκοπό να προσελκυσθούν επενδύσεις, αποστέλλεται νοµοθεσία για τη φορολογική κατοικία. Θεσπίζεται
εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας για ένα λεπτό παρακαλώ, όπως έγινε και στους προηγούµενους συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα είναι σε βάρος
των υπόλοιπων συναδέλφων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε,
προηγουµένως ο κύριος συνάδελφος έφτασε στα είκοσι δύο
λεπτά από τα δεκαπέντε. Εσείς σταθήκατε τώρα στα δέκα δευτερόλεπτα;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ στο τελευταίο
κοµµάτι για τον περιορισµό της φοροδιαφυγής, γιατί ακούσαµε
πολλά εδώ σήµερα. Το ότι θα αυξηθεί το ποσοστό των αποδείξεων από 20% σε 30% το θεωρείται υπερβολικό, αγαπητοί συνάδελφοι; Άκουσα µάλιστα και τον κ. Αλεξιάδη, που έλεγε ότι αυτό
είναι υπέρ των λωποδυτών, των µεγαλοεπιχειρηµατιών και διάφορα άλλα και ότι µειώνουµε το χρόνο παραγραφής κ.λπ..
Δεν µου λέτε, κύριε Αλεξιάδη, εσείς ως Υπουργός, πόσους
απατεώνες οικονοµικούς πιάσατε και στείλατε στη φυλακή; Από
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τις λίστες που ελέγξατε -µας είχατε ταράξει για δέκα χρόνια- πόσους κλείσατε στη φυλακή; Αντιθέτως, τους βγάλατε από τη φυλακή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή ο χρόνος είναι αµείλικτος, το παρόν σχέδιο νόµου είναι το µοναδικό νοµοσχέδιο των
τελευταίων δέκα ετών που προβλέπει µόνο ελαφρύνσεις για
όλους τους Έλληνες και κατ’ αυτή την έννοια οφείλουµε να το
στηρίξουµε όλοι µας.
Η σταδιακή αποσυριζοποίηση του θεσµικού πλαισίου της
χώρας είναι επιβεβληµένη για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης, αλλά και για να ανασάνουν και όλοι οι Έλληνες από την
άδικη φορολογία που υπέστησαν όλα αυτά τα χρόνια. Συνεπώς
να αφήσουµε κατά µέρος τα µισόλογα και τις δικαιολογίες και
τη µίζερη κριτική της Αντιπολίτευσης, γιατί οι πολίτες παρακολουθούν και κρίνουν.
Ψηφίζω το παρόν νοµοσχέδιο και επί της αρχής και στο σύνολό του και τα άρθρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μισό λεπτό. Δεν
υπάρχει προσωπικό τώρα. Έκανε µία κριτική σε αυτά που είπατε.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Έγινε παραποίηση του λόγου µου
και θέλω να αποκατασταθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν βλέπω ότι
υπάρχει προσωπικό. Δεν υπήρχε κάτι.
Να ήθελα να πω κάτι προς τους συναδέλφους. Σας παρακαλώ,
τηρήστε τον χρόνο, γιατί µε τον χρόνο που υπολογίσαµε εδώ δεν
υπάρχει περίπτωση να έχουµε τελειώσει πριν τις 20:00’ αύριο το
απόγευµα. Εάν, λοιπόν, παραβιάζεται ο χρόνος ή θα πάµε πολύ
αργά και αύριο ή θα υποχρεωθούµε να µειωθεί ο χρόνος των
υπολοίπων οµιλητών, πράγµα το οποίο είναι άδικο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε συνάδελφε,
δεν υπήρχε κάτι προσωπικό. Δεν βλέπω ότι υπήρξε κάτι προσωπικό. Όπως ξέρετε, το προσωπικό, σύµφωνα µε τον Κανονισµό,
είναι σε δύο περιπτώσεις. Πρώτον, όταν φέρεται υβριστικά κάποιος σε έναν συνάδελφο ή δεύτερον, αν αλλοιώνει το περιεχόµενο αυτών που είπε.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Το δεύτερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία. Έχετε τον
λόγο. Πείτε µας πού είναι η αλλοίωση.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ο κύριος συνάδελφος είπε ότι
εγώ ζητάω από τη Νέα Δηµοκρατία να υλοποιήσει το πρόγραµµα
της µέσα σε ένα εξάµηνο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, θέλω να είναι
ξεκάθαρο. Ούτε στους χειρότερούς µου εφιάλτες δεν θα ήθελα
να υλοποιηθεί αυτό πρόγραµµα σε ένα εξάµηνο.
Αυτό που ζήτησα είναι να υλοποιηθεί το πρόγραµµα όσον
αφορά το πρωτογενές πλεόνασµα και την υπερφορολόγηση, σε
αυτά τα δύο σηµεία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ να
έρθει στο Βήµα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Ελληνικής λύσης, ο κ. Βελόπουλος.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν γίνεται αυτό,
εµείς που είµαστε στο νούµερο ενενήντα του καταλόγου δεν θα
µιλήσουµε ποτέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχετε δίκιο, αλλά
δυστυχώς ο Κανονισµός προβλέπει να δίνεται ο λόγος για ένα
λεπτό για να αναπτυχθεί αν υπάρχει προσωπικό.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δυστυχώς, δεν µας αφήνετε να αγιάσουµε. Δηλαδή, αυτά που
µαθαίνουµε καθηµερινά είναι από τα άγραφα! Όχι από την Ευρυτανία, από την πάνω πλευρά.
Έχω µια απάντηση του κ. Χρυσοχοΐδη. Σας τη διαβάζω αυτούσια και προκαλώ τον οποιονδήποτε νοήµονα Βουλευτή να µου
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πει αν αυτό το πράγµα σηµαίνει κράτος. Μία µη κυβερνητική οργάνωση στον Νοµό Πιερίας µεταφέρει χίλια άτοµα στην περιοχή
της Κάτω Μηλιάς. Ρωτώ λοιπόν τον Υπουργό ποια είναι αυτή η
µη κυβερνητική οργάνωση. Ακούστε την απάντηση του Υπουργού: «Κατά την περίοδο Οκτωβρίου - Νοεµβρίου µεταφέρθηκαν
τόσα άτοµα κ.λπ.. Η συγκεκριµένη ΜΚΟ δεν είναι εγγεγραµµένη
στα µητρώα του Υπουργείου». Δηλαδή, µας λέτε ότι υπάρχει µία
µη κυβερνητική οργάνωση, η οποία δεν είναι νόµιµη, δεν είναι
εγγεγραµµένη πουθενά και µεταφέρει κόσµο σαν να είναι πρακτορείο ταξιδιών, τους πηγαίνει tours, βόλτες. Αυτό είναι κράτος;
Αυτό είναι το επιτελικό σας κράτος; Θα µου πείτε «τέσσερις
µήνες κυβερνάµε». Ναι, αλλά είχατε πρόγραµµα, λέγατε, τα είχατε όλα έτοιµα να τα λύσετε από αύριο το πρωί. Μας λέγατε
δηλαδή, λέγατε στον ελληνικό λαό ότι «είµαστε πανέτοιµοι για
να λύσουµε όλα τα προβλήµατα του τόπου, δώστε µας την ψήφο
σας για να εκλεγούµε». Και υπάρχουν µη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες λειτουργούν ανεξέλεγκτα και ο καθένας κάνει ό,τι
θέλει. Μετέφερε, λέει, χίλια άτοµα σε µια περιοχή, σε ένα χωριό
κοντά στους πρόποδες των Πιερίων Ορών και τι λέει; «Δεν ξέρουµε ποιοι είναι». Τώρα τι να σας πω; Ξέρω εγώ; Δεν µπορώ να
καταλάβω.
Δεύτερον, κύριε Υπουργέ, πριν από λίγα λεπτά βγαίνουν εφηµερίδες και Μέσα και sites και λένε ότι έχουν στα χέρια τους το
µνηµόνιο συνεργασίας Λιβύης - Τουρκίας. Και ερωτώ εγώ αυτή
την Κυβέρνηση, που εσείς κυβερνάτε: Θα µαθαίνουµε από δηµοσιογράφους αυτό που πρέπει να µας ενηµερώσει ο Πρωθυπουργός της χώρας, τους Προέδρους των κοµµάτων και τους
Βουλευτές; Πώς διέρρευσε το έγγραφο αυτό και πήγε σε εφηµερίδα; Για πείτε µου εσείς. Ποιος το έδωσε, ενώ η Κυβέρνηση
δεν το έχει ακόµα στα χέρια της;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατατέθηκε στην τουρκική Βουλή.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Άλλο λέω. Το έχει η εφηµερίδα, το site, όχι επίσηµα η ελληνική πλευρά. Αυτό λέει το δηµοσίευµα. Άρα, λοιπόν, το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει τις αρµόδιες υπηρεσίες για να το
βοηθήσουν και τα παίρνουν οι δηµοσιογράφοι. Αυτό µου λέτε
τώρα. Είναι ντροπή να µαθαίνουµε ότι έφτασε στα χέρια των δηµοσιογράφων πρώτα και µάλιστα όχι των γνωστών site, ο «ΣΚΑΪ»
ή ο κ. Κωστής που είναι εκεί, ένα άλλο site βρήκε τη συµφωνία.
Και εγώ ερωτώ: Είναι δυνατόν να µην ενηµερώνει ο Πρωθυπουργός από χθες το απόγευµα µέχρι σήµερα το µεσηµέρι τους Προέδρους των κοµµάτων;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Θα τους ενηµερώσει, εννοείται.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Το «θα» το σπείρανε και δεν φύτρωσε, κύριε συνάδελφε.
Δεν θέλω να κάνω διάλογο µαζί σας. Εγώ ξέρω τι είπε ο κ. Δένδιας, ότι θα ενηµερώσει µόνο τους αρµοδίους Βουλευτές, αυτό
είπε. Είναι η επίσηµη δήλωσή σας.
Άρα λοιπόν, αν θέλουµε κάποια στιγµή να σοβαρευτούµε σ’
αυτή τη χώρα, γιατί δεν µας αφήνετε να αγιάσουµε, ας σοβαρευτούµε.
Και επειδή ο κατά τα άλλα συµπαθής κ. Κοντογεώργης είπε
διάφορα, ότι προχωράµε, ότι κάνουµε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κοντογεώργος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Κοντογεώργος. Παρεµφερές είναι το όνοµα, το ίδιο πράγµα είναι. Η διαφορά είναι στη ρίζα και στην καταγωγή απ’ ό,τι κατάλαβα.
Πάµε, λοιπόν, στην ουσία. Μας είπατε διάφορα και ο Υπουργός θα µας πει άλλα τόσα. Τι δεν µας είπατε, όµως; Να σας πω
εγώ τι δεν µας είπατε. Τι υποσχεθήκατε προεκλογικά ότι θα κάνατε από την πρώτη ηµέρα, από το πρώτο εξάµηνο; Κατάργηση
τέλους επιτηδεύµατος, κύριε Υπουργέ. Δεύτερον, κατάργηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Τρίτον, µείωση φορολογικού συντελεστή στο 20%, το οποίο το πήγατε στο 24%. Τι υποσχόσασταν
προεκλογικά; Με βάση το πρόγραµµα το δικό σας, ανηρτηµένο
στο διαδίκτυο, ως Νέα Δηµοκρατία σάς λέω τώρα. Θα µου πείτε
άλλο η Νέα Δηµοκρατία και άλλο η Κυβέρνηση, είναι άλλο πράγµα. Τότε γιατί ψηφιστήκατε ως Κυβέρνηση;
Πάµε παρακάτω. Υπεραποσβέσεις για νέες επενδύσεις σε ποσοστό 200%. Μείωση ΦΠΑ στο 11% και 22%. Τι απ’ όλα αυτά κά-
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νατε; Αυτά υποσχεθήκατε. Υφαρπάξατε την ψήφο του ελληνικού
λαού µε ψέµατα και έρχεστε σήµερα και, επειδή δίνετε ένα χαπάκι για τη γάγγραινα, λέτε «θα θεραπευτείτε». Δεν γίνεται έτσι.
Και σας οµιλώ ως επιχειρηµατίας: Δεν µπορεί να προχωρήσει η
οικονοµία έτσι. Εγώ δεν είµαι ούτε εφοριακός ούτε δηµοσιογράφος ούτε εν πάση περιπτώσει ένας υπάλληλος ενός Υπουργείου
ή δηµόσιος υπάλληλος. Είµαι επιχειρηµατίας που κάθε µήνα πληρώνω και φόρο και ΦΠΑ και ένσηµα και ξέρω τι σας λέω: Δεν
βγαίνει! Έξω στενάζει η αγορά, πεθαίνουν επιχειρηµατίες, έχουν
πρόβληµα οικονοµικό, καταλάβετέ το. Δεν έχετε, επαναλαµβάνω,
πρόγραµµα να αντλήσει η οικονοµία και η επιχείρηση χρήµατα,
για να µπορεί να προχωρήσει. Έχουµε πρόβληµα, τέλος.
Φορολογικό νοµοσχέδιο. Τι δεν προβλέψατε; Καµµία ουσιαστική φοροελάφρυνση για τη µεσαία τάξη, καµµία, µα καµµία,
ούτε µία! Καµµία επέκταση φοροαπαλλαγών για την πλειονότητα
των µισθωτών και των συνταξιούχων.
Όχι µείωση προκαταβολής του φόρου. Άλλο αυτό, παγκόσµια
πρωτοτυπία, στην Ελλάδα να πληρώνουµε προκαταβολικά φόρο
για τον επόµενο χρόνο. Ρωτάτε εµένα πώς εγώ τον Δεκέµβριο
πρέπει να πληρώσω το 100% ή το 80%, αυτό που θέλει το Υπουργείο σας -να µην πω καµµιά κουβέντα βαριά εδώ µέσα- ως νονός
να µου τα πάρει τα λεφτά; Τα έχω εγώ; Για κέρδη του επόµενου
χρόνου; Με ρωτάτε; Ρωτάτε τον επιχειρηµατία τον µικροµεσαίο
αν µπορεί να τα δώσει; Δεν τον ρωτάτε, γιατί επί χάρτου ασκείτε
νοµοθετικό έργο και επί χάρτου λειτουργείτε. Βγείτε στην αγορά
την πραγµατική να δείτε τι συµβαίνει. Βγείτε έξω να δείτε τι συµβαίνει, ο Θεός και η Παναγία! Δεν το πιστεύω αυτό που γίνεται.
Ακούστε. Όχι φοροελαφρύνσεις σε µονογονεϊκές οικογένειες.
Το είπατε το πρωί στον «ΣΚΑΪ». Κύριε Υπουργέ, ξέρετε ότι υπάρχουν ενάµισι εκατοµµύριο άνθρωποι που είναι µονογονεϊκές οικογένειες και τους βγάζετε έξω από τις ευπαθείς οµάδες. Γιατί;
Εδώ έχουµε πρόβληµα ότι δεν γεννάµε οι Έλληνες και οι άνθρωποι µεγαλώνουν ένα παιδί µε το ζόρι, παλεύουν γι’ αυτό, για να
το µεγαλώσουν, να το πάνε σχολείο κ.λπ. και τους βγάζετε από
τις ευπαθείς οµάδες. Μα, είναι ευπαθείς οµάδες, τι να κάνουµε;
Σας λέω τα αυτονόητα.
Όχι κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήµατα
έως 20.000 ευρώ, παρά µόνο για τα µεγαλύτερα εισοδήµατα. Δεν
θα σας βγω από τα αριστερά, δεν θα αρχίσω να σας λέω τα αριστερίστικα που λένε από εδώ οι κύριοι, οι οποίοι τα ίδια έκαναν
και αυτοί, ότι έτσι ο πλούσιος φοροαπαλλάσσεται κ.λπ., γιατί εγώ
θέλω όλοι οι Έλληνες να είναι πλούσιοι, κύριε Υπουργέ, θέλω
όλοι να έχουν λεφτά. Εγώ δεν είµαι της λογικής των ψευτοαριστερών, ότι, επειδή δεν έχουν λεφτά αυτοί, να µην έχουν και οι
άλλοι, να έχουν όλοι. Αυτή είναι η διαφορά της Ελληνικής Λύσης.
Θέλω τον Έλληνα ψηλά, θέλω να βγάζει χρήµατα, να κινείται η
αγορά.
Όχι µείωση φόρου στους συνεταιρισµένους αγρότες. Είστε
από αγροτική περιοχή, κύριε Υπουργέ. Η Ηµαθία στενάζει. Η
Πέλλα, απ’ όπου κατάγοµαι εγώ, στενάζει. Γιατί δεν τους κάνετε
αυτό που ζητούν και οι ίδιοι;
Όχι µείωση φόρου εισοδήµατος των µονίµων κατοίκων στις
περιοχές µε πληθυσµό ως τρεις χιλιάδες κατοίκους. Ο Χριστός
και η Παναγία! Δηλαδή, ενώ έχουµε πρόβληµα στην περιφέρεια,
δεν έχουµε Έλληνες, α, το λύσαµε συγγνώµη, το έχετε λύσει, µεταφέρετε τον Ιµπραήµ και τον Χασάν, κάνετε «εµπλουτισµό» των
κοινωνιών µε τον Ιµπραήµ και τον Χασάν. Αντί να δώσουµε κίνητρα, λοιπόν, να φύγουν στην περιφέρεια οι Έλληνες, είµαστε η
µοναδική χώρα στον κόσµο που έχει πέντε εκατοµµύρια κατοίκους στα έντεκα σε µία πόλη, το έγκληµα που έκαναν όλες οι κυβερνήσεις από το 1950 και µετά. Δεν υπάρχει άλλο κράτος που
ο µισός πληθυσµός του να είναι σε µία πόλη. Αντί να δώσουµε
κίνητρα για να πάνε στην περιφέρεια, εσείς µου φέρνετε τον Ιµπραήµ και τον Χασάν. Δεν δίνετε κίνητρα να µείνουν οι Έλληνες
εκεί, να πάνε όλοι στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Θα σας πω τώρα γιατί κατηγόρησα τον κ. Αλεξιάδη και τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέγατε προεκλογικά; Μειωµένος ΦΠΑ στα νησιά. Παράταση και όχι παγίωση κάνατε. Τον κατηγορούσατε τον ΣΥΡΙΖΑ.
Αύξηση συντελεστών για το εισόδηµα από ενοίκια: Δεν το µειώσατε. Δεν τολµήσατε.
Επιβολή φόρου στη σταθερή τηλεφωνία και στο διαδίκτυο.
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Ακούστε λίγο, αυτή η ιστορία πρέπει να σταµατήσει. Είµαστε η
χώρα µε το πιο ακριβό κινητό τηλέφωνο. Είµαστε η χώρα που
πληρώνουµε το πιο ακριβό τηλέφωνο και έχουµε τις πιο ακριβές
τηλεπικοινωνίες. Γιατί; Για να τα ’κονοµάνε οι εταιρείες; Βγήκε
µια µελέτη χθες από το Πανεπιστήµιο Αθηνών, αν δεν κάνω
λάθος, που λέει ότι είµαστε η πιο ακριβή χώρα. Γιατί; Είµαστε
πιο πλούσιοι από τους Γερµανούς εµείς; Είµαστε πιο πλούσιοι
από τους Γάλλους, κύριε Υπουργέ; Τι είµαστε, για να το καταλάβω και εγώ; Γιατί να πληρώνω εγώ πιο ακριβό το κινητό µου
τηλέφωνο απ’ ό,τι ο Γάλλος και ο Γερµανός; Δεν έχουµε ενιαία
Ευρώπη; Δεν είµαστε σε µια Ευρωζώνη ενοποιηµένη µε ίδιο καθεστώς; Γιατί να υπάρχουν τρεις, τέσσερις και πέντε ταχύτητες;
Είναι όλες αυτές οι ερωτήσεις οι οποίες…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Πιο ωραίοι είµαστε πάντως!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Ωραίοι είµαστε, µοιραίοι µη γίνετε, όµως, γιατί άλλο ωραίος, άλλο µοιραίος.
Πάµε και στην ουσία. Τον Δεκέµβριο, για όσους δεν ξέρουν
εδώ µέσα, θα περάσουµε έναν φορολογικό γολγοθά όλοι οι Έλληνες. Έχουµε και λέµε: τέλη κυκλοφορίας του 2020, τέταρτη
δόση ΕΝΦΙΑ, δόση ρύθµισης ληξιπρόθεσµων οφειλών. Οι άνθρωποι δεν θα κάνουν γιορτές, οι άνθρωποι θα πηγαίνουν από ταµείο
σε ταµείο και θα πληρώνουν. Αν αυτό λέγεται οικονοµική πολιτική
για ανάπτυξη, κάνετε ένα µεγάλο λάθος. Απλά διαχειρίζεστε φοροεισπρακτικά µέτρα, φορολογικά µέτρα, για να µπορέσετε να
ανασάνετε περισσότερο ως Κυβέρνηση. Κάνετε λάθη τραγικά.
Δεν έχετε σχέδιο για να αντλήσετε πόρους από τον πρωτογενή
τοµέα. Φωνάζω συνεχώς: Στήριξη του πρωτογενή τοµέα.
Πάµε στην ουσία. Η ουσία είναι ποια; Επειδή µιλάτε για ενωµένη Ευρώπη, κύριε Υπουργέ, και όποτε µιλάω εγώ, λέτε ότι
έχουµε νόρµες και κανόνες. Πρόσφατα ψηφίστηκε η φοροαποφυγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταψηφίστηκε η πρόταση, η
οδηγία για να µη φοραποφεύγουν πολλές εταιρείες. Πολυεθνικές θα υποχρεώνονταν να αποκαλύπτουν κέρδη και φόρους που
καταβάλλουν σε κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιοι δεν
ψήφισαν; Η Ιρλανδία, το Λουξεµβούργο, η Κύπρος, η Μάλτα.
Υπερψήφισε η Γαλλία, η Ισπανία, η Ολλανδία. Απείχε ποια χώρα;
Αυτή που µας κουνάει το δάκτυλο, Υπουργέ µου, και µας µιλάει
για διαφάνεια, η Γερµανία. Το µεγαλύτερο «πλυντήριο» του κόσµου είναι η Γερµανία. Η πιο διεφθαρµένη χώρα του κόσµου
είναι η Γερµανία και εσείς λέτε ότι οι Γερµανοί είναι φίλοι µας.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Μην τα ισοπεδώνετε όλα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Ναύαρχέ µου, το ζω. Αν πας 500.000 ευρώ στην Deutsche
Bank, δεν σε ελέγχει πού τα βρήκες. Αν πάω 50.000 ευρώ ή
100.000 ευρώ σε µια ελληνική τράπεζα, κατευθείαν καµπανάκια
θα χτυπήσουν. Την ξέρω τη Γερµανία, εσείς δεν την ξέρετε.
Εσείς µπορεί να τη θυµάστε κατά το παρελθόν. Εγώ ξέρω, επαναλαµβάνω, τι σηµαίνει Γερµανία και πραγµατικό «πλυντήριο».
Το νόµιµο «πλυντήριο» είναι η Γερµανία.
Πάµε, λοιπόν, σοβαρά σε αυτή την ιστορία µε τη Λιβύη.
Κύριε Υπουργέ µου, ακούστε ποια είναι η στρατηγική της Νέας
Δηµοκρατίας σε σχέση µε τη Λιβύη και την Τουρκία όσον αφορά
αυτά που συνέβησαν. Ακούστε τι λέτε ως Κυβέρνηση. Το είπε
Υπουργός σας: «Διπλωµατική ασφυξία διεθνώς θα υποστεί η
Τουρκία από τη δική µας πολιτική.».
Εγώ ρωτώ: Πώς θα πάθει ασφυξία ο Ερντογάν, όταν η Γερµανία τον «χαϊδεύει»; Του δίνει και όπλα. Έχουν απεγκλωβίσει τα
κονδύλια και δίνουν όπλα στους Τούρκους. Η Γαλλία είναι µαζί
µας, γιατί απλά τα συµφέροντά της είναι µαζί µας. Ο Τραµπ τον
«χαϊδεύει». Η Αγγλία τον «χαϊδεύει». Πώς θα τον «σφίξετε» διπλωµατικά; Αφού δεν έχετε σχέδιο.
Έχω πει χιλιάδες φορές ότι το χειρότερο από όλα -και δεν το
ξέρετε- είναι ότι σε λίγες µέρες, κύριε Υπουργέ, µπορεί να δούµε
κανένα ερευνητικό σκάφος κάτω από την Κρήτη. Θα το δούµε,
γιατί η Τουρκία δεν θα σταµατήσει να προκαλεί, θα πάει κάτω
από την Κρήτη.
Και ρωτώ: Ο Πρωθυπουργός της χώρας δεν νιώθει την ανάγκη
να ενηµερώσει τους Αρχηγούς των κοµµάτων ποια πρέπει να
είναι η ενιαία στάση και γραµµή της εθνικής γραµµής µας και
οµοψυχίας µας; Δεν πρέπει να καλέσει τους πολιτικούς Αρχη-
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γούς και να τους πει ότι: « Ελάτε εδώ, ρε παιδιά. Θέλω τη βοήθειά σας.». Μόνος του το παίρνει επάνω του; Και αν το εθνικό έγκληµα γίνει εθνική τραγωδία, θα την πάρει µόνος του πάνω του
ή όταν έρθει εκείνη η στιγµή θα µας πει: «Τι κάνουµε τώρα;».
Εγώ θα το πω. Επειδή η Τουρκία θα κλιµακώνει συνεχώς, ήρθε
η ώρα να αντιγράψουµε το µοντέλο των αρχών του 20ού αιώνα,
όταν ο Κουντουριώτης, µην ακούγοντας τους πολιτικούς εκείνης
της περιόδου, βύθισε τον τουρκικό στόλο.
Αν τολµήσουν, λοιπόν, και πάνε κάτω από την Κρήτη µας, κάτω
από το νησί µας, πρέπει κάποια στιγµή να αποφασίσουµε, ναύαρχέ µου, ότι ήρθε «ο κόµπος στο χτένι» και τους βυθίζουµε πάραυτα, για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Γιατί µπορούµε, έχουµε
το έννοµο δικαίωµα, έχουµε τη δυνατότητα και την υποχρέωση
απέναντι, όχι στην ιστορία µας, στα παιδιά που έρχονται. Στα παιδιά που έρχονται µην παραδώσουµε µικρότερη Ελλάδα. Φοβούµαι ότι θα παραδοθεί µικρότερη Ελλάδα.
Πάµε στα λάθη του Πρωθυπουργού. Η µόνη δήλωση που
έκανε εκεί που πήγε στο ΝΑΤΟ ο κύριος Πρωθυπουργός -τα κανάλια, βέβαια, το έκρυψαν- είναι η εξής περίεργη: «Η µεγάλη
απειλή που βιώνουµε είναι η ρωσική διείσδυση στα Βαλκάνια.».
Είναι η δήλωση του Πρωθυπουργού µας στην εφηµερίδα «Telegraph».
Ο Χριστός και η Παναγία! Διαπιστευτήρια αντιρωσικού µένους
στον αµερικανικό παράγοντα, µπας και µας χαϊδέψει. Το είπε στη
συνέντευξή του. Διαβάστε τη συνέντευξή του.
Γιατί το λέω αυτό; Γιατί πολύ απλά δεν έχετε καταλάβει ένα
πράγµα. Μας χρησιµοποιούν. Τη χώρα µας τη θεωρούν οι σύµµαχοί µας ως «χρήσιµοι ηλίθιοι». Αυτό είµαστε. Είµαστε οι «χρήσιµοι ηλίθιοι».
Πρέπει να γίνει συµβούλιο Αρχηγών, ένα συµβούλιο εθνικής
ασφάλειας. Φωνάζω, αλλά δεν µε ακούει κανένας.
Η κ. Γεννηµατά προς τιµήν της πήρε αυτό που λέει η Ελληνική
Λύση και το λέει και αυτή και το προκρίνει. Και καλά κάνει. Ελπίζω
το ίδιο ο κ. Τσίπρας και ο κ. Κουτσούµπας. Να µαζευτούµε, για
να ξέρουµε τι κάνουµε από εδώ και πέρα.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Μη λέτε ότι σας αντιγράφουµε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Κύριε Κατρίνη, υπάρχει εδώ από τον Σεπτέµβριο δήλωσή
µου. Από τον Σεπτέµβριο.
Επανέλαβε, λοιπόν, και το εξής αµίµητο ο κύριος Πρωθυπουργός της χώρας στη συνέντευξή του: Δέσµευση της Ελλάδας για
τη Συµφωνία των Πρεσπών. Δεσµευµένος! Και τι είπε; «Ελπίζω
από τη Γαλλία να διορθωθεί το λάθος του βέτο.». Ενώ εδώ, από
του Βήµατος της Βουλής, µιλώντας στον κ. Τσίπρα, είπε ότι «το
δικαίωµά µας στο βέτο δεν το αλλάζουµε».
Άρα, λοιπόν, και προεκλογικά λέγατε ψέµατα συνεχώς και
τώρα είστε ριψάσπιδες, δυστυχώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι η
αλήθεια!
Επειδή µιλάµε για τη Λιβύη, να σας πω γιατί δεν το θέλει το
«θερµό» επεισόδιο, γιατί έχετε διπλωµάτες που µάλλον δεν βλέπουν καλά. Στη Συνθήκη της Λωζάνης τα άρθρα 22 και 27 σχετικά
µε τη Λιβύη ξέρετε τι λένε; Είναι πολύ σηµαντικό. Ούτε αυτό κατάλαβε ο κ. Δένδιας! Ουσιαστικά η Τουρκία υπέγραψε να µην
κάνει καµµία παρέµβαση στη Λιβύη στον αιώνα τον άπαντα. Είναι
τα άρθρα 22 και 27 της Συνθήκης της Λωζάνης.
Το καταθέτω στα Πρακτικά, για να το πάρει ο κ. Δένδιας,
µήπως και στείλει κανένα διάβηµα στην Τουρκία και της πει ότι
«δεν έχετε δικαίωµα παρεµβάσεων, γιατί η Λιβύη, όπως έχετε
υπογράψει, δεν αφορά εσάς». Σας το καταθέτω, για να ξέρετε.
Υπάρχει, λοιπόν, και το σχετικό άρθρο.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επειδή πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα πω το εξής. Ένα ρητορικό ερώτηµα θα κάνω, κύριοι συνάδελφοι. Επειδή εδώ µέσα πολλοί είναι λαθρολάγνοι, αγαπούν
τον Ιµπραήµ και τον Χασάν και είναι δικαίωµά τους, επιλογή τους,
ένα ερώτηµα θα κάνω, που είναι ουσιαστικό: Μπορεί το φανατικό
Ισλάµ να αφοµοιωθεί; Ναι ή όχι; Αυτό είναι το ερώτηµα. Δεν είναι
φυλετικό το ζήτηµα. Προς θεού! Γιατί πάµε στον ρατσισµό.
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(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Μπορεί το Ισλάµ, λοιπόν, να αφοµοιωθεί; Η άποψή µου είναι
όχι. Διότι δεν είναι συµβατό µε τον δυτικό τρόπο ζωής, διότι είναι
αδύνατη η ενσωµάτωση των φανατικών µουσουλµάνων και το κυριότερο, το φανατικό Ισλάµ -κύριοι της Αριστεράς κυρίως, που
είστε ψευτοανθρωπιστές ή ανθρωπιστές ή ό,τι είστε- ενηµερωθείτε: το φανατικό Ισλάµ είναι και πολιτικοθρησκευτική ιδεολογία.
Αν δεν το καταλάβετε αυτό, φοβάµαι ότι θα κάνετε συνεχώς
λάθη. Είναι ένα δικαιικό σύστηµα, αφού ο µουφτής είναι και δικαστής. Δεν το έχετε καταλάβει αυτό εσείς; Ο µουφτής, δηλαδή
ο µητροπολίτης τους, είναι και δικαστής ταυτόχρονα. Άρα είναι
πολιτικό-δικαστικό σύστηµα.
Πώς θα αφοµοιώσουµε ένα διαφορετικό σύστηµα στην Ελλάδα την ορθόδοξη ή των άθεων; Αν είστε άθεοι εσείς, δικαίωµά
σας, επιλογή σας, εγώ διαφωνώ. Μπορούµε, λοιπόν, να αφοµοιώσουµε αυτούς τους ανθρώπους; Όχι, και είµαι κάθετος. Είναι
ασύµβατο το φανατικό Ισλάµ µε τον νοµικό πολιτισµό, τα ήθη των
δυτικών κοινωνιών. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Αν εσείς, από την αγάπη που έχετε για τον Ιµπραήµ και τον
Χασάν και όχι τον Γιώργο, τον Νίκο, τον Σταύρο, θεωρείτε ότι
µπορείτε να «κλείνετε τα µάτια», κάνετε ένα λάθος. Γιατί εγώ
θέλω την Ελλάδα χριστιανική, ορθόδοξη, ευρωπαϊκή και ανεκτική, όχι ισλαµοτζιχαστική, όµως. Όχι ισλαµοτζιχαστική! Ορθόδοξη, χριστιανική, ευρωπαϊκή, ανεκτική, αλλά όχι ισλαµοτζιχαστική. Ξεκάθαρα πράγµατα, για να ξέρουµε τι λέµε. Διότι άλλο
Ισλάµ και άλλο κλειτοριδεκτοµές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Θα κάνω και ένα παράπονο προς τους άθεους, τους ακτιβιστές. Δεν έχω δει ποτέ κανέναν άθεο, αγνωστικιστή, δικαιωµατιστή κ.λπ. να επιτίθεται κατά άλλης θρησκείας, παραδείγµατος
χάριν, του Ισλάµ. Όλοι αυτοί επιτίθενται εναντίον της Ορθοδοξίας, εναντίον του χριστιανισµού. Όλοι οι άθεοι βρίσκουν τα µεµπτά του παπά, του µητροπολίτη κ.λπ.. Δεν υπάρχουν µεµπτά για
το Ισλάµ. Όλα είναι καλώς καµωµένα.
Δεν ξέρετε τι λέει το Ισλάµ, κύριοι, για τους οµοφυλόφιλους;
Κλείνετε τα µάτια σας; Δεν ξέρετε; Τους σκοτώνουν. Δεν το ξέρετε; Δεν ξέρετε τι λέει για τη γυναίκα, ότι πρέπει να φοράει
µπούργκα, να της κάνουν κλειτοριδεκτοµή; Δεν το ξέρετε ούτε
αυτό; Να σας το διδάξουν στα πανεπιστήµια, αν θέλετε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Καταλάβετε τι πάτε να κάνετε στην Ελλάδα.
Κλείνοντας, θα το ξαναπώ ακόµη µία φορά: Δεν έχω δει από
τη δική µου πλευρά µία σοβαρή µέριµνα για την παιδεία. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, βγήκαν αποτελέσµατα ενός πολύ µεγάλου
φόρουµ, που λέει ότι τα Ελληνόπουλα πλέον είναι αγράµµατα.
Προτελευταίοι είµαστε.
Έχετε αναρωτηθεί ότι αυτό είναι το πρόβληµα της χώρας µας,
η παιδεία; Ότι τα επόµενα χρόνια θα έχουµε παιδιά αγράµµατα,
αστοιχείωτα, απαίδευτα, ανενηµέρωτα; Θέλετε παιδιά «πολτό»;
Αναφέροµαι σε όλους τους Βουλευτές.
Πρέπει να δούµε την παιδεία µας, φίλες και φίλοι.
Κύριε συνάδελφε, ο ακρογωνιαίος λίθος της κοινωνίας είναι η
παιδεία, γιατί είναι το µέλλον της χώρας, του κράτους.
Φίλες και φίλοι, έγινε µία κατάληψη και βγάζει ανακοίνωση η
ΕΛΜΕ Χανίων, η ΕΛΜΕ, ο Χριστός και η Παναγία! Η ΕΛΜΕ, οι δάσκαλοι, οι παιδαγωγοί υπέρ της παρανοµίας. Η ΕΛΜΕ! Λέει: «Η
κατάληψη “Rosa Nera” έχει νοµιµοποιηθεί κοινωνικά, τόσο στη
συνείδηση των εργατικών σωµατείων όσο και των κοινωνικών πολιτικών και πολιτιστικών κινηµάτων και οµάδων των Χανίων.».
Εγώ ερωτώ: Αυτοί οι δάσκαλοι δεν έπρεπε να απολυθούν πάραυτα; Νοµιµοποιούν και επιδοκιµάζουν παρανοµίες που δεν
τους αφορούν. Αυτοί έπρεπε να διδάσκουν στα παιδιά µας, όχι
να διδάσκουν πώς µπορούν να κάνουν καταλήψεις, όχι να διδάσκουν πώς µπορούν να κάνουν παράνοµες πράξεις και ενέργειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να κλείσετε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Όλα, λοιπόν, είναι θέµα παιδείας και αγωγής. Δυστυχώς, όταν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µέσα στο Κοινοβούλιο µερικοί εξ υµών είναι ανάγωγοι και απαίδευτοι, τα αποτελέσµατα θα είναι τα δικά µας παιδιά να παραµείνουν στο «σκοτάδι».
Εµείς θέλουµε το «φως» στην Ελλάδα, θέλουµε τον Έλληνα
φωτοδότη και όχι σκοτεινό τύπο και υποχθόνιο. Να είστε καλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κατ’ αρχάς, θέλω να
σας ενηµερώσω…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Χατζηδάκη, δεν
παίρνει εδώ όποιος θέλει τον λόγο. Καθίστε κάτω.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Μία λέξη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν σας έχω δώσει
τον λόγο. Παρακαλώ, καθίστε κάτω. Όταν σας δώσω τον λόγο,
θα πείτε τη µία λέξη και ο κ. Τσακαλώτος τις δύο. Έχω αρχίσει
και µιλάω εγώ.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας ενηµερώνω ότι
είναι εκατό συνάδελφοι οµιλητές. Δεν είµαι διατεθειµένος να
κάνω σκόντο στους συναδέλφους µου υπέρ Αρχηγών και Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Δεύτερον, καλό είναι να διαβάσουµε όλοι το άρθρο 66 παράγραφος 8, που λέει πολύ συγκεκριµένα πράγµατα. Ο οµιλητής
µιλάει επί του νοµοσχεδίου. Διαφορετικά, λέει τι πρέπει να κάνει
ο Προεδρεύων.
Τρίτον, θα πάµε απόψε µέχρι τη µία η ώρα, ώστε να καταβληθεί προσπάθεια αύριο να έχουν µιλήσει και οι εκατό συνάδελφοι.
Και κάνω έκκληση σε όλους, όποιος ανεβαίνει πρώτος στο Βήµα
να σκέφτεται ότι ακολουθούν οι άλλοι συνάδελφοι και να τηρείται
ο χρόνος.
Πριν πάρει τον λόγο ο κ. Βεσυρόπουλος, που τον έχει ζητήσει
για την οµιλία του, τον λόγο έχει ο κ. Τσακαλώτος για δύο λεπτά
και µετά ο κ. Χατζηδάκης για άλλα δύο λεπτά.
Ορίστε, κύριε Τσακαλώτο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ένα λεπτό θέλω, κύριε Πρόεδρε,
γιατί σέβοµαι ό,τι είπατε πριν.
Νοµίζω ότι και οι Βουλευτές και το Προεδρείο πρέπει να δείξουν σεβασµό στο δικό µας το Σύνταγµα. Το δικό µας το Σύνταγµα µιλάει για την ελευθερία της θρησκείας. Το δικό µας το
Σύνταγµα αναγνωρίζει ότι υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή την πολιτεία, που έχουν τη θρησκεία του Ισλάµ. Ακούσαµε µία οµιλία
ακραία ρατσιστική και φασιστική, που στοχοποιεί…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Κύριε Πρόεδρε, τι σχέση έχει αυτό µε το νοµοσχέδιο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα σας δώσω τον
λόγο, γιατί ευλόγως θα θέλετε να απαντήσετε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: …τη δική µας τη µειονότητα και
ανθρώπους που έχουν µία άλλη θρησκεία από την πλειοψηφία.
Νοµίζω ότι θα συµφωνήσετε µαζί µου, πως είναι και υποχρέωση
του Προεδρείου να υποστηρίξει αυτές τις αρχές, που είναι στο
Σύνταγµά µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ. Χατζηδάκης.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εν τη ρύµη του
λόγου του ο φίλτατος κύριος Πρόεδρος, ο κ. Βελόπουλος, είπε
ότι η Γερµανία είναι µία διεφθαρµένη χώρα. Εκτιµώ, κύριε Πρόεδρε -χωρίς να έχω τη δική σας τεράστια πείρα- ότι πρέπει αυτό
να διαγραφεί, διότι δεν είναι καλό από το επίσηµο Βήµα της Βουλής να µιλάµε τόσο απαξιωτικά για µία χώρα που φιλοξενεί χιλιάδες Έλληνες και υπόλοιπους ανθρώπους, που δίνει ψωµί και
εκπαιδεύει.
Κύριε Βελόπουλε, νοµίζω ότι πρέπει να το διαγράψουµε. Απαλύνετε αυτό. Αυτό µπορούµε να το λέµε σε ένα καφενείο, αλλά
από το επίσηµο Βήµα της Βουλής δεν επιτρέπεται να το λέµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο Προεδρεύων δεν
έχει δικαίωµα, όταν µιλάει Αρχηγός κόµµατος, να διαγράφει
χωρίς τη συναίνεσή του. Ο κ. Βελόπουλος άκουσε και την παρατήρηση του κ. Τσακαλώτου, που τη θεωρώ εύλογη, αλλά και τη
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δική σας. Θα απαντήσει για τρία λεπτά και στον έναν και στον
άλλο. Εάν ο κ. Βελόπουλος µου πει ότι συµφωνεί να διαγραφεί
κάποια φράση από αυτές που είπε, βεβαίως θα διαγραφεί. Αλλιώς, από κει και πέρα, ο καθένας χαρακτηρίζεται από αυτά που
λέει.
Ορίστε, κύριε Βελόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Για να καταλάβω εγώ τώρα τι ακριβώς λέχθηκε: Όταν βγαίνει η γερµανική Αστυνοµία και λέει ότι η Deutsche Bank είναι η
πιο διεφθαρµένη τράπεζα της Ευρώπης, θα ανακαλέσω εγώ ότι
η Γερµανία είναι το πιο διεφθαρµένο κράτος; Είστε µε τα καλά
σας; Ξέρετε τι µου λέτε; Εγώ ξέρω τη Γερµανία καλύτερα από
εσάς. Εγώ ζω εκεί, γεννήθηκα, µεγάλωσα. Τα έχετε µπερδέψει
λίγο. Όταν η «ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» έχει έδρα το Βερολίνο και
οι ίδιοι έχουν προβλήµατα µε τη διαφθορά στη Γερµανία, θα ανακαλέσω εγώ; Όχι, κύριε συνάδελφε. Κάνετε λάθος. Κάνετε µεγάλο λάθος! Ναι, είναι η πλέον διεφθαρµένη χώρα. Υπάρχει
γερµανική Ευρώπη. Αποµυζά όλη την Ευρώπη ο γερµανικός παράγοντας -αυτή είναι η αλήθεια- χωρίς έλεος, δυστυχώς, από
τους Γερµανούς προς τους Ευρωπαίους.
Πηγαίνω, τώρα, στον κ. Τσακαλώτο. Δεν κατάλαβα πού διαφώνησε. Εγώ λέω ότι το φανατικό Ισλάµ έχει µπούργκες, έχει κλειτοριδεκτοµές. Όταν κάνεις σε εξάχρονο παιδάκι κλειτοριδεκτοµή, κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν µπορώ να συναινέσω. Αν στον κ.
Τσακαλώτο αρέσει, δικαίωµά του. Εµένα δεν µου αρέσει. Αυτό
είπα.
Και το τελευταίο: Επαναλαµβάνω αυτό που λέει το Κοράνι ή
αυτό που λέει η δική τους θρησκεία, ότι, δυστυχώς, τους οµοφυλοφίλους τούς πετάνε από τον πέµπτο όροφο. Εγώ δεν είµαι
απάνθρωπος. Να σεβόµαστε τον άνθρωπο. Είναι βασικό συστατικό στοιχείο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Οι ναζί για τους Εβραίους τα έλεγαν αυτά. Θα πρέπει να ντρέπεστε!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Λέω, λοιπόν, στον κ. Τσακαλώτο πως, αν του αρέσει η κλειτοριδεκτοµή, η µπούργκα και να πετάµε οµοφυλοφίλους από τα
παράθυρα, είναι δικαίωµά του. Εγώ δεν το δέχοµαι στην Ελλάδα,
τελεία και παύλα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Δεν νοµίζω ότι
ο κ. Τσακαλώτος είπε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, είπατε τις απόψεις σας. Δεν θέλετε να διαγραφούν κάποιες λέξεις και το Προεδρείο δεν τις διαγράφει και προχωράµε.
Ο κ. Βεσυρόπουλος θα λάβει τώρα τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ και στις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αφού θα µιλήσετε και
για τις τροπολογίες, θα υπάρξει µία ανοχή. Αντί, λοιπόν, για εννέα λεπτά που δικαιούστε, θα σας δώσω δεκαπέντε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Δεν δικαιούµαι περισσότερο χρόνο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, εννέα λεπτά δικαιούστε. Ο κ. Σταϊκούρας δικαιούται δεκαοκτώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Τότε, θα χρειαστεί να πάρω τον λόγο για τις τροπολογίες µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τότε δεν µπορείτε να
έχετε δεκαπέντε. Αποφασίστε τι θέλετε. Αυτά λέει ο Κανονισµός.
Ξεκινήστε, φτάστε και στις τροπολογίες και θα τα βρούµε. Μην
ανησυχείτε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το περιεχόµενο του φορολογικού νοµοσχεδίου που καλείται να ψηφίσει αύριο η Βουλή, προέκυψε µετά από σοβαρή, ενδελεχή µελέτη όλων των δεδοµένων
και των στρεβλώσεων που υπάρχουν στην υφιστάµενη φορολογική πολιτική. Τέθηκε σε ανοικτή διαβούλευση για επαρκές χρονικό διάστηµα. Συζητήθηκε διεξοδικά στις συνεδριάσεις της
Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων, στις οποίες κλήθηκε το σύνολο των εµπλεκόµενων φορέων, που αποτίµησαν θετικά το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου. Μάλιστα, ερωτήθηκαν ευθέως από
τον Υπουργό Οικονοµικών αν επιθυµούν την απόσυρση κάποιας
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διάταξης και ούτε ένας δεν ζήτησε κάτι τέτοιο.
Αποτελεί κοµβικό σηµείο η ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου,
καθώς για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια κατατίθεται ένα φορολογικό νοµοσχέδιο, το οποίο δεν αυξάνει, αλλά µειώνει τους
φόρους, ένα φορολογικό νοµοσχέδιο, που, πέρα από τη µείωση
των φόρων, έχει κοινωνικό πρόσηµο µε µέτρα στήριξης ευπαθών
οµάδων και πρόνοιας για τους αδύναµους συµπολίτες µας.
Επιπρόσθετα, µε αυτό το νοµοσχέδιο ενισχύεται η επιχειρηµατική και οικονοµική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα υιοθετούνται µέτρα φιλικά προς το περιβάλλον.
Αποδεικνύουµε, λοιπόν, στην πράξη ότι η φορολογική πολιτική
µπορεί και πρέπει να έχει αναπτυξιακή διάσταση και στόχευση.
Εδώ ακριβώς εντοπίζεται και η διαφορά µας µε την προηγούµενη
κυβέρνηση, η φορολογική πολιτική της οποίας εξαντλούνταν στη
διαρκή υπερφορολόγηση και περιοριζόταν σε καθαρά φοροεισπρακτικό ρόλο.
Με τον τρόπο αυτό, άλλωστε, επιτύγχανε την υπέρβαση των
στόχων πρωτογενών πλεονασµάτων. Μια υπερβολική υπέρβαση,
που, ουσιαστικά, υπονόµευε την αναπτυξιακή διαδικασία, αφού
στερούσε πολύτιµους πόρους από την πραγµατική οικονοµία.
Κάπως έτσι οδηγήθηκε η χώρα στον παραλογισµό της υπερφορολόγησης, που οδήγησε το 50% των πολιτών να έχουν οφειλές
στην εφορία και να τους έχουν επιβληθεί ή να κινδυνεύουν να
τους επιβληθούν δεσµεύσεις λογαριασµών και κατασχέσεις.
Σε αυτή την αδιέξοδη πορεία έβαλαν τέλος οι Έλληνες πολίτες
µε την ψήφο τους στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Και µη νοµίζετε
ότι τα χαµηλά και µεσαία στρώµατα, για τα οποία, δήθεν, ενδιαφέρεστε στα λόγια, έχουν ξεχάσει τα αποτελέσµατα της πολιτικής σας. Τα προηγούµενα χρόνια, άλλωστε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ επέβαλε είκοσι εννέα αυξήσεις φόρων, είκοσι εννέα πρόσθετες και αχρείαστες φορολογικές επιβαρύνσεις για τους πολίτες.
Επιβάλατε ή δεν επιβάλατε είκοσι εννέα αυξήσεις φόρων ή
νέους φόρους, κύριε εισηγητά της Αντιπολίτευσης, που κρατάµε
το ίδιο έντυπο στα χέρια µας; Μιλήσατε για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, για την επιβολή του ειδικού φόρου στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, επειδή είναι νέο προϊόν. Μιλήσατε για το Airbnb, για την
επιβολή φόρου στις βραχυχρόνιες µισθώσεις. Μιλήσατε για τις
πλαστικές σακούλες, για την επιβολή περιβαλλοντικού τέλους
στη χρήση πλαστικής σακούλας, αλλά δεν είπατε για την αύξηση
του ΦΠΑ. Τον υψηλό συντελεστή 23% στο 24%.
Επίσης, δεν είπατε για τη µετάταξη προϊόντων και υπηρεσιών
ευρείας κατανάλωσης από τον µειωµένο συντελεστή στον κανονικό συντελεστή, από το 13% στο 24%. Δεν είπατε τίποτα για την
κατάργηση του µειωµένου ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.
Ακόµη, δεν είπατε τίποτα για την αύξηση συντελεστών ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης, έναν φόρο που ήταν έκτακτος και θα καταργούνταν στις 31-12-2016. Εσείς ήρθατε και τον κάνατε νέο,
µόνιµο φόρο και υπερτριπλασιάσατε τους φορολογικούς συντελεστές. Από 0,7%, 1,4% και 2,1%, που είχε η Νέα Δηµοκρατία,
σε 2,2%, 5% και 6,5% αντίστοιχα.
Δεν είπατε τίποτα για τη µείωση του αφορολογήτου ορίου, που
το πήρατε στις 9.545 ευρώ. Θα το πηγαίνατε στις 12.000 ευρώ,
κατεβήκατε κάτω από τις 9.000 ευρώ, που είπε ο Υπουργός Οικονοµικών ότι θα είχε παραιτηθεί αν περνούσατε την «κόκκινη
γραµµή», το πήγατε στις 8.636 ευρώ και το µειώσατε και στις
5.681 ευρώ. Και αν δεν ερχόταν η συντριβή στις ευρωεκλογές,
δεν θα το παίρνατε πίσω.
Δεν είπατε τίποτα για την κατάργηση φοροαπαλλαγών στις ιατρικές δαπάνες, την κατάργηση της έκπτωσης του φόρου 1,5%
από µισθωτή εργασία. Δεν είπατε τίποτα -σας θυµίζω ότι το ίδιο
έντυπο κρατάµε στα χέρια µας, αυτό που είχατε προηγουµένως
και το δείχνατε εδώ πέρα- για την αύξηση συντελεστών για το εισόδηµα από ενοίκια που ήταν 11% και 33% και το πήγατε 15%,
35% και 45%. Δεν είπατε τίποτα για την αύξηση της προκαταβολής φόρου για όλους τους επαγγελµατίες, για τις µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις, από το 55% στο 100%. Δεν είπατε τίποτα για
την αύξηση του συντελεστή φόρου εισοδήµατος των νοµικών
προσώπων από το 26% στο 29%. Δεν είπατε τίποτα για την κατάργηση µειωµένου ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα οινοπνευµατώδη ποτά στα Δωδεκάνησα. Δεν είπατε τίποτα για την
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επιβολή του φόρου στη συνδροµητική τηλεόραση, που είναι νέος
φόρος. Γιατί στους νέους φόρους είπατε µόνο για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, για το Airbnb, για την πλαστική σακούλα.
Για την επιβολή του φόρου στη συνδροµητική τηλεόραση είναι
νέος φόρος, 10%. Δεν είπατε τίποτα για την επιβολή του νέου
φόρου στη σταθερή τηλεφωνία και στο διαδίκτυο, 5%. Αύξηση
του φόρου στην µπίρα. Επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης
στο κρασί, που τον καταργήσατε, µετά την καταδικαστική απόφαση από το Ανώτατο Δικαστήριο. Δεν είπατε τίποτα για την αύξηση του φόρου στην αµόλυβδη βενζίνη, στο πετρέλαιο θέρµανσης, που πήρατε το επίδοµα από τα 210 εκατοµµύρια ευρώ
και το πήγατε στα 58 εκατοµµύρια ευρώ. Δεν είπατε τίποτα στην
επιβολή φόρου διαµονής σε όλα τα τουριστικά καταλύµατα. Δεν
είπατε τίποτα για τον νέο φόρο, επιβολή φόρου στον καφέ. Δεν
είπατε τίποτα για την αύξηση του συµπληρωµατικού φόρου, που
κατεβάσετε το όριο από τις 300 χιλιάδες στις 200 χιλιάδες ευρώ
-του ΕΝΦΙΑ, µιλάω- και υπερτριπλασιάσατε τους φορολογικούς
συντελεστές σε αυτόν τον φόρο. Δεν είπατε τίποτα για την επιβολή τέλους επί της αξίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, στα tablets, σε µέγεθος εσωτερικής µνήµης πάνω από 4GB.
Αντίθετα, στον πυρήνα της δικής µας πολιτικής είναι η µείωση
των φόρων. Ήρθε τώρα η ώρα να ακολουθήσουµε την ακριβώς
αντίθετη πορεία. Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκίνα να κάνει πράξη τις δεσµεύσεις της. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις ξεκίνησαν από τις
πρώτες µέρες της θητείας αυτής της Κυβέρνησης, µε τη µείωση
του ΕΝΦΙΑ. Με το φορολογικό νοµοσχέδιο προχωράµε σε νέα
δέσµη µείωσης φόρων και η προσπάθεια αυτή σίγουρα δεν σταµατά εδώ. Θα ακολουθήσουν και νέες φορολογικές ελαφρύνσεις
στο µέλλον, οι οποίες θα επιταχυνθούν µε την επίτευξη υψηλών
ρυθµών ανάπτυξης και τη δηµιουργία µεγαλύτερου δηµοσιονοµικού χώρου.
Ουσιαστικά, η µείωση των φορολογικών ελαφρύνσεων για το
2020 αγγίζει το ποσό του 1,2 δισεκατοµµυρίου ευρώ. Περιλαµβάνει, πρώτον, την καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή 9%, αντί για 22% που είναι σήµερα, για µισθωτούς,
συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελµατίες και αγρότες, και για
εισοδήµατα µέχρι 10 χιλιάδες ευρώ. Η µείωση αυτή δεν αφορά
µόνο όσους έχουν εισοδήµατα έως 10 χιλιάδες ευρώ, αλλά ωφελεί το σύνολο σχεδόν των φορολογουµένων, αφού το εισόδηµά
τους φορολογείται µε βάση προοδευτική κλίµακα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µειώνονται κατά µία ποσοστιαία µονάδα και οι συντελεστές για τα υψηλότερα εισοδήµατα. Η πολιτική µας δεν έχει
ταξικό πρόσηµο, γι’ αυτό και οι φοροελαφρύνσεις αφορούν
όλους όσοι επλήγησαν από την πολιτική της υπερφορολόγησης.
Στις τοποθετήσεις µου στην επιτροπή έδωσα αναλυτικά παραδείγµατα για την ωφέλεια που θα έχουν οι φορολογούµενοι από
αυτή την παρέµβαση. Αυτοί που αρνούνται να δουν την πραγµατικότητα είναι δεδοµένο ότι θα συνεχίσουν να κάνουν ό,τι µπορούν για να τη διαστρεβλώσουν. Ματαιοπονούν, όµως, καθώς οι
ίδιοι οι πολίτες ξέρουν την αλήθεια και θα δουν στα εκκαθαριστικά τους σηµειώµατα, το 2020, ότι θα πληρώσουν φόρο κατά
πολύ µειωµένο σε σχέση µε αυτόν που πλήρωναν τα προηγούµενα χρόνια. Πιο συγκεκριµένα, ελεύθερος επαγγελµατίας µε
ετήσιο εισόδηµα 15 χιλιάδες ευρώ πλήρωνε µέχρι σήµερα φόρο
3.300 ευρώ, ενώ πλέον θα πληρώνει 2 χιλιάδες ευρώ. Ο φόρος
µειώνεται κατά 1.300 ευρώ στην περίπτωση αυτή. Ελεύθερος
επαγγελµατίας µε ετήσιο εισόδηµα 24 χιλιάδες ευρώ πλήρωνε
µέχρι σήµερα φόρο 5.896 ευρώ, ενώ πλέον θα πληρώνει 4.596
ευρώ φόρο. Ο φόρος µειώνεται κι εδώ κατά 1.300 ευρώ.
Παράλληλα, αυξάνεται το αφορολόγητο όριο κατά 1.000 ευρώ
για κάθε παιδί και ανεξαρτήτως του αριθµού των προστατευόµενων τέκνων. Ουσιαστικά, η αύξηση του αφορολόγητου ορίου
οδηγεί σε µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης και παραθέτω
τα συγκεκριµένα δεδοµένα για να τα αντιληφθούν όλοι. Προκύπτει µείωση κατά 810 ευρώ για φορολογούµενο µε ένα παιδί, µε
το αφορολόγητο όριο να αυξάνεται στις 9 χιλιάδες ευρώ. Η αντίστοιχη µείωση για φορολογούµενο µε δύο παιδιά είναι 900
ευρώ, µε το αφορολόγητο όριο να αυξάνεται στις 10 χιλιάδες
ευρώ. Για τους τρίτεκνους η µείωση αντιστοιχεί σε 1.120 ευρώ
και µε το αφορολόγητο όριο να αυξάνεται στις 11 χιλιάδες ευρώ.
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Κατά 1.340 ευρώ για φορολογούµενο µε τέσσερα παιδιά και µε
το αφορολόγητο όριο να ψάχνεται στις 12 χιλιάδες ευρώ και επίσης για κάθε επιπλέον τέκνο, µετά το τέταρτο, η µείωση του
φόρου αυξάνεται κατά 220 ευρώ για κάθε επόµενο τέκνο.
Δεύτερον, προχωράµε σε µείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το 28% στο 24%. Είναι ένα µέτρο
που ευνοεί µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις. Να τονίσουµε σε
αυτό το σηµείο πως ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος
των νοµικών προσώπων θα µειωθεί περαιτέρω το επόµενο διάστηµα, προκειµένου η ελληνική οικονοµία να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της στο ευρωπαϊκό και διεθνές οικονοµικό
περιβάλλον. Ήταν δέσµευσή µας και γίνεται πραγµατικότητα.
Ταυτόχρονα παραµένει σε ισχύ η µείωση κατά 50% του φορολογικού συντελεστή του πρώτου κλιµακίου για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας τους.
Τρίτον, µειώνεται ο φόρος στα µερίσµατα από το 10% στο 5%.
Τέταρτον, µειώνεται η προκαταβολή φόρου εισοδήµατος στο
95% του φόρου που προκύπτει για τις επιχειρήσεις και αφορά
το έτος 2018.
Πέµπτον, θεσπίζεται χαµηλός φορολογικός συντελεστής 10%
για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήµατα, ένα µέτρο που στοχεύει
στην αναγέννηση και στον εκσυγχρονισµό του πρωτογενούς
τοµέα.
Έκτον, απαλλάσσονται από την εισφορά αλληλεγγύης, που η
προηγούµενη κυβέρνηση µετέτρεψε σε µόνιµο φόρο, όλα τα
άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, ανεξάρτητα από
τη φύση ή τη µορφή της αναπηρίας.
Έβδοµον, µειώνεται ο ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη από το 24%,
που είναι σήµερα, στον µειωµένο συντελεστή 13%.
Όγδοον, µειώνεται ο ΦΠΑ για τα κράνη των δικυκλιστών και τα
παιδικά καθίσµατα από το 24% στο 13%.
Ένατον, καταργείται η εισφορά 0,6% του ν.128/1975 στις πιστώσεις εταιρειών factory και leasing, µε στόχο τη µείωση του
κόστους χρηµατοδότησης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Στο φορολογικό νοµοσχέδιο έχουν ενταχθεί και µέτρα στήριξης των εργαζοµένων, µε βάση βέλτιστες πρακτικές που εφαρµόζονται ήδη και σε άλλες ανεπτυγµένες χώρες. Συγκεκριµένα,
αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης των δικαιωµάτων προαίρεσης
απόκτησης µετοχών, των λεγόµενων “stock options”, για τα οποία, εφόσον οι µετοχές που θα αποκτηθούν από την άσκησή
τους διακρατούνται για είκοσι τέσσερις µήνες από τους εργαζόµενους, η υπεραξία από την άσκηση των δικαιωµάτων αυτών δεν
θα προστίθεται στα λοιπά εισοδήµατα του εργαζόµενου, προκειµένου να υπαχθεί στη φορολόγηση µε βάση την κλίµακα, αλλά
θα φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή 15%. Μάλιστα για
τους εργαζόµενους σε νεοφυείς επιχειρήσεις, δηλαδή σε µικρές
ή πολύ µικρές µη εισηγµένες επιχειρήσεις, προβλέπεται, κάτω
από ορισµένες προϋποθέσεις, χαµηλότερος φορολογικός συντελεστής στο 5%. Ουσιαστικά, µε τον τρόπο αυτό, ο εργαζόµενος έχει άµεσο όφελος και συµµετέχει στην επενδυτική προοπτική της επιχείρησης στην οποία εργάζεται. Είναι µια ρύθµιση
που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για να επιστρέψουν
στη χώρα µας οι νέοι που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης και να
ανακοπεί επιτέλους το “brain drain”.
Βελτιώνεται το πλαίσιο φορολόγησης για τις παροχές σε είδος
προς τους εργαζόµενους µε τη µορφή εταιρικού αυτοκινήτου,
όπου πλέον θα υπάρχει φορολόγηση µε προοδευτική κλίµακα,
µε βάση τη λιανική τιµή προ φόρων και µε νέους και πολύ πιο δίκαιους φορολογικούς συντελεστές ανά κλιµάκιο. Περαιτέρω,
εξαιρούνται από τη φορολόγηση ως εισόδηµα τα οχήµατα που
παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελµατικούς σκοπούς, µε
λιανική τιµή προ φόρων ως 17 χιλιάδες ευρώ.
Υπέρ των εργαζοµένων είναι και τα µέτρα ενίσχυσης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως, για παράδειγµα, η έκπτωση,
προσαυξηµένη κατά 30%, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τις δαπάνες που αφορούν σε χορήγηση καρτών απεριορίστων διαδροµών στα µέσα µαζικής µεταφοράς, οι οποίες,
σηµειωτέον, δεν θα υπολογίζονται ως εισόδηµα για τον εργαζόµενο.
Η αναπτυξιακή διάσταση του φορολογικού νοµοσχεδίου αποτυπώνεται και στις διατάξεις που στοχεύουν στην προσέλκυση
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επενδύσεων αλλά και επενδυτικών κεφαλαίων στη χώρα. Αναφέροµαι στην απλοποίηση της νοµοθεσίας για τη φορολογική κατοικία και στον νέο τρόπο φορολόγησης των εισοδηµάτων αλλοδαπής προέλευσης, µε πληρωµή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου
στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500 χιλιάδων ευρώ. Στην
ίδια κατεύθυνση κινείται και η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων εταιρικών οµολόγων, εισηγµένων στην οργανωµένη αγορά.
Σηµαντικό µέρος του νοµοσχεδίου περιέχουν διατάξεις που
στοχεύουν στο να προσδώσουν µια νέα δυναµική στην αγορά
ακινήτων, που είχε υποστεί µεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις.
Έτσι, προχωρούµε στην αναστολή ΦΠΑ για τις οικοδοµές µε
άδεια από την 1η Ιανουαρίου 2006, εντάσσοντας στην αναστολή
και την αντιπαροχή. Επιπλέον, αναστέλλεται ο φόρος της υπεραξίας για τις αγοραπωλησίες ακινήτων, που, κατά κοινή διαπίστωση, θα λειτουργήσουν ευεργετικά.
Ταυτόχρονα, προβλέπεται µείωση φόρου 40% για δαπάνες
υπηρεσιών που αφορούν στην ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθµιση κτηρίων, µε συνολικό ύψος δαπάνης στις
16 χιλιάδες ευρώ, ισόποσα κατανεµηµένες σε περίοδο τεσσάρων
ετών.
Ταυτόχρονα, ως αποτέλεσµα της διαβούλευσης, απαλείφθηκε
η διάταξη µε την οποία οι ιδιοκτήτες έχαναν την έκπτωση 5% από
το εισόδηµα ακίνητων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το φορολογικό νοµοσχέδιο
λαµβάνουµε µέτρα για την ενίσχυση της φορολογικής συµµόρφωσης, για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, αλλά και για
την αναβάθµιση των υπηρεσιών που προσφέρει η φορολογική
διοίκηση. Στο εξής, µισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελµατίες και εισοδηµατίες θα πρέπει να πραγµατοποιούν δαπάνες
ίσες µε το 30% του πραγµατικού τους εισοδήµατος µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής. Για το συγκεκριµένο µέτρο έχουν προβλεφθεί εξαιρέσεις για κατηγορίες πολιτών που εκ των πραγµάτων
αντιµετωπίζουν αντικειµενικές δυσκολίες χρήσης ηλεκτρονικών
µέσων πληρωµής.
Ταυτόχρονα, προχωρούµε σε διορθωτικές παρεµβάσεις, όπως
ότι δεν θα περιλαµβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης
καθώς και το ποσό της διατροφής στον υπολογισµό του πραγµατικού εισοδήµατος. Το απαιτούµενο ποσοστό δαπανών µειώνεται στο 20% του πραγµατικού εισοδήµατος, εφόσον έχουν
πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων πληρωµής
δαπάνες που αφορούν καταβολές φόρου εισοδήµατος φυσικών
προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% του
πραγµατικού τους εισοδήµατος.
Σε φορολογούµενους που έχουν κατασχεθεί ένας ή περισσότεροι λογαριασµοί, πλην του ακατάσχετου, το όριο δαπανών περιορίζεται στις 5.000 ευρώ.
Την ίδια στιγµή η φορολογική διοίκηση κινείται πλέον στον
δρόµο του ορθολογισµού και των νέων τεχνολογιών, µε στόχο
να εξυπηρετείται άµεσα και χωρίς ταλαιπωρία ο πολίτης. Προχωράµε στην εφάπαξ διαγραφή όλων των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν οι πολίτες µέχρι το ποσό των 10 ευρώ, η παρακολούθηση των οποίων συσσώρευε υψηλό διοικητικό κόστος για
το δηµόσιο. Το µέτρο αυτό ωφελεί πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες πολίτες.
Επιπλέον, προχωράµε στην περιοδική διαγραφή ποσών οφειλής έως 1 ευρώ. Διευρύνουµε την προθεσµία για την υποβολή
δήλωσης φόρου κληρονοµιάς από τους έξι µήνες, που ίσχυε
µέχρι σήµερα, στους εννέα µήνες, προκειµένου να διευκολύνουµε τους πολίτες. Επίσης, θεσµοθετείται ένα µέτρο στήριξης
για τον κλάδο των µικρών οινοπαραγωγών. Σύµφωνα µε αυτό,
θα επιστρέφεται ή θα διαγράφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κρασί που βεβαιώθηκε µέχρι την τελευταία ηµέρα
ισχύος του φόρου, δηλαδή την 31η Δεκεµβρίου 2018, εφόσον δεν
είχε διατεθεί στην κατανάλωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα στο κλείσιµο της οµιλίας µου να αναφερθώ στην τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονοµικών, προκειµένου να αντιµετωπιστούν υπαρκτά
προβλήµατα, δίνοντας βέλτιστες λύσεις. Το άρθρο 1 της τροπολογίας αναφέρεται στην προσθήκη νέας παραγράφου 2α µετά
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την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν.4172/2013, καθώς και
στην προσθήκη νέας παραγράφου 4α µετά την παράγραφο 4 του
άρθρου 60 του ν.4172/2013.
Η τροπολογία αυτή επαναφέρει το καθεστώς της αυτοτελούς
φορολόγησης των ποσών που καταβάλλονται σε αθλητές από
τις αθλητικές ανώνυµες εταιρείες, τα τµήµατα αµειβοµένων
αθλητών ή τα αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία για την υπογραφή συµβολαίου µετεγγραφής, είτε είναι ανανέωση ή λύση
συµβολαίου συνεργασίας, εφόσον τα ποσά αυτά υπερβαίνουν
τις 40.000 ευρώ. Για πόσα κάτω των 40.000 ευρώ ισχύει η ένταξη
στην κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος.
Ο φόρος που προκύπτει από την αυτοτελή φορολόγηση για
τα ποσά που το συνολικό τους ύψος κατ’ έτος υπερβαίνει τις
40.000 ευρώ παρακρατείται κατά την πληρωµή και δεν συµψηφίζεται µε άλλους φόρους.
Το άρθρο 2 της τροπολογίας αναφέρεται στην τροποποίηση
της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν.4172/2013 και έχει ως
στόχο να δοθούν ισχυρά φορολογικά κίνητρα σε ιδιώτες για δωρεές προς φορείς ή κοινωφελή ιδρύµατα µέσα από τη χορήγηση
µεγαλύτερης µείωσης φόρου, η οποία πλέον θα ανέρχεται σε ποσοστό 20%. Μέχρι σήµερα η µείωση αυτή ήταν 10% και απεδείχθη στην πράξη ότι δεν λειτουργούσε.
Το άρθρο 3 της τροπολογίας αφορά µία προσθήκη στο τέλος
της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν.4172/2013, σύµφωνα
µε την οποία παρέχεται έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων, προσαυξηµένη κατά 30% για τις περιπτώσεις δαπανών απόσβεσης κατά την αγορά εταιρικών οχηµάτων µηδενικών ή χαµηλών ρύπων. Είναι µία τροπολογία µε αναπτυξιακό
αλλά και ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωµα.
Το άρθρο 4 της τροπολογίας προβλέπει τη µετάταξη από τον
συντελεστή 13% στον υπερµειωµένο συντελεστή 6% των φαρµακευτικών προϊόντων τα οποία χορηγούνται σε ασθενείς µε δυσίατα νοσήµατα.
Το άρθρο 5 της τοπολογίας προβλέπει µία προσθήκη στην
υποπερίπτωση ii της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν.4111/2013. Πιο συγκεκριµένα, προβλέπεται η φορολογική ελάφρυνση των πολύτεκνων οικογενειών µέσω της
εξαίρεσης των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων τους
από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Πολλές πολύτεκνες οικογένειες χρησιµοποιούν αυτοκίνητα
άνω των χιλίων εννιακοσίων είκοσι εννέα κυβικών εκατοστών, τα
οποία επιβαρύνονται µε φόρο πολυτελούς διαβίωσης. Είναι µία
προσθήκη, που, όπως και οι άλλες, θα πρέπει να τύχουν ευρείας
στήριξης, δεδοµένου ότι εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων
της Κυβέρνησης για την ενίσχυση του θεσµού της οικογένειας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βεσυρόπουλε,
πρέπει να κλείνετε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, κλείστε, όµως,
σε ένα λεπτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Το άρθρο 6 της τροπολογίας προβλέπει την απαλλαγή από τον
ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα τα οποία ανήκουν σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εντάσσονται στους φορείς της
γενικής κυβέρνησης καθώς και σε ΟΤΑ και ιδιοχρησιµοποιούνται
ή παραχωρούνται δωρεάν στο δηµόσιο ή χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της δηµόσιας υγείας.
Με το άρθρο 7 της τροπολογίας αποσαφηνίζεται η έννοια των
εκκρεµών υποθέσεων για τις οποίες έχει ήδη επιβληθεί φόρος
υπεραξίας. Περαιτέρω αναδιατυπώνεται η περίπτωση στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν.3091/2002, προκειµένου όλα
τα ιδρύµατα µε κοινωφελείς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς ή
θρησκευτικούς σκοπούς στην Ελλάδα να διέπονται από το ίδιο
πλαίσιο κανόνων.
Το άρθρο 8 της τροπολογίας προβλέπει την παραχώρηση δύο
δηµόσιων ακινήτων, προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες στέγασης υπηρεσιών και µονάδων αρµοδιότητας των Υπουργείων
Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το φορολογικό νοµοσχέδιο έρχεται να ενισχύσει ακόµα περισσότερο τη βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος. Μια βελτίωση που καταγράφεται σε διεθνές
επίπεδο από τον τρόπο µε τον οποίο οι αγορές αντιµετωπίζουν
πλέον την ελληνική οικονοµία. Καταγράφεται, όµως, και στην
πραγµατική οικονοµία, στη βελτίωση της ψυχολογίας της αγοράς αλλά και των πολιτών.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κάνει πράξη τις δεσµεύσεις της. Χτίζει µία νέα σχέση µε τους πολίτες και διαµορφώνει ένα δίκαιο φορολογικό σύστηµα µε αναπτυξιακή διάσταση. Θέτει ως στόχο µια ισχυρή και βιώσιµη ανάπτυξη για
όλους, που θα µας δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουµε και
σε άλλες φορολογικές ελαφρύνσεις. Γιατί αυτή η Κυβέρνηση
βλέπει µόνο το µέλλον και το αύριο αυτής της χώρας.
Σε αυτό το καλύτερο και πιο ελπιδοφόρο αύριο έχουν δικαίωµα όλοι οι Έλληνες, χωρίς αποκλεισµούς και διχαστικές λογικές. Σας καλώ να στηρίξετε αυτό το νοµοσχέδιο, που δίνει
ανάσα σε πολίτες και επιχειρήσεις. Ενισχύει την αναπτυξιακή διαδικασία, έχει κοινωνική στόχευση, αλλά και ισχυρό και µεταρρυθµιστικό πρόσηµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υφυπουργέ,
δεν µπορώ να σας αφήσω άλλο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προτείνω το εξής.
Μου έχει ζητήσει ο κ. Τσακαλώτος µετά να κάνει µία παρέµβαση.
Να συµπληρώσουµε, λοιπόν, την εξάδα των εναλλασσόµενων
συναδέλφων και µετά, αν θέλει κάποιος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος θα πάρει τον λόγο, αλλιώς θα συνεχίσουµε.
Τον λόγο έχει η κ. Χρηστίδου Ραλλία.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε ένα ακόµα
νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης Μητσοτάκη µε τίτλο «φορολογική
µεταρρύθµιση µε αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του
αύριο».
Ειλικρινά αναρωτιέµαι: για την Ελλάδα του αύριο ή για την Ελλάδα του χθες; Με αυτό το νοµοσχέδιο -που στη διαβούλευση
ήταν τριάντα εννέα άρθρα και στη Βουλή ήρθε για κατάθεση µε
εξήντα επτά, για τόση προετοιµασία µιλάµε!- µας παρουσιάζετε
την αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο; Ή µήπως
τελικά επιχειρείτε να επαναφέρετε εν έτει 2019 ένα µοντέλο από
τα παλιά, ένα µοντέλο που έχει αποτύχει;
Η ανάκαµψη της οικοδοµής και η περιστολή µισθών και εργασιακών δικαιωµάτων, αυτά είναι τα µεγαλόπνοα σχέδιά σας για
τη χώρα. Σχέδια που εφαρµόσατε και στο µετεµφυλιακό κράτος
της δεκαετίας του ’50, µόνο που τώρα πια είµαστε εβδοµήντα
χρόνια µετά και οι ιδέες στον τοµέα της οικονοµίας µοιάζουν
εξαιρετικά παρωχηµένες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο
πως οι αυτοακυρώσεις των υποσχέσεων που σκορπίζατε προεκλογικά συνεχίζονται. Εφόσον παίξατε και χάσατε µε το «µακεδονικό» και ύστερα µε το προσφυγικό, τώρα ήρθε η ώρα να
παίξετε τελευταίο σας χαρτί, αυτό της µεσαίας τάξης.
Τόσο καιρό µιλάτε για µία αδικηµένη µεσαία τάξη επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, για µία άδικη υπερφορολόγησή της και για µία
δική σας προσπάθεια πάταξης αυτής της υπερφορολόγησης.
Είναι, όµως, έτσι τα πράγµατα; Σας ρωτάµε: Ένας συνταξιούχος
µε 8.000 ευρώ ετήσιο εισόδηµα τι κερδίζει από το νοµοσχέδιό
σας; Ένας µισθωτός µε 9.000 τι κερδίζει από το νοµοσχέδιό σας;
Ένας µισθωτός µε 25.000 και ένα παιδί πόση ωφέλεια θα έχει;
Εµείς βρήκαµε ότι δεν θα έχει ωφέλεια, ενώ αυτός που δηλώνει εισόδηµα 800.000 ευρώ, θα έχει µόνο στον φόρο εισοδήµατος όφελος 9.100 ευρώ. Ο µισθωτός, δηλαδή, των 25.000 δεν θα
έχει καθόλου. Ο µεγαλοεισοδηµατίας των 800.00 ευρώ θα έχει
µείωση 9.100 ευρώ.
Για τους περίφηµους είκοσι εννέα άδικους νόµους του ΣΥΡΙΖΑ,
που µας λέγατε και µας ξαναλέγατε µαζί µε τις φιλικές σας εφηµερίδες και τα κανάλια; Ούτε έναν φόρο δεν καταργείτε εσείς,
οι δήθεν υπερασπιστές των µεσαίων στρωµάτων! Αλλά πράγµατι
έναν φόρο καταργήσατε. Είναι ο φόρος για το κρασί. Μόνο που
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αυτός ο φόρος είχε ήδη καταργηθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Επίσης είχατε υποσχεθεί από το καλοκαίρι που αναλάβατε,
ανάσα σε νοικοκυριά και 1.000 αφορολόγητο για κάθε παιδί. Τελικά, όµως, βλέπουµε ότι στην πορεία το χιλιάρικο αυτό µετατράπηκε µόλις σε 364 ευρώ αφορολόγητα για το πρώτο παιδί και
µάλιστα µε πτωτική τάση για εισοδήµατα 12.000 ευρώ και άνω.
Και τι γίνεται µε τους ελεύθερους επαγγελµατίες, που το τοπίο
είναι θολό, λόγω των µη προκαθορισµένων ασφαλιστικών εισφορών;
Αλλά, συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία αποδεικνύει περίτρανα
ότι δεν την αφορούν ούτε τα µεσαία αλλά ούτε, φυσικά, και τα
φτωχά, λαϊκά στρώµατα. Έχει κάνει αυτή την επιλογή από τον
Ιούλιο κιόλας, πράγµα που το επιβεβαιώνει και το παρόν νοµοσχέδιο. Εκεί βλέπουµε ότι το µεγαλύτερο µέρος των ελαφρύνσεων του νοµοσχεδίου κατευθύνεται σε µεγάλες κερδοφόρες
επιχειρήσεις και σε πρόσωπα µε πολύ µεγάλα εισοδήµατα.
Βλέπουµε µείωση φόρου προσώπων µε πολύ υψηλά εισοδήµατα, που γίνονται µόνιµοι κάτοικοι Ελλάδας, µείωση φορολόγησης µερισµάτων από 10% που ίσχυε µέχρι σήµερα σε 5%, µείωση
φορολόγησης µεγάλων εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία.
Επίσης, βλέπουµε αναστολή του ΦΠΑ στην οικονοµία, µια ρύθµιση θετική µόνο γι’ αυτούς που µπορούν να υποστηρίξουν την
αγορά δεύτερης και τρίτης κατοικίας, καθώς η πρώτη, ως γνωστόν, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, στο άρθρο 38 τι κάνετε;
Αντί να κυνηγήσετε περισσότερο τη φοροδιαφυγή, περισσότερο
το λαθρεµπόριο και τη διαφθορά, τους δίνετε περισσότερη ευελιξία, όχι βέβαια στη µεσαία τάξη, αλλά στους οικονοµικά ισχυρούς φίλους σας.
Με τη µείωση του φόρου µερισµάτων ποιος ωφελείται; Με τη
µείωση στις απαιτούµενες ηλεκτρονικές συναλλαγές για τους
πολύ πλούσιους, την ώρα που αυξάνεται για όλους τους υπόλοιπους, ποιος ωφελείται; Μάλλον οι ανώτερες εισοδηµατικές τάξεις βγαίνουν κερδισµένες και όχι η µεσαία τάξη.
Επιλέγετε προκλητικά να δώσετε το µεγαλύτερο µέρος των
ελαφρύνσεων, περισσότερα από 600 εκατοµµύρια, δηλαδή, παραπάνω από το 50%, στις επιχειρήσεις. Όµως, ακόµη και µεταξύ
των επιχειρήσεων φαίνεται η στόχευσή σας να βοηθήσετε τους
µεγάλους, αδιαφορώντας για τους µικρούς. Σχεδόν το 80% του
οφέλους από τη µείωση του συντελεστή από το 28% ως το 24%
θα το καρπωθούν περίπου έξι χιλιάδες επιχειρήσεις, µόνο, δηλαδή, το 2,5% του συνόλου των επιχειρήσεων. Για το 60% των
επιχειρήσεων που δεν εµφανίζουν κέρδη δεν υπάρχει κανένα
απολύτως όφελος, ενώ για τις µεγάλες κερδοφόρες επιχειρήσεις, σχεδόν το 40% από το όφελος θα το καρπωθούν µόνο διακόσιες επιχειρήσεις, µε ετήσια κέρδη πάνω από επτά εκατοµµύρια.
Όµως, για να µη λέτε ότι είµαστε και άδικοι, όσον αφορά τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές, θετικό είναι ότι προστίθενται απαλλαγές από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές για όσους είναι δικαιούχοι
ΚΕΑ και όσους νοσηλεύονται πάνω από έξι µήνες, καθώς και το
ότι στους φορολογούµενους που τους έχει κατασχεθεί ο λογαριασµός το όριο γίνεται πέντε χιλιάδες ευρώ.
Όµως, άλλη µια απόδειξη της ταξικής µεροληψίας αποτελεί
και η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο ακινήτων σε ολοένα και περισσότερες επενδυτικές εταιρείες. Απαλλάσσεται πληθώρα
επενδυτικών εταιρειών, συµπεριλαµβανοµένων και των ακινήτων
που χρησιµοποιούνται από ναυτιλιακές επιχειρήσεις, όπως χώροι
εστίασης, στάθµευσης, δηλαδή, µια ακόµη ευνοϊκή διάταξη για
λίγους.
Αφήσατε εκτός, µε δική σας ευθύνη, µια σειρά µέτρων που
είχε αποφασίσει και εξαγγείλει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήµατα έως 20 χιλιάδες
ευρώ εσείς επιλέξατε να µειωθεί για µεγαλύτερα εισοδήµατα. Η
µείωση φόρου για συνεταιρισµένους αγρότες, η µείωση της προκαταβολής φόρου στο 50% είναι κάποια από τα κοινωνικά µέτρα
που δεν θεωρήσατε χρήσιµα να τα συµπεριλάβετε.
Κλείνω, λέγοντας ότι σε συνέχεια όλων αυτών των δήθεν αναπτυξιακών νοµοσχεδίων, η σηµερινή συζήτηση του φορολογικού
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νοµοσχεδίου αποτελεί ακόµη µια σειρά ρυθµίσεων αντιεργατικών, χωρίς κοινωνικό πρόσηµο, χωρίς αναπτυξιακό πρόσηµο,
αποτυπώνοντας τη νεοφιλελεύθερη φιλοσοφία σας, δηλαδή, κανένα µέτρο υπέρ του κοινωνικού κράτους.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, ο χρόνος πιέζει. Ο χρόνος
σάς πιέζει. Θα κλείσω µε το προφανές συµπέρασµα, απευθυνόµενη σε εσάς. Το µόνο που δεν σας ενδιαφέρει και το µόνο που
δεν σας ενδιέφερε ποτέ ήταν η µεσαία τάξη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας ευχαριστούµε,
κυρία Χρηστίδου, και για το συνεπές της ώρας.
Τον λόγο έχει ο κ. Μιχαήλ Κατρίνης από το Κίνηµα Αλλαγής.
Καλό θα ήταν να λέµε και το κόµµα για να µπορούν να καταλαβαίνουν όσοι ακούνε µεν, αλλά δεν βλέπουν.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη σκιά της παραίτησης του
Υφυπουργού Εξωτερικών σε µια τόσο κρίσιµη εθνικά συγκυρία,
της πρώτης παραίτησης µέλους της Κυβέρνησης, συζητούµε το
φορολογικό νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο το οποίο δεν έχει ούτε
αναπτυξιακό χαρακτήρα, δεν αποτελεί ολοκληρωµένη µεταρρύθµιση και δεν εξυπηρετεί ούτε τις τωρινές αλλά ούτε και τις µελλοντικές ανάγκες, ούτε της χώρας ούτε της κοινωνίας.
Γιατί; Γιατί δεν συµβάλλει στην ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων, δεν συµβάλλει στον εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων και,
βεβαίως, δεν συµβάλει -και είναι το κρισιµότερο αυτό- στη δηµιουργία θέσεων εργασίας.
Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι οι ελαφρύνσεις των νοµικών
προσώπων µε µείωση του συντελεστή στο 24% και, κυρίως, η
µείωση του φόρου µερισµάτων στο 5% δεν έχουν καµµία σύνδεση µε επενδύσεις και µε θέσεις εργασίας.
Θυµάστε, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, ότι
µείωση της φορολογίας στις επιχειρήσεις είχε κάνει και η κυβέρνηση του κ. Καραµανλή το 2007, οριζόντια, χωρίς να αποδώσει
τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Δεν ξέρω αν το θυµάστε, αλλά
είµαι σίγουρος ότι θυµάστε τι έγινε στη συνέχεια.
Όµως, το κυριότερο είναι ότι σε αυτό το νοµοσχέδιο και πάλι
η µεσαία τάξη είναι αυτή που θα κληθεί να στηρίξει και τα υπερβολικά πλεονάσµατα των 7 δισεκατοµµυρίων ευρώ και την αύξηση κατά 979 εκατοµµύρια των φόρων επ’ αγαθών υπηρεσιών
και κατά 264 εκατοµµύρια του φόρου εισοδήµατος.
Όλοι αυτοί θα δουν µειώσεις από 17 έως 37 ευρώ τον χρόνο.
Και, παρά την προσπάθεια και της Κυβέρνησης και των Βουλευτών της Συµπολίτευσης, δεν µπορούν να µιλούν για φορολογικές
ελαφρύνσεις, όταν αυξάνονται αναλογικά οι έµµεσοι φόροι και,
δυστυχώς, και µε την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας αυξάνονται αναλογικά οι έµµεσοι φόροι εις βάρος, βεβαίως, των χαµηλών εισοδηµάτων και των λαϊκών στρωµάτων.
Ούτε, βεβαίως, µπορείς να µιλάς για φορολογικές ελαφρύνσεις, όταν µειώνεις απλά την προκαταβολή φόρου από το 100%
στο 95% -κάτι που είναι θηλειά για όλους τους επαγγελµατίες
και τις επιχειρήσεις- και ούτε όταν λες ότι κάνεις φορολογικές
ελαφρύνσεις, γιατί διευρύνεις τη φορολογική βάση από την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, χωρίς την ίδια στιγµή να
κάνεις τίποτα για τις καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών που
συνοδεύουν αυτές τις συναλλαγές. Και η αφωνία της Κυβέρνησης είναι πρωτοφανής.
Πάµε τώρα στο ζήτηµα το οποίο προσπαθείτε να υποβαθµίσετε, αλλά, δυστυχώς, δεν µπορείτε να κρυφτείτε: την αύξηση
των αντικειµενικών αξιών. Ο κύριος Υπουργός όταν του έκανα
επίκαιρη ερώτηση πριν από δύο µήνες, εξέφρασε τη βεβαιότητα
ότι δεν θα έχουµε καµµία αύξηση της φορολογίας στα ακίνητα
και ότι θα προσαρµοστεί ο ΕΝΦΙΑ µε την αναπροσαρµογή των
αντικειµενικών αξιών. Τώρα οι αντικειµενικές αξίες αυξάνονται,
συµπαρασύροντας δεκαεπτά επιπλέον φόρους ακινήτων και, βεβαίως, ακυρώνοντας στην πράξη την ψηφισµένη µείωση του
ΕΝΦΙΑ, αφού θα αυξηθούν πάρα πολύ και οι φόροι στα αγροτεµάχια και στα εκτός σχεδίου. Βεβαίως, είναι αύξηση που µε βάση
τον δικό σας προϋπολογισµό φέρνει επιπλέον 84 εκατοµµύρια
ευρώ φόρους στα ακίνητα.
Αυτή είναι η Κυβέρνηση που µειώνει τη φορολογία στα ακί-
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νητα! Και ενώ λέγατε ότι θα εντάξετε αρχικά επτά χιλιάδες περιοχές, µετά -υπό τον φόβο της της κατακραυγής- τις µειώσατε
σε τρεις χιλιάδες, προσπαθώντας να µας πείσετε ότι αυτές αφορούν µόνο τουριστικές περιοχές και την ίδια στιγµή δεν λέτε ότι
θα αναπροσαρµόσετε και σε τρεις χιλιάδες επτακόσιες περιοχές
τις αξίες, και στην Αττική και στην επαρχία, µε ό,τι αυτό επιβαρύνει, βεβαίως, τους συµπολίτες µας.
Εµείς πιστεύουµε ότι οι προτεραιότητες έρχονται λάθος σε
αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο. Θα πρέπει να εκκινούν από την
παραγωγή, και ιδίως από τους εξαγωγικούς τοµείς, και στη συνέχεια να επεκτείνεται η ελάφρυνση στα εισοδήµατα προοδευτικά και, βεβαίως, µετά να καταλήγει και στην κατανάλωση, µε
εξαίρεση βασικά αγαθά και υπηρεσίες τα οποία θα πρέπει να
βρεθούν άµεσα.
Εµείς προτείνουµε παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις που δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας, πλήρη απαλλαγή από τη φορολογία και από τις ασφαλιστικές εισφορές για τρία χρόνια
στους νέους που ανοίγουν τη δική τους επιχείρηση και, βεβαίως,
τόνωση του πρωτογενούς τοµέα µέσα από ελάφρυνση της φορολογίας αγροτικών εισοδηµάτων, ενίσχυση συλλογικών οργανώσεων, αγροτών και εξαίρεση αγροτεµαχίων από τον συµπληρωµατικό φόρο του ΕΝΦΙΑ, που θα πρέπει και αυτό να το νοµοθετήσετε.
Ειδικότερα για τους αγρότες, στους οποίους εµείς στηρίζουµε
πάρα πολλά για την ανασυγκρότηση της χώρας, το Κίνηµα Αλλαγής προτείνει καθιέρωση έως 9% του συντελεστή φορολόγησης για εισόδηµα έως 10 χιλιάδες ευρώ και 13% για το πλεονάζον εισόδηµα, καθιέρωση αφορολόγητου και για τις ενισχύσεις
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αλλά και για τις αποζηµιώσεις,
βεβαίως, επάνω από 20 χιλιάδες ευρώ ενίσχυση, να υπάρχει µία
φορολόγηση, η οποία θα κατευθύνεται προς την ενίσχυση οµάδων παραγωγών και των συλλογικών οργανώσεων των αγροτών.
Όσο για τους αγρότες που παραδίδουν τα προϊόντα τους σε
οµάδες παραγωγών, των οποίων είναι µέλη, για τους µεν επαγγελµατίες αγρότες, εµείς προτείνουµε να λογίζονται κατά 35%
µειωµένα τα έσοδα γι’ αυτές τις παραδόσεις, για τους δε αγρότες του ειδικού καθεστώτος, να επιστρέφεται επιπλέον ποσοστό
5% επί του αναλογούντος ΦΠΑ.
Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την τροπολογία που
καταθέσαµε µαζί µε τον συνάδελφο από την Αρκαδία, τον κ. Κωνσταντινόπουλο και αφορά στο µεγάλο, στο φλέγον ζήτηµα των
δανείων που δόθηκαν στις πυρόπληκτες περιοχές το 2007, δανείων προνοιακού χαρακτήρα που είχαν δοθεί µε την εγγύηση
του ελληνικού δηµοσίου και αφορµή τις καταστροφικές -θυµάστε- πυρκαγιές στην Ηλεία, στην Αρκαδία, στη Μεσσηνία, στην
Εύβοια και στη Λακωνία, αλλά που προφανώς, λόγω της κρίσης
που µεσολάβησε, δεν έδωσε τη δυνατότητα στους περισσότερους από αυτούς δανειολήπτες να µπορέσουν να αποπληρώσουν.
Μετά από πάρα πολλά χρόνια, µόλις πριν από έναν χρόνο, µε
τον ν.4549 της προηγούµενης κυβέρνησης, ο οποίος εξειδικεύτηκε µάλιστα στις αρχές του 2019, δόθηκε η δυνατότητα στους
οφειλέτες να ρυθµίσουν µε τις τράπεζες αυτά τα δάνεια µε τους
συνήθεις όρους, δυνατότητα, όµως, που στην πράξη δεν εφαρµόστηκε ποτέ και ακυρώθηκε, αφού οι τράπεζες απαιτούσαν να
αποποιηθούν οι δανειολήπτες την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου.
Ποιο είναι το αποτέλεσµα; Σήµερα να µην έχει γίνει καµµία
ρύθµιση και να κινδυνεύουν αυτοί οι δανειολήπτες να ανατραπούν αυτόµατα σε µεγαλοοφειλέτες της εφορίας και να χάσουν,
κύριε Υπουργέ, την ακίνητη περιουσία τους, αφού οι καταπτώσεις των εγγυήσεων αγγίζουν τα 2,1 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Εµείς κάναµε ερώτηση στο Υπουργείο Οικονοµικών και ο κ.
Σκυλακάκης, ο αρµόδιος Υφυπουργός, παραµένει άπρακτος
µέχρι στιγµής, λέγοντας ότι πολύ απλά περιµένει να λήξει η περίοδος εγγύησης των δανείων, ώστε να νοµοθετήσει η Κυβέρνηση, όπως λέει χαρακτηριστικά, ειδική µακροχρόνια ρύθµιση
για τους δανειολήπτες, οι οποίοι θα µετατραπούν αυτόµατα σε
οφειλέτες του δηµοσίου, χωρίς να είναι σαφές ποιο είναι το πλαίσιο, πόσο χρονικό διάστηµα θα διαρκέσει και ποιοι είναι οι όροι,
οι προϋποθέσεις και οι δόσεις και αν θα είναι τόσο ασφυκτικές,
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όσο αυτές που περιγράφετε τώρα στο νοµοσχέδιο που συζητάµε.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κατρίνης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Την ίδια στιγµή ο SSM απαιτεί την καταβολή των εγγυήσεων
από το δηµόσιο, για να µη χρειαστεί να γράψουν οι τράπεζες ζηµίες και να χρειαστεί να ανακεφαλαιοποιηθούν. Άρα ο SSM απαιτεί οι δανειολήπτες να γίνουν οφειλέτες του δηµοσίου µε
δυσµενείς όρους και προφανώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αυτή δεν είναι λύση.
Γι’ αυτό, λοιπόν, σας καλώ, κύριοι της Κυβέρνησης, να αποδεχθείτε την τροπολογία που καταθέσαµε για τριετή παράταση
της εγγύησης του ελληνικού δηµοσίου, ώστε να µπορέσουν
αυτοί οι δανειολήπτες, µε όρους οι οποίοι θα είναι αντικειµενικοί
και θα ανταποκρίνονται στις σηµερινές οικονοµικές συνθήκες, να
µπουν σε µια σοβαρή διαδικασία ρύθµισης των οφειλών τους.
Το ερώτηµα και το δίληµµα, κύριε Υπουργέ, είναι απλό και θα
πρέπει να απαντήσετε: Είστε µε τους τραπεζίτες ή µε τους δανειολήπτες; Εδώ και τώρα. Οι µέρες είναι λίγες, πρέπει η Κυβέρνηση να πάρει σαφή και ξεκάθαρη θέση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεχίζουµε µε τον
οµιλητή από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος, τον κ. Δελή
Ιωάννη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Ποιο είναι αλήθεια το σηµερινό φορολογικό πλαίσιο; Όλα τα
αστικά κόµµατα συµφωνούν και µειώνουν φυσικά τη φορολογία
των κερδών των επιχειρηµατικών οµίλων, µείωση την οποία, ας
µην ξεχνάµε, ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ µε την ψήφο, βεβαίως, της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΚΙΝΑΛ.
Όλοι µαζί πάλι, επί ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν τη φορολογία των µετόχων
των ανωνύµων εταιρειών από το 15% στο 10% -σήµερα αυτό µειώνεται κι άλλο µε το νοµοσχέδιο-, όταν φορολογούσαν τους
ελεύθερους επαγγελµατίες µε 22% και από το πρώτο µάλιστα
ευρώ. Μαζί, επίσης, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δηµοκρατία και ΚΙΝΑΛ ψήφισαν
τα λεγόµενα «επιχειρηµατικά πάρκα» και οι εταιρείες logistics να
απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήµατος και να µην πληρώνουν ούτε και δηµοτικά τέλη. Μαζί χάρισαν 300.000.000 ευρώ,
µέχρι τώρα, στους εγχώριους τραπεζικούς οµίλους µε τον λεγόµενο «αναβαλλόµενο φόρο». Αυτός ο αναβαλλόµενος φόρος δεν
είναι βέβαια παρά η πλήρης και απόλυτη φοροασυλία των τραπεζών, µέχρι το 2042, ώσπου να αναπληρώσουν, λέει, τη χασούρα τους από το κούρεµα των ελληνικών κρατικών οµολόγων
το 2012. Και όλα αυτά, την ώρα που φόρτωναν τα σπασµένα του
PSI στα ασφαλιστικά ταµεία και τους συνταξιούχους. Και κάπως
έτσι βεβαίως αποθρασύνονται και οι τραπεζίτες και απολύουν
µαζικά εργαζόµενους, όπως τους είκοσι τέσσερις υπαλλήλους
της Τράπεζας Πειραιώς προχθές. Δεν θα τους περάσει, όµως. Η
σηµερινή απεργία των τραπεζοϋπαλλήλων είναι µονάχα η αρχή.
Όσο για τους εφοπλιστές, αυτοί σταθερά απολαµβάνουν τις πενήντα τρεις φοροαπαλλαγές, οι οποίες είναι µάλιστα και συνταγµατικά κατοχυρωµένες και για τις οποίες κανείς, εκτός από το
Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας, δεν έβγαλε κιχ πριν από λίγο
καιρό στη συνταγµατική Αναθεώρηση.
Η φορολογία των εφοπλιστών και µε τον ΣΥΡΙΖΑ και µε τη Νέα
Δηµοκρατία εξακολουθεί να είναι πάντα συµβολική και, κυρίως,
εθελοντική. Είκοσι ευρώ τη µέρα περίπου τους έρχεται, όταν οι
ναυτεργάτες πληρώνουν πολύ περισσότερους φόρους. Και αυτό
είναι καθαρή, ξεκάθαρη πρόκληση για τον λαό, που αποτελεί το
µόνιµο φορολογικό υποζύγιο.
Εδώ, πάνω σε αυτόν ακριβώς τον δρόµο που µόλις περιέγραψα, κινείται και το σηµερινό φορολογικό νοµοσχέδιο της Νέας
Δηµοκρατίας, γι’ αυτό και δεν πρωτοτυπεί. Και όµως, η Κυβέρνηση, αντιστρέφοντας την πραγµατικότητα, το παρουσιάζει ότι
τάχα φέρνει ελαφρύνσεις για όλους. Για να το δούµε!
Για τους επιχειρηµατικούς οµίλους, όντως, το νοµοσχέδιο
φέρνει σηµαντικές ελαφρύνσεις, µε την παραπέρα µείωση των

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φορολογικών συντελεστών τους από το 28% στο 24%, µε τη φορολογία των µερισµάτων των µετόχων των ανωνύµων εταιρειών
στο 5%, από το 10% που το είχε πάει πριν ο ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο από
αυτές τις φοροαπαλλαγές που έρχονται να προστεθούν στο
βουνό των υπόλοιπων διευκολύνσεων των προηγούµενων χρόνων, οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, από αυτές και µόνο τις δύο φοροαπαλλαγές που προβλέπει αυτό το νοµοσχέδιο, ωφελούνται
κατά 615.000.000 ευρώ. Αυτά, για τους λίγους. Γιατί για τους
πολλούς, ούτε τα µισά δεν δίνετε, αφού τόσα είναι αυτά που διαφηµίζετε ως τάχα µια βαθιά ανάσα -λέει- µε τις νέες φορολογικές
κλίµακες.
Ποια είναι, αλήθεια, αυτή η βαθιά ανάσα; Οι ελαφρύνσεις-ψίχουλα των 15 ευρώ, το πολύ-πολύ, τον µήνα για τα λαϊκά στρώµατα, µετά από δέκα ολόκληρα χρόνια άγριας φορολεηλασίας
δεκάδων δισεκατοµµυρίων; Αυτή τη φοροληστεία δεν ήταν που
εσείς τη λέγατε «έκτακτη» στα χρόνια των µνηµονίων; Μήπως
αυτή καταργείται; Το αντίθετο συµβαίνει µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Οι έκτακτοι φόροι των µνηµονιακών χρόνων -ο ΕΝΦΙΑ, η εισφορά
αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύµατος- µονιµοποιούνται πλέον
και γίνονται τακτικοί, τακτικότατοι. Για τέτοια ανάσα µιλάµε!
Και κάπως έτσι φτάνει ο λαός να πληρώνει άνω από
48.000.000.000 ευρώ σε φόρους και οι επιχειρηµατικοί όµιλοι
ούτε καν 4.000.000.000 ευρώ. Το 93% των φόρων τα λαϊκά στρώµατα, το 7% οι κεφαλαιοκράτες. Πολύ ωραία δικαιοσύνη! Αυτό
το αλλάζει µήπως το νέο φορολογικό; Όχι. Αντίθετα, το κάνει πιο
ταξικό, το κάνει πιο άδικο. Αν µάλιστα υπολογίσει κανείς ότι, για
τη νέα χρονιά, ο λαός φορτώνεται -για το 2020, δηλαδή- µε επιπλέον 850.000.000 ευρώ έµµεσους και άµεσους φόρους, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό, τότε αντιλαµβάνεται κανείς και το
µέγεθος της κοροϊδίας. Όσο για τον δηµοσιονοµικό χώρο του
1,2 δισεκατοµµυρίου από το κρατικό πλεόνασµα, δεν είναι µόνο
ότι τη µερίδα του λέοντος την αρπάζει, όπως είδαµε, το κεφάλαιο, είναι και εκείνο το ισοδύναµο. Βλέπετε και συγκεκριµένα
από ποιανού την τσέπη βγαίνει αυτό το ισοδύναµο.
Σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό του 2020, βγαίνει από τη µείωση των δαπανών των Υπουργείων που έχουν σχέση αποκλειστικά µε τις λαϊκές ανάγκες σε παιδεία, υγεία και πρόνοια, µε τη
διεύρυνση της φορολογικής βάσης, το φοροκυνηγητό, δηλαδή,
και µε τον λεγόµενο «εξορθολογισµό» των αντικειµενικών τιµών
για τα ακίνητα, που σηµαίνει πολύ απλά αύξηση των εσόδων από
τον ΕΝΦΙΑ. Με λίγα λόγια, δηλαδή, οι νέες φοροαπαλλαγές των
επιχειρηµατικών οµίλων πληρώνονται και αυτές από τον λαό, µε
τα λεγόµενα «ισοδύναµα µέτρα».
Στο ίδιο νοµοσχέδιο υπάρχουν, βέβαια, διάσπαρτα και άλλα
δωράκια, πολλά δωράκια για τους κεφαλαιοκράτες της λεγόµενης «πράσινης ανάπτυξης», των offshore και της ιδιωτικής ασφάλισης, που ανυποµονεί να απλώσει τα δίχτυα της. Όλα αυτά,
βέβαια, ακυρώνουν την κυβερνητική προπαγάνδα των δήθεν ελαφρύνσεων στον λαό, αφού βγάζει µάτι πλέον η ταξική µεροληψία
υπέρ του µεγάλου κεφαλαίου. Και εδώ να πούµε ότι ούτε οι αυταπάτες ούτε η αναµονή βοηθούν τον λαό. Κάθε µέρα, κάθε ώρα,
κάθε στιγµή, ο λογαριασµός για τον λαό και τις ανάγκες του δεν
βγαίνει µε τίποτα, όσο η ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου είναι
στην πρώτη γραµµή των πολιτικών των κυβερνήσεων.
Κατά τη γνώµη µας, για να πάρει πραγµατική ανάσα ο λαός,
πρέπει να παλέψει ενάντια στο κεφάλαιο και στις κυβερνήσεις
του, να διεκδικήσει όλα όσα έχασε, να πετάξει τη λογική των µειωµένων απαιτήσεων, διεκδικώντας όχι απλώς τα ψίχουλα από το
φαγοπότι των επιχειρηµατιών, αλλά όλο το τραπέζι, όσα, δηλαδή, εκείνος παράγει και του τα αρπάζουν µία χούφτα παράσιτα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε µε τον
συνάδελφό τον κ. Μπούµπα Κωνσταντίνο από την Ελληνική
Λύση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Σας ευχαριστώ θερµά, κύριε
Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, επίσης, που στηρίζετε τους Βουλευτές
ως προσωπικότητες και οντότητες, για να έχουν και τον απαιτούµενο χρόνο να ξεδιπλώσουν τα επιχειρήµατά τους.
Κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσω από τον τίτλο του νοµοσχεδίου,
όπου επικοινωνιακά δεν ξέρω ποιοι είναι οι µέντορές σας στη
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Νέα Δηµοκρατία. Για παράδειγµα, τότε που λέγατε «Επενδύω
στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», ο τίτλος θα ήταν πιο σωστός
να λέγατε «Επενδύω στην Ελλάδα και αλλού», για να είναι σίγουρος ο επενδυτής σε ό,τι αφορά την επιχείρησή του, λόγω του
φορολογικού συστήµατος και της γραφειοκρατίας, ότι, για να
αποδώσει καρπούς και να αποδώσει το εγχείρηµά του, καλό θα
ήταν να πάει και κάπου αλλού να επενδύσει. Ή την περιβόητη
επιτροπή που τη λέγατε «Μάτι Ξανά» κι αυτό είναι λάθος. Θα
έπρεπε να το δείτε µε άλλο µάτι γενικότερα, όπως και µε άλλο
µάτι επικοινωνιακά. Αν θέλετε να χρησιµοποιήσουµε κάποια
σλόγκαν σε ό,τι αφορά το φορολογικό, διότι εδώ µιλάτε για φορολογική µεταρρύθµιση και για «Ελλάδα του αύριο». Η Ελλάδα
του αύριο µε το συγκεκριµένο φορολογικό νοµοσχέδιο δεν µπορεί να ορθοποδήσει και δη µιλάµε για τη ραχοκοκαλιά της οικονοµίας, για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Κατ’ αρχάς ως ελληνικό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να υπάρχει
µία ξεχωριστή επιτροπή σε ό,τι αφορά την αγροκτηνοτροφική
πολιτική και οικονοµία, πράγµα που δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες άλλες επιτροπές που ενσωµατώνουν την αγροκτηνοτροφική πολιτική. Γιατί το λέω αυτό; Σε κανένα άρθρο δεν αναφέρεται ότι θα δοθούν εχέγγυα στους αγρότες, και δη στους
νέους αγρότες, που θα γίνει και ένα καθαρόαιµο µητρώο αγροτών, σε ό,τι αφορά αγορά γεωργικών µηχανηµάτων εξοπλισµού
και εφοδίων µε έναν χαµηλότερο ΦΠΑ. Μιλάω για τους γεωργικούς ελκυστήρες, για παράδειγµα -είναι αυτά τα τρακτέρ που
λέµε στην καθοµιλουµένη-, για να ανανεωθεί ο στόλος, διότι δεν
υπάρχουν µόνο τα πεπαλαιωµένα αυτοκίνητα ΙΧ χρήσης, υπάρχουν και οι γεωργικοί ελκυστήρες. Δεν δίδεται, λοιπόν, κανένα
προνόµιο στους νέους αγρότες να µπορούν να ανανεώσουν τον
στόλο των γεωργικών µηχανηµάτων εξοπλισµού και εφοδίων, σε
ό,τι αφορά και µία µεγάλη γκάµα σε φάρµακα αλλά και ζωοτροφές, οι οποίες έχουν υψηλό ΦΠΑ, µε αποτέλεσµα και οι κτηνοτρόφοι -που δεν υπάρχει και εδώ µία σταθερή φορολογική
πολιτική- να είναι σε απόγνωση και για τις τιµές του γάλακτος
και για τις τιµές του κρέατος. Βάλλονται, ξέρετε, και από µία
κάστα κτηνοτρόφων της γηραιάς, τουλάχιστον η κτηνοτροφία
στην Ελλάδα.
Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, το κοµµάτι αυτό, για να δώσουµε κάποια κίνητρα, σε ό,τι αφορά τους αγρότες δεν υπάρχει και για
τα σχέδια βελτίωσης. Θα µπορούσε η Κυβέρνηση, για παράδειγµα, λόγω της Συνθήκης Γκατ, αυτής της συνθήκης που µπορεί να έρχονται a priori και να γίνονται αθρόες εισαγωγές σε
κάποια προϊόντα από άλλες χώρες -την έχει υπογράψει η Ελλάδα
πάρα πολλά χρόνια-, να θεσπιστεί ο φόρος διοξειδίου του άνθρακα, όπως κάνουν κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με
αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, υποστηρίζουµε τα ελληνικά προϊόντα.
Σε ό,τι αφορά τους αλιείς, να σας θυµίσω τα τρία ναυτικά µίλια
που προβλέπεται από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι
ό,τι ψάρεµα γίνει από τα µεγάλα αλιευτικά, το ξέρετε, µέσω των
τερµατικών, δηλώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να προστατευτεί η ιχθυοκαλλιέργεια και οι γόνοι στις ελληνικές θάλασσες,
αλλά και σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Δεν δίνετε κανένα κίνητρο. Τουναντίον, φορολογείτε το παραδοσιακό επάγγελµα του
αλιέα και κάποια παραδοσιακά καΐκια, που είναι σηµείο αναφοράς για την Ελλάδα -τώρα ειδικά και το ελληνικό χριστουγεννιάτικο έθιµο είναι το ελληνικό καΐκι, που πρέπει να στηρίξουµε-, τα
τρία ναυτικά µίλια και την περιβόητη µάχη της τσιπούρας. Τουναντίον, οι Τούρκοι αλιείς µπορούν και αλιεύουν ανεξέλεγκτα.
Τους χτυπάµε και σε αυτό το σηµείο.
Πάµε λίγο στους σερβιτόρους και στους εστιάτορες. Αυτή τη
στιγµή υπάρχουν οµοσπονδίες ανά την Ελλάδα, σε ό,τι αφορά
το φορολογικό. Υπάρχει οµοσπονδία και των Σερρών και της Ροδόπης και της Ξάνθης και ζητούν οι κοµµωτές και οι εστιάτορες.
που είναι µε τη λογική του φιλοδωρήµατος -ένας παλιός ασφαλιστικός νόµος- το οποίο πλέον στην Ελλάδα, λόγω και της οικονοµικής κρίσης, έχει σταµατήσει, να αλλάξει αυτό το καθεστώς
ασφαλιστικής κάλυψης. Να προστατεύονται, βέβαια, οι υπάλληλοι από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, αλλά να αλλάξει το
τεκµαρτό εισόδηµα. Στους συγκεκριµένους δεν δώσατε καµµία
ανάσα. Αυτό αφορά τους σερβιτόρους αλλά και τους κοµµωτές.
Είναι από την Ένωση Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελµάτων,
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που έχουν κοινοποιήσει και στο Γραφείο του Πρωθυπουργού
αυτό που ζητάνε από τις 25 Νοεµβρίου.
Πάµε λίγο για την περιφερειακή αποκέντρωση, που ευαγγελίζεται η κάθε κυβέρνηση. Θυµάστε η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας επί πρωθυπουργίας Κώστα Καραµανλή τι έλεγε; Έλεγε
ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα έχει έδρα τη Λάρισα,
το κέντρο της Ελλάδας, τον µεγάλο Κάµπο. Δεν πραγµατοποιήθηκε ποτέ να γίνει αυτή η µεταφορά, για να έχουµε και µια περιφερειακή αποκέντρωση. Τώρα τι σχέση έχει αυτό µε το φορολογικό; Βεβαίως και έχει, κύριοι. Αν θέλουµε µια ουσιαστική αυτοδιοίκηση, θα έπρεπε αυτή να µπορεί να ασκεί οικονοµικοκοινωνική πολιτική, αλλά να έχει και τους απαιτούµενους πόρους,
όπως γίνεται, για παράδειγµα, στην ισχυρή αυτοδιοίκηση της Ιταλίας, µε τα regione, δηλαδή µε τις επαρχίες και τα καντόνια που
έχουν. Τι σηµαίνει; Δεν έγινε κουβέντα αν θα δοθεί ένα µέρος
του ΦΠΑ στους δήµους -αυτό το οφείλει η Κυβέρνηση εδώ και
χρόνια-, αν θα δοθεί ένα µέρος από τα τέλη κυκλοφορίας των
αυτοκινήτων -που σε λίγο καλείται να το πληρώσει ο ελληνικός
λαός, χωρίς καµµία αλλαγή σε πεπαλαιωµένα αυτοκίνητα-, αλλά
δεν δίνεται και ο λεγόµενος «φόρος ζύθου», που είχαν υποσχεθεί
διαφορές κυβερνήσεις την τελευταία δεκαετία. Άρα δεν µπορεί
να ορθοποδήσει η τοπική αυτοδιοίκηση, αν δεν έχει τους αντίστοιχους πόρους.
Πρόταση είναι για τους παιδικούς σταθµούς να έχουν µικρότερο ΦΠΑ, αν θέλουµε να δώσουµε τα εχέγγυα στα νέα ζευγάρια
που αφήνουν εκεί τα παιδιά τους. Δεν υπάρχει κανένα επιχείρηµα
που να δώσει τα κίνητρα στα νέα ζευγάρια. Δυστυχώς, η ΕΛΣΤΑΤ
λέει ότι πέρυσι, το 2018, είχαµε ογδόντα έξι χιλιάδες γεννήσεις
και εκατόν είκοσι χιλιάδες θανάτους. Και µε µαθηµατικό τρόπο,
το δηµογραφικό είναι ένα µεγάλο πρόβληµα. Η Ελλάδα µέχρι το
2028 θα είναι περίπου στα επτά εκατοµµύρια. Αυτό πρέπει να
µας ανησυχήσει πρωτίστως, κυρίες και κύριοι, όλους.
Πάµε στο Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης µε χρονικό ορίζοντα το 2027. Λόγω των καιρικών συνθηκών και της αύξησης της θερµοκρασίας θα έχουµε νέα δοµικά ενεργειακά υλικά
σε κάποια κτήρια. Να δώσετε και εκεί µια φοροαπαλλαγή κι όχι
µόνο στον κύκλο εργασιών, γιατί αυτά τα κτήρια θα πρέπει να
αλλάξουν, και κυρίως οι τουριστικές εγκαταστάσεις, µε χρονικό
ορίζοντα το 2027. Το Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης σε τρεις τοµείς κινείται: Σε ό,τι αφορά την πράσινη ανάπτυξη
για τη µείωση των εκποµπών ρύπων, για την αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων και δη στις ευάλωτες οµάδες και στην αγροδιατροφή. Καµµία ενέργεια δεν έχει γίνει από πλευράς της Νέας
Δηµοκρατίας στο αναπτυξιακό σχέδιο, για να επενδύσει σε αυτό
που λέγεται «µεταποιητικό στάδιο» της αγροδιατροφής.
Σε ό,τι αφορά, κύριοι τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, τις
ΜΚΟ, δεν βλέπω καµµία αλλαγή στο φορολογικό προφίλ των
ΜΚΟ. Αυτό σηµαίνει ότι, αν έχουν έσοδα από κάποιες επιχειρηµατικές δωρεές ύψους 1,5 εκατοµµυρίου ευρώ, το µόνο που
έχουν να κάνουν είναι να ασκούν ένα διπλογραφικό σύστηµα.
Τουναντίον, κάτω από 1,5 εκατοµµύριο ευρώ η µόνη υποχρέωση
των ΜΚΟ είναι να κρατούν απλά βιβλία εσόδων-εξόδων. Είναι ο
παγκόσµιος νόµος της οικονοµίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, κανένα κίνητρο για τη γυναικεία
νεανική επιχειρηµατικότητα, για µικρούς ευέλικτους συνεταιρισµούς µε το brand name σε παραδοσιακά προϊόντα, σε παραµεθόριες περιοχές. Nα είχατε την τόλµη να κάνατε γεωγραφικές
ζώνες, γιατί είναι γεωχωρικό το ζήτηµα. Δηλαδή, είναι άλλο να
κάνεις µία βιοτεχνία στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα ή σε ένα
αποµακρυσµένο ακριτικό νησί κι άλλο στο Κολωνάκι.
Κλείνοντας µε αυτό που είπε και ο Πρόεδρός µας, ο Κυριάκος
Βελόπουλος, υπάρχει µία ανακοίνωση από τον Τόµας Αϊχόλντερ,
που είναι ο Πρόεδρος του Συνδικάτου Εφοριακών της Γερµανίας, ο οποίος κατηγορεί διάφορους πολιτικούς της Γερµανίας,
καθώς χάνονται έσοδα ύψους 100 δισεκατοµµυρίων ευρώ κάθε
χρόνο. Μεταξύ αυτών είναι και ο πρώην Υπουργός Οικονοµικών
της Βαυαρίας, ο Φάρεστερ, ο οποίος θα καθίσει στο εδώλιο.
Αυτά, για να δούµε ότι και η Γερµανία φοροδιαφεύγει µε 100 δισεκατοµµύρια ευρώ. Εξάλλου και το Κόµµα των Πειρατών δεν
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πήρε τυχαία 13%, που µιλάει για σκάνδαλο και διαφθορά στη
Γερµανία. Αυτό, σχετικά µε µία συζήτηση που έγινε προηγουµένως για τη Γερµανία.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείνουµε µε την
πρώτη εξάδα των εναλλασσόµενων συναδέλφων, µε την κ. Αδαµόπουλου Αγγελική από το ΜέΡΑ25.
Κυρία Αδαµόπουλου, ελάτε.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ιδεολογική
παρακαταθήκη της οικονοµικής κρίσης βασίστηκε κατά κύριο
λόγο στα αφηγήµατα «οι Έλληνες ξόδευαν παραπάνω από τις
δυνάµεις τους» και «µαζί τα φάγαµε». Αυτή τη διαπίστωση επανέλαβαν µε τεράστια συχνότητα προβεβληµένα ηγετικά στελέχη
πολλών κοµµάτων, κυρίως της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ.
Βεβαίως, η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία. Αντί το χρεοκοπηµένο πολιτικό σύστηµα να βρει το θάρρος να κοιταχτεί στον καθρέφτη και να κάνει επιτέλους µια ειλικρινή αυτοκριτική, επέλεξε
να νίψει τας χείρας του και να καταλογίσει την ευθύνη για την
καταστροφή αυτή εξίσου και οριζόντια στην κάθε Ελληνίδα και
στον κάθε Έλληνα. Το ίδιο µάς είπατε ότι έφταιγε ο συνετός πολίτης και το ίδιο και ο µπαταχτσής, το ίδιο ο βιοπαλαιστής του
µεροκάµατου και το ίδιο ο στρατηγικός κακοπληρωτής. Στο
τέλος, λοιπόν, της ηµέρας κληθήκαµε όλοι να πληρώσουµε τη
νύφη για τα διαρκή πάρτι κατασπατάλησης του δηµοσίου χρήµατος, τις καιροσκοπικές τακτικές τραπεζών και µεγάλων επιχειρήσεων και τη διαχρονική επιλογή να προστατεύονται συγκεκριµένα συµφέροντα της διαπλοκής στις πλάτες του λαού.
Στην ίδια, λοιπόν, λογική της ανισοκατανοµής των βαρών και
της δυσανάλογης µεταχείρισης κινούνται και δύο σηµεία του νοµοσχεδίου στα οποία θα εστιάσω στη σύντοµη τοποθέτησή µου.
Πρώτον, θα αναφερθώ στο ζήτηµα των ηλεκτρονικών αποδείξεων. Από το 2020 σχεδόν µία στις τρεις δαπάνες θα πρέπει να
γίνεται µέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών. Όσοι δεν καταφέρουν
να καλύψουν το 30%, θα φορολογούνται για τη διαφορά µε ποσοστό 22%. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι, εκτός από την παγκόσµια πρωτοτυπία να υποχρεώνεται κάποιος να δαπανά το 30%
του εισοδήµατός του σε καταναλωτικές δαπάνες, εδώ εγείρονται
και σοβαρά ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας. Με τις επιλογές
αυτές παρεµβαίνετε ανεπίτρεπτα στον απαραβίαστο πυρήνα του
συνταγµατικού δικαιώµατος της ελεύθερης ανάπτυξης προσωπικότητας και της συµµετοχής στην οικονοµική και πολιτική ζωή
της χώρας αλλά και της υποχρέωσης να τηρείται η αναλογικότητα. Έρχεστε χωρίς δικαίωµα να υποχρεώσετε τον φορολογούµενο πολίτη να διαχειριστεί και να ξοδέψει τα χρήµατά του µε
έναν συγκεκριµένο τρόπο και τελικά τον τιµωρείτε µε διπλή φορολόγηση, εάν δεν τα καταφέρει για οποιονδήποτε λόγο. Και
µιλάω για διπλή φορολόγηση, γιατί το υπολογιζόµενο εισόδηµαβάση είναι στην ουσία το µεικτό φορολογητέο, δηλαδή χωρίς να
έχετε αφαιρέσει φόρους, προκαταβολές φόρων, εισφορές αλληλεγγύης, λογαριασµούς βασικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
κ.λπ..
Σε πολλές περιπτώσεις, λοιπόν, οι φορολογούµενοι θα πρέπει
στην ουσία να δαπανήσουν περισσότερα απ’ όσα εισπράττουν,
αλλιώς θα τους επιβάλλετε διπλή φοροποινή. Τιµωρείτε, δηλαδή,
µεγάλο µέρος του πληθυσµού, είτε γιατί δεν µπορεί να ανταποκριθεί σε κάτι που είναι αντικειµενικά αδύνατο είτε γιατί, ως συνετός πολίτης, διεκδικεί το δικαίωµά του να αποταµιεύει αντί να
υπερκαταναλώνει. Και όλα αυτά, για να έρθετε στο µέλλον να
του ξαναπείτε ότι ζούσε παραπάνω από τις δυνατότητές του,
επειδή δεν έχει καταφέρει να βάλει κάτι στην άκρη για τις δύσκολες µέρες.
Αναρωτηθήκατε, άραγε, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκατέλειψε την απόπειρά της για υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών
µέσων πληρωµής πέρα από κάποιο αρκετά χαµηλότερο όριο από
αυτό που προβλέπεται; Διότι, µετά από µελέτη και διαβούλευση
διάρκειας περίπου ενός έτους, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η
επιβολή ορίων στις πληρωµές τοις µετρητοίς είναι ένα ευαίσθητο
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θέµα για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλοί από
τους οποίους θεωρούν τη δυνατότητα πληρωµής σε µετρητά θεµελιώδη ελευθερία, η οποία δεν πρέπει να περιοριστεί δυσανάλογα. Εσείς, λοιπόν, έρχεστε σήµερα να νοµοθετήσετε αυτό
ακριβώς το δυσανάλογο που απέρριψε η Ευρώπη.
Και, µάλιστα, δηµιουργείτε και µια εσωτερική δυσαναλογία,
αφού δεν έχετε προβλέψει πολλαπλά ποσοστά σε αντίστοιχες
πολλαπλές κλίµακες εισοδηµάτων. Είτε 12.000 ευρώ βγάζει κάποιος είτε 50.000 ευρώ, το 30% παραµένει το ίδιο. Βεβαίως, εδώ
υπάρχει µια κατηγορία επιχειρήσεων που πανηγυρίζει µε την επιλογή σας και αυτή είναι οι τράπεζες, που βλέπουµε διαρκώς τον
τελευταίο καιρό να επιβάλλουν χρεώσεις επί χρεώσεων για
χρήση των ηλεκτρονικών συστηµάτων. Οι ίδιες τράπεζες, λοιπόν,
που διασώθηκαν κατ’ επανάληψη από την Ελληνίδα και τον Έλληνα φορολογούµενο πολίτη, τώρα θα βρουν ένα άλλο λαµπρό
πεδίο για να τον χρεώνουν σε κάθε συναλλαγή.
Περνάω στο επόµενο θέµα. Νοµοθετείτε, για να ενισχυθεί η
οικοδοµική δραστηριότητα. Επί της αρχής φαίνεται καλή ιδέα.
Αυτό όµως που είναι ανησυχητικό είναι ότι δεν βλέπουµε κάποια
µέτρα για την ορθολογική ρύθµιση της αγοράς των ακινήτων.
Ήδη τον τελευταίο χρόνο οι τιµές των ακινήτων αλλά και των
ενοικίων έχουν αρχίσει να εκτοξεύονται. Σε ορισµένες περιοχές,
µάλιστα, η αύξηση ξεπερνάει ακόµη και το 100%. Το παράδοξο,
λοιπόν, σε όλο αυτό είναι ότι δεν παρατηρείται σε καµµία περίπτωση µια αύξηση ανάλογη στα εισοδήµατα που θα δικαιολογούσε εν µέρει την τάση αυτή. Όταν οι τράπεζες, λοιπόν, θα
αρχίσουν ξανά να χορηγούν στεγαστικά δάνεια, ξέρουµε όλοι
πού θα οδηγήσει πολύ σύντοµα αυτή η κατάσταση: σε άλλη µια
φούσκα, σε άλλη µια κατάρρευση της αγοράς, σε άλλη µια χρεοκοπία.
Στο ΜέΡΑ25 δεν λέµε «όχι» σε ελαφρύνσεις, λέµε όµως «όχι»
στην υποθήκευση του µέλλοντος της χώρας µε απερίσκεπτες,
κοντόφθαλµες επιλογές, που µάλιστα τις βαπτίζετε «αναπτυξιακές».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ, κυρία Αδαµοπούλου.
Όπως σας είπα, ο κ. Τσακαλώτος ζήτησε τον λόγο για µια παρέµβαση. Επειδή συζητάµε σε δύο µέρες αυτό το νοµοσχέδιο,
υπενθυµίζω στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους ότι έχουν
δώδεκα λεπτά πρωτολογία, έξι δευτερολογία και τρία λεπτά τριτολογία. Εποµένως µπορούν να κάνουν χρήση της δευτερολογίας τους και λόγω του διηµέρου.
Άρα κρατάω τον χρόνο σας ατόφιο σε ό,τι αφορά την πρωτολογία, κύριε Τσακαλώτε, και σας βάζω πέντε λεπτά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Τρία λεπτά θέλω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εγώ σας βάζω πέντε
και, αν δεν τα χρησιµοποιήσετε, εντάξει.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Θέλω να αναφερθώ σε κάποιες
τροπολογίες. Δεν θα πω όλη την επιχειρηµατολογία. Θα την πω
στην οµιλία µου. Αλλά για να έχετε εικόνα, κύριε Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες, και να την ξέρετε από λίγο
πιο νωρίς, θα σας πω τα εξής.
Το πρώτο έχει να κάνει µε την εξαίρεση δαπανών για τους
ΑΜΕΑ. Εµείς είχαµε κάνει προεκλογικά µια συζήτηση µε την ΕΣΑΜΕΑ, που µας εξηγούσαν ότι εσείς βάζετε το ποσοστό αναπηρίας στο 80% και η δική µας η πρόταση είναι να πάει αυτό στο
67%. Το 67% δεν είναι προφανώς ένας αριθµός που βγάλαµε
από το κεφάλι µας. Είναι το ποσοστό αυτό όπου µπαίνουν πολλά
δικαιώµατα, γιατί κρίνεται ιατρικώς ότι είναι µια σηµαντική διαχωριστική γραµµή. Θέλουµε να το κοιτάξετε µε θετικό τρόπο.
Δεν νοµίζω ότι η δαπάνη είναι πολύ µεγάλη, η διαφορά του 80%
από το 67%.
Οι άλλες δύο τροπολογίες έχουν µια ενιαία λογική. Θα αναπτύξω γιατί δεν µας αρέσει πώς διανέµεται το δηµοσιονοµικό
κενό του 1,2 δισεκατοµµυρίου. Μιλάω τώρα συγκεκριµένα για τα
εξακόσια που είναι για τις επιχειρήσεις. Κατά τη δική µας άποψη,
αυτό πάει -και το εξήγησε και ο εισηγητής µας- σε µεγάλες επιχειρήσεις. Άρα η αντιπρότασή µας, κρατώντας περίπου τον ίδιο
δηµοσιονοµικό χώρο, είναι: πρώτον, θα καταψηφίσουµε έτσι και
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αλλιώς τα µερίσµατα να πάνε από 10 στο 5, που δηµιουργεί κάποιον χώρο…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Θα υπερψηφίσετε ή θα καταψηφίσετε;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Θα καταψηφίσω. Αλλιώς, δεν θα
δηµιουργούσε περισσότερο χώρο. Γιατί, όπως λέει και η ΓΣΕΒΕΕ, είναι πάλι για πολύ λίγες επιχειρήσεις.
Το δεύτερο είναι αντί για 4% µείωση του φόρου στα κέρδη,
από το 28% στο 24%, προτείνουµε 1% για τα επόµενα χρόνια
αλλά και για τώρα 1%.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εννοείτε 1% κάθε
χρόνο;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ναι, ακριβώς. Ίσως δεν το εξήγησα καλά, 1% κάθε χρόνο.
Και τρίτον, για τον υπόλοιπο δηµοσιονοµικό χώρο, που δεν θα
κάνετε 4% αλλά 3% συν ότι τα µερίσµατα δεν θα µειωθούν, η
πρότασή µας είναι να γίνει µια µείωση της προκαταβολής στο
85% και για τις επιχειρήσεις και για τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Αυτό νοµίζω ότι θα διευρύνει το πόσοι κερδίζουν από το
κοµµάτι που εσείς θέλετε να είναι για τις επιχειρήσεις. Δηλαδή,
θα είναι η ίδια πίτα, αλλά η κατανοµή θα είναι κατά τη δική µας
άποψη. Θα πω και περισσότερα επιχειρήµατα µετά.
Νοµίζω ότι κράτησα τα τρία λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Όχι, δεν το έχω δει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν είναι στις συγκεκριµένες προτάσεις.
Προχωράµε, λοιπόν, µε τον κ. Γεώργιο Κωτσό, Βουλευτή Νέας
Δηµοκρατίας Νοµού Καρδίτσας, τέως Δήµαρχο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ,
τα είπατε όλα σωστά.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, νοµίζω
ότι είναι πασιφανές στην Αίθουσα ότι η πολιτική είναι η τέχνη του
εφικτού και στην πολιτική δεν υπάρχει µαγικό ραβδί, µε µια κίνηση να ξεπεράσουµε όλες τις παθογένειες του παρελθόντος.
Κρίνεται από την αποτελεσµατικότητα, από τη στοχοθεσία και,
κυρίως, από τη διάθεση και τη θέληση της σηµερινής Κυβέρνησης να αλλάξει τη θλιβερή πραγµατικότητα που βίωναν µέχρι
πρότινος οι Έλληνες.
Με το παρόν, λοιπόν, φορολογικό νοµοσχέδιο για πρώτη φορά
τα τελευταία χρόνια µειώνονται αντί να αυξάνονται οι φόροι εισοδήµατος, τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις.
Ο στόχος της Κυβέρνησης, όπως ήδη άρχισε να διαφαίνεται αυτούς τους τέσσερις µήνες, για µία Ελλάδα µε ανάπτυξη, µε σταθερότητα, µε ενισχυµένη οικονοµική και κοινωνική πολιτική
ενισχύεται µέσα από τις συγκεκριµένες φορολογικές µεταρρυθµίσεις που προβλέπει το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο.
Το άλµα της χώρας µας γίνεται όλο και πιο γρήγορο, διαψεύδοντας την Αντιπολίτευση και τις προσδοκίες που έθρεφε πριν.
Πιστεύουµε στην ισχυρή βιώσιµη ανάπτυξη της χώρας. Θέλουµε
την εξωστρέφειά της και γι’ αυτό θεσπίζουµε κίνητρα που θα
προσελκύσουν ξένα κεφάλαια και επενδυτές και κυρίως θα δώσουν φορολογική ανάσα στους Έλληνες.
Από την άλλη επιβραβεύουµε την επιχειρηµατικότητα προς
όφελος των εργαζοµένων και της πραγµατικής οικονοµίας. Δίνουµε πραγµατική ανάσα στους Έλληνες πολίτες µε χαµηλά εισοδήµατα, χωρίς τυµπανοκρουσίες και ψεύτικες υποσχέσεις.
Πιο συγκεκριµένα, καθιερώνουµε φορολογικό συντελεστή 9%
από 22% που ήταν µέχρι σήµερα για τα φυσικά πρόσωπα, µισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελµατίες µε εισοδήµατα έως και 10.000 ευρώ.
Και εδώ να θυµίσω ότι, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του
’18, έξι εκατοµµύρια πολίτες έχουν δηλώσει εισόδηµα έως και
10.000 ευρώ. Όσοι από αυτούς πλήρωναν φόρο θα δουν µία
πραγµατική, σηµαντική µείωση. Μείωση, όµως, θα δουν και οι
υπόλοιποι φορολογούµενοι, αφού τα εισοδήµατα φορολογούνται πλέον µε φορολογική κλίµακα. Στα υψηλότερα εισοδήµατα
θα υπάρξει µείωση κατά µία ποσοστιαία µονάδα.
Μειώνεται ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος των επιχειρήσεων από το 28% στο 24%, ενισχύοντας έτσι µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις. Καθιερώνεται φορολογικός συντελεστής
10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήµατα. Και ξέρετε πόσο
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σηµαντικό είναι για τους αγρότες µας, που στόχος µας είναι να
οργανωθούν µέσα από συλλογικά σχήµατα για να πετύχουν καλύτερες τιµές, τόσο στα εφόδια που προµηθεύονται όσο και καλύτερες τιµές στα προϊόντα που πουλάνε. Έτσι έχουµε διπλό
στόχο και διπλή επίτευξη µέσα από τη συγκεκριµένη ρύθµιση,
καθώς ωθούµε τους αγρότες µας στην οργάνωση µέσω συλλογικών σχηµάτων, αλλά και ταυτόχρονα τους ελαφρύνουµε και
φορολογικά.
Δίνονται στις επιχειρήσεις φορολογικά κίνητρα για τη διανοµή
µετοχών στους εργαζόµενους, καθώς και παροχές σε είδος και
έτσι θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα, προκειµένου οι επιχειρήσεις µέσω των µετοχών που θα δώσουν στους εργαζόµενους να
τους κάνουν συµµέτοχους, να τους κάνουν και αυτούς επί της
ουσίας συνυπεύθυνους για το τι συµβαίνει µέσα στην επιχείρηση.
Επίσης, οι επιχειρήσεις αποκτούν τη δυνατότητα να παραχωρούν στους εργαζόµενούς τους κάρτες διαρκείας για τις αστικές
συγκοινωνίες και επίσης υπάρχουν και φορολογικές ελαφρύνσεις για την αγορά, ενοικίαση, µίσθωση αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και έτσι να πετύχουµε και τον περιβόητο
στόχο για µείωση των εκποµπών αερίου προς το περιβάλλον.
Δεν πρέπει να µας διαφεύγει η σοβαρή µεσοσταθµική µείωση
του ΕΝΦΙΑ κατά 22%, που πραγµατοποιήθηκε µέσα στο 2019,
παρ’ ότι δεν ήταν στις προγραµµατικές και προεκλογικές δεσµεύσεις της Κυβέρνησης και όµως βλέπετε ότι προχωρούµε πιο
γρήγορα ακόµη και από αυτά που είχαµε υποσχεθεί προεκλογικά.
Και βέβαια µέσα από τη φορολογική ελάφρυνση αναφορικά
µε την οικία ενισχύουµε έναν µεγάλο τοµέα, που είναι ο τοµέας
της οικοδοµής, που, όπως ειπώθηκε πολύ σωστά από τον εισηγητή µας, απασχολεί πάρα πολλά επαγγέλµατα, αποτελεί έναν
δυναµικό πυλώνα της οικονοµικής µας ζωής.
Η επέκταση των ηλεκτρονικών αποδείξεων στο 30% του πραγµατικού και όχι του τεκµαρτού εισοδήµατος των πολιτών περιορίζει και τη φοροδιαφυγή, αλλά ταυτόχρονα κάνει συµµετοχές
και τις επιχειρήσεις µέσα από την ηλεκτρονική τιµολόγηση, τα
ηλεκτρονικά βιβλία και γι’ αυτό ανταµείβονται µε άµεση επιστροφή φόρου.
Για πρώτη φορά θεσπίζεται και µέτρο που διευκολύνει τις αγοραπωλησίες των ακινήτων. Μέχρι τώρα δεν µπορούσε να πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε µεταβίβαση, αν δεν ήταν τακτοποιηµένος ο ΕΝΦΙΑ, ακόµη κι αν αυτή η µεταβίβαση είχε ως στόχο να
πληρώσει τον ίδιο τον ΕΝΦΙΑ. Τώρα, λοιπόν, µέσα από αυτή τη
διαδικασία, δίνεται η δυνατότητα να παρακρατείται το οφειλόµενο ποσό από τον συµβολαιογράφο κατά τη σύνταξη των πράξεων.
Αυξάνεται ο αριθµός των δόσεων της πάγιας ρύθµισης οφειλών από δώδεκα σε είκοσι τέσσερις δόσεις, ενώ σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις φτάνει και τις σαράντα οκτώ δόσεις. Έτσι
πραγµατοποιείται µία υπόσχεση και δέσµευση που δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να ενταχθούν στις ρυθµίσεις µε ευνοϊκούς όρους. Και εδώ θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να εξετάσετε
τη δυνατότητα αυτό να πάει και στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Μάλιστα, θα έλεγα ότι η ρύθµιση της διαγραφής των οφειλών
µέχρι 10 ευρώ όχι µόνο απαλλάσσει από τον βραχνά της οφειλής
τους πολίτες που τα οφείλουν, αλλά και από γραφειοκρατία το
ίδιο το δηµόσιο. Σας το λέω ως Δήµαρχος, ότι πολλές φορές η
επαναβεβαίωση αυτών των οφειλών κόστιζε περισσότερο από το
ό,τι θα εισπράτταµε από τους ίδιους τους πολίτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά είναι µία σειρά από µέτρα
που θεσπίζονται µε το παρόν φορολογικό νοµοσχέδιο, καθώς
υπάρχουν και άλλα που σύντοµα η Κυβέρνησή µας θα φέρει
προς όφελος των πολιτών, των Ελληνίδων και των Ελλήνων.
Είναι, όµως, µία σαφής εικόνα που έχει η φορολογική πολιτική,
η οποία δεν είναι φοροεισπρακτική, όπως ειπώθηκε και όπως αντιµετωπίστηκε µέχρι πρότινος από την προηγούµενη κυβέρνηση,
αλλά έχει χαρακτήρα κοινωνικό και αναπτυξιακό.
Φιλοδοξία µας είναι ο εξορθολογισµός της χώρας σε όλους
τους τοµείς. Πιστεύουµε ότι µπορούµε να φέρουµε στην Ελλάδα
µία κοινωνική και πολιτική µεταρρύθµιση, που θα την οδηγήσει
σε ισχυρή, βιώσιµη ανάπτυξη µε πολλαπλασιαστικά οφέλη για
όλους.
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Οι αναχρονιστικές πολιτικές αποτελούν πλέον παρελθόν. Βάζουµε εµείς τώρα, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας τις στέρεες βάσεις για µία νέα
εποχή ανάπτυξης, ανάπτυξης για όλους, ανάπτυξης παντού.
Κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι το παρόν φορολογικό νοµοσχέδιο
κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, γι’ αυτό καλώ όλες και
όλους τους συναδέλφους να το υπερψηφίσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ. Οικονόµου Ιωάννης, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας του Νοµού
Φθιώτιδος. Και να ετοιµάζονται οι κύριοι Λεονταρίδης, Βλάχος
Γεώργιος, Μαραβέγιας Κωνσταντίνος, Μανωλάκος Νικόλαος.
Ορίστε, κύριε Οικονόµου, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα χρόνια της
κρίσης, προκειµένου η χώρα να αντεπεξέλθει στις µνηµονιακές
της υποχρεώσεις, δεσµεύσεις, τα φορολογικά νοµοσχέδια συνιστούσαν κάτι σαν επέλαση του κράτους στα εισοδήµατα, στην
περιουσία και στην επιχειρηµατική δραστηριότητα των πολιτών.
Σήµερα είδαν το φως της δηµοσιότητας τα αποτελέσµατα µια
έκθεσης του ΟΟΣΑ, στην οποία αποτυπώνεται ότι η Ελλάδα ήταν
πρωταθλήτρια στην αύξηση επί ποσοστού του ΑΕΠ των φόρων
από 31,8% σε 38,7%, αύξηση δηλαδή περίπου επτά µονάδες,
τρεισήµισι µονάδες από το 2014 µέχρι το 2018. Και την ίδια
στιγµή, τα έσοδα στο τέλος αυτής της διαδροµής υπολειπόταν
των εσόδων από φόρους που είχαµε πριν από την κρίση. Καταθέτω τους πίνακες στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Οικονόµου καταθέτει για τα Πρακτικά τους προαναφερθέντες πίνακες, οι οποίοι
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ιδίως όταν η υπερφορολόγηση αυτή, της παραγωγικής, δηλαδή, Ελλάδας, κατέστη στρατηγική και συνειδητή επιλογή της
προηγούµενης κυβέρνησης, η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόµη
περισσότερο. Η µικρή και µεσαία επιχειρηµατικότητα κατέρρευσε, οι ληξιπρόθεσµες οφειλές προς την εφορία εκτοξεύτηκαν, η φοροδιαφυγή όχι απλώς δεν περιορίστηκε, αλλά άνθησε
ακόµα περισσότερο.
Έχει σηµασία να το αναφέρουµε µε κάθε ευκαιρία, και πάντως
και σήµερα συζητώντας ένα καινούργιο φορολογικό νοµοσχέδιο,
ότι η φορολογική σε συνδυασµό µε την ασφαλιστική πολιτική της
προηγούµενης τετραετίας κατάφερε να πετύχει κάτι µοναδικό.
Κατάφερε η εργασία, οι δουλειές, όλες οι δουλειές, το εµπόριο,
η παροχή υπηρεσιών, η καλλιέργεια, η πώληση και η µεταποίηση
αγροτικών προϊόντων να γίνουν ασύµφορες. Αφού όσο περισσότερα αποτελέσµατα είχες στη δουλειά σου, όσο περισσότερο
δούλευες, όχι απλώς κέρδιζες λιγότερο, αλλά τόσο περισσότερο
χρωστούσες.
Και ακόµα ένα χαρακτηριστικό, όχι λιγότερο σηµαντικό, ως συνέπεια, ως αποτέλεσµα της φορολόγησης για όλο το προηγούµενο διάστηµα είναι ότι, κυρίες και κύριοι, αυτή δεν συνοδεύτηκε
από κάποιου είδους ποιοτική ανταποδοτικότητα σε επίπεδο υπηρεσιών, υποδοµών από την πλευρά του κράτους προς τον πολίτη. Ίσα-ίσα, συνέβη µάλλον το αντίθετο.
Το λέω αυτό και επιλέγω µε αυτό να ξεκινήσω τη σύνδεση για
το από εδώ και µπρος, γιατί πιστεύω, κυρίες και κύριοι, ότι κάποια στιγµή ως πολιτικό σύστηµα θα πρέπει να µας απασχολήσει
και αυτό, δηλαδή θα πρέπει να µας απασχολήσει το αντίκρισµα
των φόρων που πληρώνουν οι πολίτες. Περίπου 47 δισεκατοµµύρια θα είναι οι φόροι που προβλέπει ο προϋπολογισµός για το
2020. Έχουν δικαίωµα οι πολίτες να έχουν υψηλότερες προσδοκίες από τα λεφτά που δίνουν.
Μέχρι να φτάσουµε όµως σε αυτό, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι, θα πρέπει να δηµιουργήσουµε ένα φορολογικό σύστηµα
που δεν θα έχει τη συµπεριφορά που είχε στα χρόνια που πέρασαν, αλλά θα είναι ένα καθοριστικό εργαλείο, θα είναι ένα εργαλείο που θα συµβάλλει αποφασιστικά στην κάλυψη του αναπτυξιακού κενού, αλλά και στη µεγέθυνση της οικονοµίας. Για να
γίνει αυτό, θα πρέπει να αποκατασταθεί πρώτα και πάνω απ’ όλα
µια αίσθηση δικαιοσύνης, ότι δηλαδή η φιλοσοφία της φορολο-
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γικής πολιτικής δεν είναι να παίρνουµε παραπάνω απ’ αυτό που
αντέχει να πληρώνει εκείνος που παράγει, για να µπορεί η οποιαδήποτε κυβέρνηση κοντά στις εκλογές να εξαγοράζει ψήφους
και συνειδήσεις. Θα είναι να φύγουµε από µια λογική τεχνητής
οµοιοµορφίας προς τα κάτω, που θα συµπιέζει τα εισοδήµατα
και θα αυξάνει τις υποχρεώσεις. Θα είναι να πάψουµε να εξοντώνουµε φορολογικά κλάδους της οικονοµίας στους οποίους η
χώρα έχει αναπτυξιακό πλεονέκτηµα. Προφανώς θα πρέπει να
αξιοποιήσουµε και τη φορολογία, για να ενισχύσουµε παραγωγικά εργαζοµένους, µισθωτούς, ανθρώπους που έχουν ανάγκη
και κυρίως θα πρέπει να σπάσουµε τον φαύλο κύκλο η φορολογική πολιτική να ανατροφοδοτεί τη φοροδιαφυγή.
Τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί το φορολογικό νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα κινείται σαφέστατα
προς όλες αυτές τις κατευθύνσεις. Προβλέπει φορολογική ελάφρυνση φυσικών προσώπων, γεγονός που σηµαίνει αύξηση του
διαθέσιµου εισοδήµατος για τους πολίτες και για τα νοικοκυριά.
Δίνει κίνητρα στις επιχειρήσεις για παροχές προς τους εργαζόµενους. Έτσι, είναι ίσως το πρώτο φορολογικό νοµοσχέδιο που,
αντί για έµµεσους φόρους, όπως µας είχαν συνηθίσει, έχει έµµεση ενίσχυση των εισοδηµάτων για πολλούς πολίτες, για εργαζόµενους, για ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
Κάνουµε τη φορολογική πολιτική µε αυτό το νοµοσχέδιο ένα
εργαλείο προσέλκυσης των επενδύσεων και από την Ελλάδα και
από το εξωτερικό και ελαφρύνουµε τα βάρη στις επιχειρήσεις,
όπως συµβαίνει παντού τριγύρω µας. Γίνονται στοχευµένες παρεµβάσεις σε κλάδους της οικονοµίας, στον πρωτογενή τοµέα,
στην οικοδοµική δραστηριότητα, όπου µπορούµε να προσδοκούµε ευρύτερα οφέλη. Σηµειώνω ότι το 10% για τα αγροτικά
συνεταιριστικά τµήµατα για τις οµάδες παραγωγών θα έρθει να
αντιµετωπίσει µια σειρά στρεβλώσεων στην αγορά, όπου καθιστά επισφαλή τα εισοδήµατα των παραγωγών, δηµιουργεί αθέµιτο ανταγωνισµό µε τα οργανωµένα σχήµατα και προφανώς
οδηγεί και το κράτος στο να χάνει φόρους και εισοδήµατα.
Τέλος, θεσπίζονται διαδικασίες που θα καλλιεργήσουν τη φορολογική συνείδηση και θα αντιµετωπίσουν τη φοροδιαφυγή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ρωτούν πολλοί, ρωτούν από την
Αντιπολίτευση, ρωτούν από τον επιχειρηµατικό κόσµο, ρωτούν
οι πολίτες, ρωτούν οι πολίτες που µας ψήφισαν αν αυτό το νοµοσχέδιο είναι αρκετό, αν είναι ικανό να µας φέρει κοντά στους
διακηρυγµένους στόχους µας. Η απάντηση είναι ότι κάνουµε ένα
πρώτο, πολύ ουσιαστικό όµως βήµα, ένα βήµα που φυσικά και
θα έχει και συνέχεια, η οποία άλλωστε έχει προδιαγραφεί από
τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Είναι ένα βήµα που έγινε µετά από
µια πολύ προσεκτική αξιολόγηση των µεταβλητών της οικονοµίας και των εκτιµήσεων για τα µεγέθη της οικονοµίας τη χρονιά
που έρχεται, ένα βήµα που καταφέρνει να ενισχύσει τους πάντες,
άλλους λιγότερο και άλλους περισσότερο, χωρίς να τινάζει στον
αέρα τη δηµοσιονοµική σταθερότητα, που είναι ο θεµέλιος λίθος
της αξιοπιστίας της χώρας. Και, κυρίως, γιατί αυτό νοµίζω είναι
το πιο σηµαντικό, είναι ένα ακόµα βήµα στο οποίο αντανακλάται
η συνεκτικότητα και η συνάφεια της πολιτικής µας, µιας πολιτική
που αντιλαµβάνεται τον ιδιωτικό τοµέα, την ιδιωτική οικονοµία
ως όχηµα που θα οδηγήσει στην οικονοµική ανάπτυξη αλλά και
στη δυνατότητα του κράτους να µοιράσει πιο δίκαια τον καινούργιο πλούτο που θα παραχθεί. Γιατί αυτά, και τα δυο µαζί, κυρίες
και κύριοι, δηµιουργούν τις προϋποθέσεις να έχουµε ισχυρούς
πολίτες, πολίτες που δεν θα έχουν ανάγκη ούτε το πελατειακό
κράτος αλλά ούτε και τα συµφέροντα για να ζήσουν και να προκόψουν όπως θέλουν.
Στο φορολογικό µας νοµοσχέδιο δεν ζηµιώνεται κανείς. Είναι
ένα νοµοσχέδιο που δεν αυξάνει, αλλά µειώνει φόρους. Κυρίως,
όµως, για να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους, το φορολογικό
µας νοµοσχέδιο δίνει µια ουσιαστική βοήθεια στους ελεύθερους
επαγγελµατίες, στους αυτοαπασχολούµενους, σε αυτούς που
έχουν εισόδηµα από την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα,
ανεξαρτήτως µεγέθους. Η βοήθεια αυτή θα είναι καθοριστικής
σηµασίας για την αύξηση της κατανάλωσης και για τη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης για
όλους.
Αυτή µας η επιλογή, δηλαδή το φορολογικό νοµοσχέδιο να
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οδηγήσει στην απελευθέρωση του πολίτη από την υπέρµετρη
φορολόγηση, είναι η αφετηρία για να πάψουν οι φόροι να λειτουργούν ως ένας καθοδικός ιµάντας παρακµής και εξόντωσης
της µεσαίας τάξης και της δηµιουργικής Ελλάδος και αυτός είναι
ένας πάρα πολύ σοβαρός λόγος για τον οποίο οφείλουµε να στηρίξουµε και να υπερψηφίσουµε το νοµοσχέδιο αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεχίζουµε µε τον κ.
Λεονταρίδη Θεόφιλο, Βουλευτή Νέας Δηµοκρατίας του Νοµού
Σερρών. Μετά θα µιλήσει ο κ. Βλάχος Γεώργιος και θα κάνει µια
σύντοµη παρέµβαση, πεντάλεπτη, ο Υφυπουργός κ. Σκυλακάκης,
για να διευκρινίσει κάτι από την έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής.
Ορίστε, κύριε Λεονταρίδη.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν φορολογικό νοµοσχέδιο αποτελεί µια εµβληµατική µεταρρύθµιση για την οικονοµική
πολιτική της Κυβέρνησης. Ύστερα από µια µακρόχρονη περίοδο
υπερφορολόγησης, η οποία την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει διαστάσεις κυριολεκτικά επιδροµής, οι πολίτες
και οι επιχειρήσεις θα τύχουν σηµαντικών ελαφρύνσεων στα εισοδήµατά τους. Από τις µειώσεις των φόρων µεγάλοι ωφεληµένοι είναι οι επαγγελµατίες, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και η
συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών. Η ανάπτυξη πρέπει να
προέλθει πρωτίστως από τις επενδύσεις και είναι κλειδί για τη
δηµοσιονοµική πολιτική η µειωµένη φορολογία σε επιχειρήσεις
και πολίτες. Ταυτόχρονα, η χορήγηση µερίσµατος σε διακόσιες
χιλιάδες οικονοµικά αδύναµους, µε εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια, σε οικογένειες µακροχρόνια ανέργων, πολυτέκνων και αναπήρων, δείχνει τον κοινωνικό προσανατολισµό της
Κυβέρνησης.
Το πιο αποτελεσµατικό µέρισµα, όµως, για την κοινωνία και
τους πολίτες είναι η µείωση της φορολογίας. Το φορολογικό νοµοσχέδιο που έχει ως στόχους την ενίσχυση της οικονοµικής
αποτελεσµατικότητας και την τόνωση της κοινωνικής δικαιοσύνης και είναι συνεπές µε τις προεκλογικές µας δεσµεύσεις περιλαµβάνει: Τη µείωση φόρου. Τη βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη.
Τη διαφάνεια και τον περιορισµό της φοροδιαφυγής. Τη µετάβαση του φορολογικού συστήµατος στην ψηφιακή εποχή. Τη διευκόλυνση και προσέλκυση επενδύσεων και κεφαλαίων. Την
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η νέα αναµορφωµένη φορολογική κλίµακα µε εισαγωγικό συντελεστή 9% για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελµατίες, αγρότες, µισθωτούς και
συνταξιούχους, από 22% που είναι σήµερα, θα ωφελήσει όχι
µόνο όσους έχουν εισόδηµα κάτω των 10.000 ευρώ, αλλά το σύνολο των φορολογουµένων, αφού το εισόδηµά τους φορολογείται κλιµακωτά. Επιπλέον, µειώνονται κατά µία ποσοστιαία µονάδα
και οι συντελεστές για τα υψηλότερα εισοδήµατα.
Υλοποιείται η δέσµευση της Κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις,
µε τη µείωση του συντελεστή φορολογίας από το 28% στο 24%
για τα εισοδήµατά του 2019, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις. Μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των µερισµάτων από το 10% στο 5%. Καθιερώνεται
χαµηλός φορολογικός συντελεστής 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήµατα. Στόχος η δυνατότητα δυναµικής ανάπτυξης
του πρωτογενή τοµέα της ελληνικής οικονοµίας µέσω της σύστασης νέων αγροτικών σχηµάτων.
Στηρίζουµε την οικογένεια, αυξάνοντας το αφορολόγητο για
κάθε προστατευόµενο τέκνο, ανεξαρτήτως του αριθµού αυτών.
Ταυτόχρονα, η διάθεση επιδόµατος 2.000 ευρώ για κάθε νέο
παιδί που γεννιέται στη χώρα είναι το ελάχιστο που πρέπει να
γίνει έπειτα από σειρά δραµατικών στοιχείων, που δείχνουν τη
µείωση των γεννήσεων. Αλλά φυσικά χρειάζονται και άλλα δραστικά µέτρα για το θέµα και το πρόβληµα του δηµογραφικού.
Απαλλάσσονται από την εισφορά αλληλεγγύης όλων των
ΑΜΕΑ µε ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, ανεξαρτήτως
της µορφής της αναπηρίας. Μειώνεται ο ΦΠΑ για τα βρεφικά
είδη από το 24% στο 13%. Μειώνεται ο ΦΠΑ για τα κράνη µοτοσυκλετιστών και τα παιδικά καθίσµατα από το 24% στο 13%. Αυξάνεται ο µέγιστος αριθµός δόσεων της πάγιας ρύθµισης
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οφειλών από δώδεκα σε είκοσι τέσσερις και, σε ειδικές περιπτώσεις εκτάκτων οφειλών, από είκοσι τέσσερις σε σαράντα οκτώ.
Αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδοµές µε άδεια από 1-12006 και εφεξής, ενώ η αναστολή περιλαµβάνει και την αντιπαροχή. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την αναθέρµανση της
παγωµένης στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας αγοράς ακινήτων και µπορεί να προσελκύσει επενδύσεις, να αυξήσει την
απασχόληση και να ενισχύσει το εισόδηµα δεκάδων επαγγελµάτων που σχετίζονται µε την οικοδοµή. Αναστέλλεται η επιβολή
φόρου υπεραξίας στη µεταβίβαση ακινήτων για τρία χρόνια.
Εισάγονται κίνητρα για την πραγµατοποίηση δαπανών, που
σχετίζονται µε την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθµιση των κτηρίων, που περιλαµβάνουν τη χορήγηση µείωσης
φόρου 40% για δαπάνες των σχετικών εργασιών, µε συνολικό
ύψος δαπάνης στις 16.000 ευρώ, ισόποσα κατανεµηµένες σε περίοδο τεσσάρων ετών.
Επιστρέφεται ή διαγράφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης
που βεβαιώθηκε για κρασιά, τα οποία µέχρι και την τελευταία
ηµέρα ισχύος του ειδικού φόρου κατανάλωσης κρασιού, δηλαδή
την 31η Δεκεµβρίου 2018, δεν είχαν διατεθεί για κατανάλωση.
Από εκεί και πέρα, το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει µέτρα ενίσχυσης της φορολογικής συµµόρφωσης και επέκτασης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, όπως η υποχρέωση µισθωτών, συνταξιούχων, ελεύθερων επαγγελµατιών και εισοδηµατιών, που πραγµατοποιούν δαπάνες ίσες µε το 30% του πραγµατικού τους εισοδήµατος µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής.
Στη ρύθµιση αυτή υπάρχουν και οι εξαιρέσεις για ορισµένες
κατηγορίες φορολογουµένων, όπως αυτοί που έχουν συµπληρώσει το εβδοµηκοστό έτος της ηλικίας τους, τα άτοµα µε αναπηρία 80% και άλλες κατηγορίες, ιδίως σε χωριά µε πληθυσµό
έως πεντακοσίων κατοίκων και σε νησιά µε πληθυσµό µέχρι τρεις
χιλιάδες εκατό κατοίκους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για πρώτη φορά έχουµε ένα φορολογικό νοµοσχέδιο που µειώνει τους φόρους συνολικά, αντί
να τους αυξάνει. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των αποδοχών σε µισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούµενους,
εµπόρους, βιοτέχνες, λοιπούς επιτηδευµατίες και ελεύθερους
επαγγελµατίες.
Η πορεία της οικονοµίας βρίσκεται τώρα σε µία σηµαντική
καµπή. Όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν ότι η ανάπτυξη, που παρέµεινε αναιµική µέχρι τον περασµένο Ιούνιο, έχει εισέλθει σε ανοδική τροχιά.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας κινείται µεθοδικά στο µέτωπο της οικονοµίας, µε βασικό στόχο να βελτιώνεται η οικονοµική κατάσταση των πολιτών.
Η µείωση του ΕΝΦΙΑ, η αύξηση του επιδόµατος θέρµανσης,
οι εκατόν είκοσι δόσεις, οι φοροελαφρύνσεις και µία σειρά θετικών µέτρων και αλλαγών σε όλους τους τοµείς στέλνουν ένα µήνυµα ελπίδας στην αγορά και τους πολίτες ότι η Κυβέρνηση
βάζει την οικονοµία σε σταθερή τροχιά, ενθαρρύνει την επιχειρηµατικότητα και στηρίζει ουσιαστικά τη µεσαία τάξη, που τόσο
έχει δεινοπαθήσει τα προηγούµενα χρόνια.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Βλάχος Γεώργιος, Βουλευτής Νέας Δηµοκρατίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
και που αύριο θα ψηφίσουµε δεν είναι ένας ακόµη φορολογικός
νόµος. Η ψήφισή του σηµατοδοτεί την αλλαγή πορείας της χώρας, αφού βάζει τέλος στις πολιτικές λιτότητας και περικοπών.
Είναι το πρώτο φορολογικό νοµοσχέδιο που δεν στερεί, δεν
περικόπτει, το παραµικρό από κανέναν. Μειώνονται αντί να αυξάνονται, όπως γινόταν στο παρελθόν, όπως γινόταν όλα τα προηγούµενα χρόνια, οι φόροι εισοδήµατος για νοικοκυριά και
επιχειρήσεις. Ως αποτέλεσµα, όλοι κάτι κερδίζουν, κάτι, δηλαδή,
που τελικά βελτιώνει την καθηµερινότητά τους.
Είναι το νοµοσχέδιο που σηµατοδοτεί την επανεκκίνηση της
ελληνικής οικονοµίας, που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε επαγγελµατία, να προγραµµατίσει τις επόµενες
δραστηριότητες και να σχεδιάσει το µέλλον του.
Η µίζερη προσέγγιση της Αντιπολίτευσης αποτελεί την εξαί-
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ρεση στον κανόνα. Και ο κανόνας είναι ότι το σύνολο της κοινωνίας, όπως εκφράστηκε και στη διάρκεια των επιτροπών από
τους δεκάδες εκπροσώπους που προσήλθαν και συµµετείχαν
στη διαβούλευση, όπως και από τα µέσα ενηµέρωσης, είναι ότι
όλοι υποδέχθηκαν θετικά το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο.
Δεν είναι τυχαίο ότι κανείς, µα κανείς στην κυριολεξία, δεν ζήτησε την παραµικρή απόσυρση, την παραµικρή διόρθωση, καµµίας διάταξης. Ορισµένοι µπορεί να ζήτησαν και κάτι επιπλέον.
Όµως, κανείς δεν απέρριψε το παραµικρό γι’ αυτό το νοµοσχέδιο, που σηµαίνει ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι κάτι έχουν να περιµένουν.
Αυτό, βεβαίως, ήταν το αποτέλεσµα πολύ σοβαρής δουλειάς
και προετοιµασίας που έκανε το Υπουργείο Οικονοµικών, υλοποιώντας την πολιτική που είχαµε εξαγγείλει πριν τις εκλογές για
µείωση των φόρων και στήριξη κάθε πρωτοβουλίας µε αναπτυξιακή διάσταση.
Μη φανταστεί κανείς και κυρίως µην ισχυριστεί ότι από την
πλευρά µας υπάρχουν πανηγυρισµοί. Ό,τι λέµε και υλοποιούµε
ασφαλώς αποτελεί δικαίωση της πολιτικής µας και κυρίως αποσκοπεί να στείλει ένα µήνυµα αισιοδοξίας και ελπίδας στο σύνολο της κοινωνίας, που για πολλά χρόνια ταλαιπωρήθηκε,
στερήθηκε, απογοητεύτηκε και που τώρα θέλουµε στην πρώτη
γραµµή της συνολικής προσπάθειας, µίας προσπάθειας, που µε
βάση την πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης, έχει
στόχο να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής όλων των συµπολιτών
µας. Όλοι, όπως είπα, κερδίζουν από αυτό το νοµοσχέδιο.
Αυτή η ισορροπηµένη πολιτική, που δεν µιλάει για πολλούς και
λίγους, αλλά για το σύνολο, όπως, δηλαδή, ήταν η προεκλογική
µας υπόσχεση, αµφισβητείται από την Αντιπολίτευση, η οποία
καταφεύγει σήµερα σε µεµονωµένα παραδείγµατα, για να αµφισβητήσει την αποτελεσµατικότητά µας, αφού δεν έχει την πολιτική τόλµη να παραδεχτεί αυτό που παραδέχεται η ελληνική
κοινωνία.
Τι παραδέχεται η ελληνική κοινωνία; Τι βλέπουν οι πολίτες;
Βλέπουν µείωση της φορολογίας εισοδήµατος για όλα τα φυσικά
πρόσωπα. Βλέπουν µείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος για όλες τις επιχειρήσεις.
Βλέπουν οι εργαζόµενοι να εξορθολογίζεται ο τρόπος φορολόγησης των δικαιωµάτων προαίρεσης απόκτησης µετοχών, για
την οποία πλέον η υπεραξία από την άσκησή τους δεν θα προστίθεται στα λοιπά εισοδήµατα του φορολογουµένου.
Βλέπουν να αυξάνεται το αφορολόγητο κατά 1.000 ευρώ για
κάθε προστατευόµενο τέκνο.
Βλέπουν να µειώνεται ο ΦΠΑ στα βρεφικά είδη.
Βλέπουν να µειώνεται ο ΦΠΑ στα κράνη των µοτοσυκλετιστών.
Βλέπουν να αυξάνονται οι δόσεις από δώδεκα σε είκοσι τέσσερις και σε κάποιες περιπτώσεις από είκοσι τέσσερις σε σαράντα οκτώ.
Βλέπουν να αποσαφηνίζεται η νοµοθεσία για τη φορολογική
κατοικία και να θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης
εισοδηµάτων αλλοδαπής προέλευσης.
Βλέπουν να αναστέλλεται η επιβολή του ΦΠΑ στις οικοδοµές,
µε άδεια από την 1-1-2006 και εφεξής, ενώ η αναστολή του ΦΠΑ
καταλαµβάνει και την αντιπαροχή.
Βλέπουν, στο πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης, να εισάγεται
δέσµη µέτρων για την προώθηση της χρήσης των µέσων µαζικής
µεταφοράς και οχηµάτων µηδενικών ή χαµηλών ρύπων.
Βλέπουν στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης να διευρύνονται απαλλαγές στον υπολογισµό εισοδήµατος µισθών
και συντάξεων προς όφελος πάντα των συνταξιούχων.
Βλέπουν τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρου και της φορολογικής διοίκησης και των επιχειρήσεων, µε ταυτόχρονη ωφέλεια των φορολογουµένων.
Πρόκειται για ένα συνεκτικό, λοιπόν, νοµοσχέδιο, µε µειώσεις
φόρων για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, κλαδικές πολιτικές,
πολιτικές για τους εργαζόµενους, πολιτικές για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, πολιτικές για τη βιώσιµη ανάπτυξη, πολιτικές για
τη µείωση της γραφειοκρατίας, πολιτικές για την αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής.
Στόχος του είναι η στήριξη των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων, η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, η προσέλκυση
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επενδύσεων και κατ’ επέκταση, η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Αυτά είναι, λοιπόν, που βλέπουν οι πολίτες και αυτοί, οι πολίτες δηλαδή, είναι που διαµορφώνουν το καλό κλίµα, που αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της οµαλής πορείας για την
ανάπτυξη της χώρας.
Κερδίσαµε την εµπιστοσύνη των συµπολιτών µας, ανεξάρτητα
µε το τι ψήφισαν στις εκλογές, γιατί βλέπουν µία ολοκληρωµένη
πολιτική, µε αρχή, µέση και τέλος, µία ολοκληρωµένη πολιτική
και όχι αποσπασµατικά µέτρα που έβλεπαν τα τελευταία χρόνια,
µία πολιτική µε ισχυρό µεταρρυθµιστικό πρόσηµο και συγκεκριµένες δράσεις, που έχουν στόχο να παραγάγουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονοµία και την κοινωνία, να ενισχύσουν
τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές ευρωπαϊκό περιβάλλον, να εµπεδώσουν µία δίκαιη φορολογική πολιτική για τους πολίτες και
τις επιχειρήσεις και, ταυτόχρονα, να τονώσουν την εξωστρέφεια,
διαµορφώνοντας ένα φιλικό περιβάλλον για την προσέλκυση
επενδύσεων.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, αυτό αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο
µιας ολοκληρωµένης πολιτικής που η Κυβέρνηση υλοποιεί, µε
στόχο την ισχυρή και βιώσιµη ανάπτυξη της χώρας και την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής µας µέσα σε ένα νέο οικονοµικό περιβάλλον.
Ένα νέο οικονοµικό περιβάλλον, που θα εξασφαλίσει ευκαιρίες και δυνατότητες για όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις,
µε οφέλη για τους πολλούς, µε τους πολλούς, για τους πολλούς,
δηλαδή για όλους µας.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θέλω να θέσω ένα θέµα το οποίο το έχουµε συζητήσει τις τελευταίες µέρες. Γνωρίζετε -και µπορεί να υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος- ότι το τελευταίο διάστηµα στους Δήµους
Σαρωνικού και Λαυρεωτικής -κυρίως, όµως, Σαρωνικού και ιδιαίτερα στην Κοινότητα Σαρωνίδας- φθάνουν ενστάσεις από το Κτηµατολόγιο σε ιδιοκτήτες ακινήτων, βάσει των οποίων διεκδικούνται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δηµόσιας Περιουσίας
Αττικής ακίνητα ιδιωτών εκτός σχεδίου στους Δήµους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, αλλά και εντός σχεδίου, όπως στη Σαρωνίδα, µε βάση τον 1151/1872.
Έλεος πια! Έλεος πια! Ας σταµατήσουµε να ταλαιπωρούµε
τους πολίτες, πολίτες που έχουν κτίσει εντός σχεδίου εδώ και
δεκαετίες νόµιµα και που έρχεται το Κτηµατολόγιο να διεκδικήσει περιουσίες, επικαλούµενο απόφαση το 1872!
Με αυτές τις κινήσεις, µε αυτές τις πρωτοβουλίες της διοίκησης, το κράτος, η χώρα δεν µπορεί να πάει µπροστά. Και όταν
συζητάµε ένα νοµοσχέδιο και λέµε ότι ρυθµίζουµε θέµατα για
την επόµενη µέρα, ε, ας ρίξουµε µια µατιά να µαζέψουµε αυτά
τα αποµεινάρια που αποτελούν ντροπή και τροχοπέδη για ό,τι
καλό πάει να γίνει στον τόπο. Να µην ταλαιπωρούµε τους πολίτες
που διεκδικούν το αυτονόητο. Να τελειώνει η οµηρία, οµηρία
ανεξήγητη, οµηρία ακατανόητη από κάποιες υπηρεσίες του ελληνικού δηµοσίου που έχουν µείνει στο 1872.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευτυχώς που δεν
είναι στο 1821, να είχαµε επετειακό εορτασµό.
Ο κ. Σκυλακάκης έχει τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να κάνω µία σύντοµη
παρέµβαση µε αντικείµενο κάποιες παρατηρήσεις για το θέµα
των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την νοµική πτυχή.
Με την προτεινόµενη διάταξη προβλέπεται ότι το απαιτούµενο
πόσο δαπανών µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής καθορίζεται σε
ποσοστό 30% επί του πραγµατικού εισοδήµατος και η όποια επιβάρυνση θα αφορά τη µη επίτευξη αυτού του ποσοστού και
πάντα θα υπολογίζεται επί του πραγµατικού εισοδήµατος.
Η διάταξη, λοιπόν, αφορά το εισόδηµα, για τον απλούστατο
λόγο ότι αν κάποιος δεν έχει εισόδηµα -και, µάλιστα, πραγµατικό,
όχι τεκµαρτό- δεν υπάρχει επιβάρυνση. Συνεπώς η βάση της
συγκεκριµένης διάταξης είναι το εισόδηµα.
Τώρα, ανάλογη διάταξη είχε ψηφίσει η Βουλή και το 2016, µε
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τον ν.4446/2016, που άλλαξε τον νόµο του 2013.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Σκοπός της διάταξης είναι αποκλειστικά και µόνο η αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής. Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι η
πιο βαριά µορφή ανισότητας. Έχουµε 33,6% φοροδιαφυγή από
τον ΦΠΑ, που είναι η δεύτερη µεγαλύτερη φοροδιαφυγή στην
Ευρώπη και παρουσιάζει και αυξητικές τάσεις.
Σηµειώστε ότι στον προϋπολογισµό του 2020 ο στόχος που
έχει τεθεί για έσοδα ύψους 557 εκατοµµυρίων από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αφορά αποκλειστικά και µόνο έσοδα από φοροδιαφυγή. Αν τυχόν υπάρξει επιβάρυνση πολιτών που δεν θα
πετύχουν τον στόχο, αυτή θα εισπραχθεί το 2021. Συνεπώς όλο
το ποσό αυτό -557 εκατοµµύρια- αφορά φοροδιαφυγή.
Αυτό το ποσό έχει αναλυθεί και έχει γίνει δεκτό και από τους
θεσµούς. Αυτό πάει να πει ότι έχει γίνει δεκτό και από τον ESM
και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την ECB, και από την
Κοµισιόν. Έχει, δηλαδή, πολύ ισχυρή τεχνική στήριξη ό,τι αφορά
τη φοροδιαφυγή.
Γιατί το λέω αυτό; Διότι από την ώρα που αφορά τη φοροδιαφυγή και το ποσό είναι τόσο µεγάλο, είναι προφανές ότι η αναλογικότητα, την οποία επικαλείται και το Επιστηµονικό Συµβούλιο
της Βουλής, επιτυγχάνεται απολύτως. Έχεις ένα µέτρο που σου
δίνει ένα τεράστιο ποσό από φοροδιαφυγή.
Τώρα, ως προς το πως συµβαίνει αυτό, γιατί υπάρχει, ενδεχοµένως, µία παρεξήγηση: Διάβασα στην έκθεση του Επιστηµονικού Συµβουλίου ότι δεν αιτιολογείται επαρκώς πώς επί συναλλαγών για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα οικεία φορολογικά παραστατικά, η εξόφλησή τους µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων εξυπηρετεί καλύτερα τη µείωση της φοροδιαφυγής. Η απάντηση είναι
πολύ απλή. Μπορεί να εκδίδονται παραστατικά, όπως συµβαίνει
µε τις ταµειακές µηχανές. Και πριν από µερικές µέρες, απεδείχθη
από την ΑΑΔΕ, ότι ένα µεγάλο κύκλωµα που έκανε παραχάραξη
ταµειακών µηχανών, συνελήφθη. Μιλάµε για εκατό επιχειρήσεις
και 25 εκατοµµύρια ευρώ αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη.
Όταν είναι πλαστά τα παραστατικά -και όλοι ξέρουµε ότι οι ταµειακές µηχανές χακάρονται- τότε, βεβαίως, µπορεί να τις πιάσεις µόνο µε ηλεκτρονικές συναλλαγές, γιατί τα POS δεν θα
χακάρονται. Δεν µπορείς να κάνεις φοροδιαφυγή αν πληρώνεις
µέσω POS, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων.
Συνεπώς και τεχνικά αποδεικνύεται ότι το µέτρο είναι αναγκαίο, όχι µόνο γιατί δίνει ένα ισχυρό αντικίνητρο στους πολίτες
να µη συµµετέχουν οι ίδιοι στη φοροδιαφυγή -γιατί η φοροδιαφυγή είναι σαν το τανγκό, χρειάζεται δύο- αλλά και γιατί εµποδίζει τα πλαστά παραστατικά.
Το συµπέρασµα, λοιπόν, είναι ότι πρόκειται για ένα µέτρο που
είναι απολύτως αναλογικό, συνεπώς απολύτως συνταγµατικό και
κτυπά τη φοροδιαφυγή που είναι, αν θέλετε, η µεγαλύτερη αίτια
παραβίασης της αρχής της ισότητας των πολιτών που θεσπίζει
το Σύνταγµά µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κύριο Υπουργό που τήρησε και τον χρόνο του.
Καλώ στο Βήµα τον κ. Μαραβέγια Κωνσταντίνο από τη Νέα Δηµοκρατία και από τον Νοµό Μαγνησίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν από έναν χρόνο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον Δεκέµβριο του 2018, παρακολουθούσα ως απλός πολίτης τότε και
όχι µε την ιδιότητα του πολιτικού, τη συζήτηση στην Ολοµέλεια
της Βουλής για τον κρατικό προϋπολογισµό. Άκουγα, λοιπόν,
τότε στο κανάλι της Βουλής τους εισηγητές της τότε συµπολίτευσης να µιλούν για το τέλος των µνηµονίων και ότι είχε δήθεν
ξεκινήσει η µεταµνηµονιακή εποχή. Έλεγαν, ακόµα, πως έσωσαν
την πατρίδα και ότι µας είχαν βγάλει από το τρίτο µνηµόνιο, στο
οποίο, βέβαια, µας είχαν βάλει οι ίδιοι.
Δεν επρόκειτο για τίποτα περισσότερο από κούφιους πανηγυρισµούς που απλά συνέχιζαν στο ίδιο µήκος κύµατος µε τα φαινόµενα Ζαππείου, γραβατωµένου Αλέξη Τσίπρα και Πάνο Καµ-
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µένο αγαπηµένους τότε.
Βέβαια, αυτή η πραγµατικότητα δεν είχε καµµία σχέση µε αυτό
που ζούσα στην ιδιαίτερη πατρίδα µου, τη Μαγνησία, τόσο εγώ
όσο και οι συµπολίτες µου. Ήταν µία πατρίδα ταλαιπωρηµένη
από ψέµατα και από ερασιτεχνισµούς. Ήταν η δήθεν µεταµνηµονιακή Ελλάδα που υπήρχε µόνο στα διαφηµιστικά που έκδιδε
ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτή η προπαγάνδα του 2018 συνεχίστηκε και µε τις ψεύτικες
εικόνες που πρόβαλε ο κ. Τσίπρας και το 2019, όταν µιλούσε
προεκλογικά για δίκαιη ανάπτυξη και µοίραζε από την άνοιξη το
περίφηµο δώρο που έδινε συνήθως τα Χριστούγεννα. Και το
έκανε για να εξαγοράσει την ψήφο των Ελλήνων που τους νόµιζε
αφελείς. Και κάποιοι σήµερα έρχονται και ζητάνε και τα ρέστα
από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Από τότε, βέβαια, που χρονικά µπορεί να µην κύλησε πολύ
νερό στο αυλάκι, έχει παρέλθει ένα σηµαντικό γεγονός, αυτό των
εκλογών. Μέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2019 οι πολίτες διαπίστωσαν ότι αυτή η προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ, περί εξόδου από τα
µνηµόνια, δεν άξιζε ούτε το χαρτί στο οποίο την τυπώνατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Και κάποιοι από αυτούς
τους ψηφοφόρους -όπως κι εγώ- αποφάσισαν να κατεβούν στην
πολιτική για να υποστηρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τις
αλήθειες που έλεγε στον ελληνικό λαό, αυτές τις αλήθειες που
έκαναν Κυβέρνηση τη Νέα Δηµοκρατία στις 7 Ιουλίου και έκαναν
τη χώρα να αλλάξει σελίδα και οικονοµική πορεία.
Αποκαταστάθηκαν αδικίες, δόθηκαν κίνητρα, δηµιουργήθηκε
σταθερότητα και η Κυβέρνηση έδειξε αξιοπιστία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η ριζική αλλαγή πολιτικού δείγµατος, όχι µόνο στα λόγια αλλά και στην πράξη, ήταν που έφερε
αποτελέσµατα µόλις σε πέντε µήνες: Έλληνες και ξένοι επενδυτές να αναδεικνύουν διεθνώς το αναπτυξιακό δυναµικό της
χώρας και µία πρωτόγνωρη σύµπνοια που διατρέχει την ελληνική
κοινωνία και αναγνωρίζει την προσπάθεια της νέας Κυβέρνησης,
µία κοινωνία που διαπιστώνει µε έκπληξη ότι η Νέα Δηµοκρατία
κάνει πολύ περισσότερα από αυτά τα λίγα -είναι αλήθεια- που
είχε υποσχεθεί προεκλογικά στον ελληνικό λαό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή ακριβώς την αλλαγή πορείας σε σχέση µε την προηγούµενη διακυβέρνηση, µια άλλη πολιτική, σοβαρή και µετρηµένη, εκφράζει και το νοµοσχέδιο που
συζητούµε σήµερα. Δεν βλέπετε, λοιπόν, κανέναν Υπουργό να
υπόσχεται δώρο Πάσχα τα Χριστούγεννα. Τα έχουµε αφήσει
πίσω µας ευτυχώς όλα αυτά.
Σήµερα συζητούµε για ένα σοβαρό και σταθµισµένο σύνολο
µέτρων που εστιάζουν κατευθείαν στο αποτέλεσµα. Και το προσδοκώµενο αποτέλεσµα για την Κυβέρνηση δεν είναι άλλο από
την ελάφρυνση των πολιτών και το ζωντάνεµα των επιχειρήσεων.
Με αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο λαµβάνονται µερικά άµεσα µέτρα αναζωογόνησης της οικονοµίας, όπως η καθιέρωση
του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στο 9% για φυσικά
πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελµατίες, αγρότες, µισθωτούς και
συνταξιούχους από το 22% που είναι σήµερα. Με τη µείωση
αυτή, βέβαια, ευνοούνται όχι µόνο όσοι έχουν εισόδηµα κάτω
των 10.000 ευρώ, αλλά το σύνολο των φορολογουµένων. Επίσης,
µειώνονται κατά µία ποσοστιαία µονάδα και οι συντελεστές για
όλα τα υπόλοιπα εισοδήµατα.
Ορίζεται χαµηλός φορολογικός συντελεστής 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήµατα µε στόχο την ελάφρυνσή τους και
την ταυτόχρονη ανάπτυξη και ενθάρρυνση του πρωτογενή τοµέα
µέσω της σύστασης νέων αγροτικών σχηµάτων. Αυξάνεται το
αφορολόγητο κατά 1000 ευρώ για κάθε προστατευόµενο τέκνο,
ανεξαρτήτως του αριθµού αυτών. Απαλλάσσονται από την εισφορά αλληλεγγύης όλα τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες µε ποσοστό αναπηρίας µεγαλύτερο του 80%, ανεξαρτήτως της µορφής
της αναπηρίας τους.
Αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδοµές µε άδεια από 11-2006 και εφεξής. Και η αναστολή του ΦΠΑ περιλαµβάνει και
την αντιπαροχή. Αναστέλλεται επίσης, για τρία χρόνια ο φόρος
υπεραξίας στις µεταβιβάσεις ακινήτων. Εισάγονται κίνητρα για
την πραγµατοποίηση δαπανών ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθµισης κτιρίων, ειδικά µε τη χορήγηση έκπτωσης
φόρου 40% για δαπάνες συνολικού ύψους 16.000 ευρώ σε
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βάθος τετραετίας.
Αναφέρω τελείως ενδεικτικά µερικά µόνο από τα µέτρα άµεσης εφαρµογής, αφήνοντας και την εισφορά αλληλεγγύης και
το τέλος επιτηδεύµατος, που έχουν ορίζοντα τετραετίας και για
τα οποία φυσικά θα γίνουν µελλοντικές κυβερνητικές ανακοινώσεις, παράλληλα µε το ξεδίπλωµα των νέων µειώσεων φόρων για
το 2020.
Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να κλείσω και µε µία προσωπική παρατήρηση. Ως ανεξάρτητα απασχολούµενος γιατρός µπήκα τα
προηγούµενα τεσσεράµισι χρόνια, όπως και εκατοµµύρια συµπολίτες µας, στον κυκεώνα των νέων φόρων και εισφορών που
επέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έβλεπα συναδέλφους επιστήµονες και ελεύθερους επαγγελµατίες να δουλεύουν για 1.000 ευρώ και στην
τσέπη να τους µένουν τα 200 ευρώ.
Έβλεπα µισθωτούς και συνταξιούχους να δέχονται άδικες περικοπές λόγω αυξηµένων κρατήσεων στις αποδοχές τους εξαιτίας των µειώσεων του νόµου Κατρούγκαλου και ούτω καθεξής.
Οπότε Θα µου επιτρέψετε να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ, πως δεν µπορώ να παρακολουθήσω λογικά όσα λέτε
για το νέο φορολογικό. Είναι σαν να πλειοδοτείτε µεταξύ σας σε
εξαλλοσύνη, όταν ακούω για φορολογικό των πλουσίων και για
επίθεση στη µεσαία τάξη και παρόµοιες ακραίες κραυγές. Είναι
σαν να µην καταλάβατε τίποτα από τα τεσσεράµισι χρόνια που
ήσασταν στην κυβέρνηση, σαν να µην πέρασε µία µέρα από το
2012 και την αντιπολίτευση που κάνατε τότε.
Για µας βέβαια, για τη Νέα Δηµοκρατία αυτή η αλλοπρόσαλλη
τακτική της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είναι ιδιαίτερα βολική,
γιατί εγγυάται πως εκεί θα µείνετε για πολύ καιρό. Φοβάµαι,
όµως, ότι κάτι τέτοιο δεν είναι ωφέλιµο για την πατρίδα, γιατί η
χώρα χρειάζεται µία σοβαρή, µία υπεύθυνη Αντιπολίτευση.
Γι’ αυτόν τον λόγο και µόνο η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έχει ήδη δικαιωθεί από τους πολίτες. Και εύχοµαι, αγαπητοί
συνάδελφοι, για το καλό της πατρίδας να µπορέσετε και εσείς
να ακολουθήσετε το παράδειγµά µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», είκοσι έξι µαθήτριες και µαθητές
και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 2ο Γυµνάσιο Αιγίου (πρώτο
τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας στην Α’ Πειραιώς, κ. Μανωλάκος Νικόλαος για επτά λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το φορολογικό
νοµοσχέδιο που έχουµε σήµερα µπροστά µας, αποτελεί την εκπλήρωση της δέσµευσής µας για µία νέα πολιτική στο επίκεντρο
της οποίας είναι η ελάφρυνση του φορολογούµενου πολίτη.
Το φορολογικό αυτό σύστηµα δίνει ανάσα τόσο στη µικροµεσαία τάξη, που κτυπήθηκε ανελέητα τα τελευταία χρόνια, όσο
και στις επιχειρήσεις που αναγκάζονταν να βάζουν λουκέτο µη
µπορώντας να αντεπεξέλθουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, υποστηρίξατε ότι τα χαµηλά και µεσαία στρώµατα δεν έχουν τίποτα να ελπίζουν από την πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας
και το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο. Μιλήσατε για ταξικές επιλογές σε βάρος των αδυνάτων, όταν η δική σας πολιτική τα χρόνια
που κυβερνήσατε, ήταν µία φορολογική αφαίµαξη µε έναν πρωτόγνωρο φοροεισπρακτικό χαρακτήρα, που όµοιό του δεν έχουν
δει οι πολίτες της πατρίδας µας.
Ισχυρίζεστε τάχα ότι είχατε δροµολογήσει πολλές απ’ αυτές
τις αλλαγές, που βλέπουµε σήµερα να γίνονται πράξη µέσα σε
αυτό το νοµοσχέδιο. Αλλά δεν είχατε τον χρόνο και τα κατάλληλα
εφόδια για να τα πραγµατοποιήσετε. Και έρχεστε σήµερα για να
µιλήσετε δήθεν για την προώθηση και ενίσχυση συµφερόντων
συγκεκριµένων οµάδων σε βάρος της µικροµεσαίας τάξης και
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των οικονοµικά ασθενέστερων.
Σε ποιες ταξικές επιλογές αναφέρεστε αλήθεια; Το νοµοσχέδιο έχει ιδιαίτερη µέριµνα για τους πολύτεκνους και για άτοµα
µε ειδικές ανάγκες µέσω των ευεργετικών του διατάξεων. Έχει
µείωση φόρου στην ουσία 1.000 ευρώ για κάθε παιδί και απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης για όσους έχουν ποσοστό
αναπηρίας 80% και άνω.
Ποιους λέτε να αφορούν αυτές οι διατάξεις; Τους οικονοµικά
ισχυρούς; Η επιπλέον µείωση του ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη από
το 24% που είναι σήµερα, στο χαµηλό συντελεστή 13% και η ενίσχυση 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που θα γεννηθεί από το 2020,
για να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα της υπογεννητικότητας και
εν γένει του δηµογραφικού προβλήµατος, βοηθούν ή όχι τους
ασθενέστερους;
Μειώνουµε τον συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος των επιχειρήσεων από το 28% που είναι σήµερα στο 24% από το 2020.
Μειώνουµε τον φορολογικό συντελεστή στο 9% από 22%, που
είναι σήµερα, για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελµατίες,
µισθωτούς, αγρότες και συνταξιούχους, ευνοώντας σχεδόν το
σύνολο των φορολογουµένων.
Μέσα, όµως, από τόσες µειώσεις, έχουµε και µία αύξηση. Μία
απόλυτα σωστή αύξηση, όµως. Αύξηση βάλσαµο, θα έλεγα, για
την κοινωνία, τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τη δοκιµαζόµενη
µεσαία τάξη. Αυξάνεται ο µέγιστος αριθµός των δόσεων της πάγιας ρύθµισης οφειλών από δώδεκα σε είκοσι τέσσερις δόσεις
και σε ειδικές περιπτώσεις -εκτός των εκτάκτως οφειλών- από είκοσι τέσσερις σε σαράντα οκτώ δόσεις.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Νέα Δηµοκρατία υποσχέθηκε
προεκλογικά ένα απλό, αποτελεσµατικό και δίκαιο φορολογικό
σύστηµα, που δεν θα έχει αλλεργία στις επενδύσεις. Αλλά αντίθετα θα είναι ελκυστικό σε όσους θέλουν να έρθουν, να φέρουν
τα χρήµατά τους στην πατρίδα, προβαίνοντας σε επενδύσεις και
εξασφαλίζοντας αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας για χιλιάδες συµπολίτες µας.
Ήρθε, λοιπόν, η ώρα να κάνει πράξη και αυτή την υπόσχεσή
της, γιατί εµείς δεν τάξαµε άλλα και άλλα εφαρµόζουµε. Προεκλογικά διαµηνύσαµε σε όλους τους τόνους ότι διαφωνούσαµε
µε το µείγµα οικονοµικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ που οδηγεί στον
διωγµό των επιχειρήσεων, στη µετανάστευση των νέων επιστηµόνων, των παιδιών µας στο εξωτερικό και εν τέλει, στον αφανισµό της µεσαίας τάξης. Γιατί καλή και απαραίτητη είναι η αναδιανοµή της πίτας, ακόµη, όµως, καλύτερη είναι η αύξησή της,
προκειµένου στη συνέχεια να αναδιανεµηθεί ακόµα καλύτερα και
ακόµα πιο δίκαια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέσα από το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο µειώνουµε τους φόρους για όλους τους Έλληνες, αυξάνουµε το εισόδηµα σε όλους τους Έλληνες, αντικαθιστούµε την
οικονοµικά αναποτελεσµατική και κοινωνικά άδικη οικονοµική πολιτική µε ένα δίκαιο φορολογικό σύστηµα που θα καταστήσει παρελθόν το καθεστώς της ακραίας υπερφορολόγησης. Θα ενισχύσει την επιχειρηµατικότητα και τέλος, θα βάλει τις βάσεις για
ένα αναπτυξιακό άλµα που τόσο πολύ χρειάζεται η ελληνική οικονοµία.
Κλείνοντας, δράττοµαι της ευκαιρίας από αυτό το Βήµα να
θέσω σε όλους τον εξής προβληµατισµό: Καλές και θετικές οι
όποιες φορολογικές µεταρρυθµίσεις. Χαράσσουν πράγµατι µια
νέα πορεία για να αλλάξει η οικονοµία σελίδα. Όµως, είναι ικανές
από µόνες τους για να το πετύχουν;
Για να προσελκύσουµε ξένες επενδύσεις πρέπει, σε συνδυασµό φυσικά µε τις κατάλληλες φορολογικές πολιτικές, να αποδείξουµε ότι η Ελλάδα αποτελεί µια χώρα πλήρως απαλλαγµένη
από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας, που εφαρµόζει ταχύτητες
γρήγορες στη διαδικασία έκδοσης απαραίτητων αδειών και πιστοποιητικών έναρξης των επιχειρήσεων.
Επίσης, να δηµιουργήσουµε ένα σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης που να µπορεί γρήγορα να λύνει ένα οποιοδήποτε πρόβληµα
παρουσιάζεται στην εβδοµάδα ή σε µήνες, όχι, όµως, σε χρόνια
που είναι σήµερα, διότι οι φορολογικές µεταρρυθµίσεις, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να συµβαδίζουν µε γενναίες αποφάσεις εκεί που εντοπίζονται οι µεγαλύτερες παθογένειες.
Σας ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει τώρα
ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Στέφανος Γκίκας για επτά λεπτά.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι σήµερα είναι
µια ευχάριστη µέρα για τη Νέα Δηµοκρατία, για την παράταξή
µας, διότι µοιραία δεν µπορούµε να αποφύγουµε συγκρίσεις.
Όλοι θυµόµαστε, οι Έλληνες πολίτες θυµούνται, κρίνουν και
συγκρίνουν. Θυµάµαι και εγώ πολύ καλά, όπως όλοι µας, αυτό
το περιβόητο πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης στην προεκλογική
διαδικασία του 2014 - Ιανουάριος 2015, όταν ο κ. Τσίπρας και ο
ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκαν στην εξουσία. Το είχαν κοστολογήσει κιόλας
και ήταν 11 ολόκληρα δισεκατοµµύρια σε παροχές και µας έλεγαν ότι είναι απόλυτα υλοποιήσιµο και εφαρµόσιµο.
Οι Έλληνες πολίτες ψήφισαν τον κ. Τσίπρα και στους επόµενους µήνες και χρόνια αυτό που εισέπραξαν δεν ήταν τίποτε
άλλο από, όχι 11 αλλά 12,5 δισεκατοµµύρια φόρους, µέτρα, εισφορές, µνηµόνια, υπερταµεία, κόφτες κ.λπ..
Ερχόµαστε στο σήµερα. Όλο το προηγούµενο χρονικό διάστηµα, πριν αναλάβουµε τη διακυβέρνηση της χώρας, µέσα από
µια εργώδη προσπάθεια το κόµµα µας ήρθε σε επαφή µε τους
πολίτες, άκουσε τους πολίτες, άκουσε τους ειδικούς, άκουσε τον
παλµό της κοινωνίας, έψαξε να βρει τι συµβαίνει στο εξωτερικό
αντίστοιχα, βέλτιστες πρακτικές δηλαδή και εκπόνησε, τέλος
πάντων, ένα κυβερνητικό πρόγραµµα, το οποίο έθεσε υπ’ όψιν
στους Έλληνες πολίτες, το επικοινώνησε και βεβαίως, στις εκλογές της 7ης Ιουλίου µε πανηγυρικό τρόπο αυτό το πρόγραµµα
ενεκρίθη.
Είµαστε σήµερα στην ευχάριστη θέση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια σηµαντική υπόσχεσή µας, που είναι η ελάφρυνση
της φορολογίας, να γίνεται πράξη. Και γίνεται πράξη µε έναν
τρόπο απόλυτο, σωστό, κατηγορηµατικό, που κανένας δεν µπορεί να πει ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο δεν µειώνεται η φορολογία,
δεν διευκολύνονται τα νοικοκυριά και δεν έχει αναπτυξιακό πρόσηµο η προσπάθεια αυτής της Κυβέρνησης.
Όλοι οι προηγούµενοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν µε λεπτοµέρεια, θα έλεγα, στις ευνοϊκές διατάξεις αυτού του νοµοσχεδίου.
Και εγώ δεν θα αποφύγω να πω δύο λόγια για µερικές από τις
διατάξεις εκείνες που είναι, πράγµατι, ουσιαστικές και χρήσιµες.
Υλοποιούµε τη δέσµευσή µας για µείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή για εισοδήµατα έως 10.000 ευρώ στο 9%
από το 22% που είναι σήµερα. Αυτό, βέβαια, ισχύει για τα φυσικά
πρόσωπα, για µισθωτούς, για συνταξιούχους, για τους αγρότες,
για τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Η µείωση ευνοεί όλους
τους φορολογούµενους. Γιατί; Διότι το εισόδηµα φορολογείται
κλιµακωτά.
Επίσης, δεσµευθήκαµε για τη µείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων από το 28% στο 24%. Σήµερα το κάνουµε πράξη. Και αυτό είναι, επίσης, σηµαντικό, διότι αν βάλετε
και την προκαταβολή είναι σηµαντικό το κέρδος για µια επιχείρηση. Άρα αυξάνεται το διαθέσιµο εισόδηµα.
Επίσης, προκειµένου να στηριχθεί ο πρωτογενής τοµέας καθιερώνεται ο χαµηλός φορολογικός συντελεστής στο 10% για τα
αγροτικά συνεταιριστικά σχήµατα, ενώ η προκαταβολή φόρου
εισοδήµατος των νοµικών προσώπων µειώνεται στο 95% για το
2018.
Υπενθυµίζω πως ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε το ποσοστό αυτό από το
55% στο 100%. Επιπλέον, η φορολόγηση των µερισµάτων µειώνεται στο 5%, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα οφέλη τα οποία
θα έχει.
Πάµε τώρα σε αυτό που όλοι οι συνάδελφοι είπαν και έχει
σχέση και µε το δηµογραφικό µας πρόβληµα, διότι µε όσα µέτρα
έχει πάρει µέρχι τώρα αυτή η Κυβέρνηση βοηθάει στο δηµογραφικό.
Τι κάνουµε; Αυξάνουµε το αφορολόγητο κατά 1.000 ευρώ για
κάθε προστατευόµενο τέκνο, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθµού των παιδιών.
Επιπλέον, όλα τα άτοµα µε αναπηρία µε ποσοστό πάνω από
80%, ανεξαρτήτως της µορφής αναπηρίας, απαλλάσσονται από
την εισφορά αλληλεγγύης. Βεβαίως, υπάρχει και µείωση του
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ΦΠΑ σε διάφορα είδη, όπως είναι στα βρεφικά είδη, στα παιδικά
καθίσµατα και στα κράνη των δικυκλιστών για ευνόητους λόγους.
Ένα σηµαντικό, καινοτόµο άρθρο είναι αυτό, το οποίο αναφέρεται στην οικοδοµή. Ξέρετε, η οικοδοµή ήταν παλαιότερα -και
νοµίζω ότι είναι και τώρα- ένας από τους κινητήριους µοχλούς
της οικονοµίας µας. Πάρα πολλά επαγγέλµατα, πάνω από εκατό
επαγγέλµατα δουλεύουν µε την οικοδοµή.
Έρχεται, λοιπόν, αυτή Κυβέρνηση λιγότερο από πέντε µήνες
µετά την ανάληψη της εξουσίας και τι κάνει; Αναστέλλει τον ΦΠΑ
στις οικοδοµές µε άδεια από 1-1-2006 και εφεξής, όπως επίσης
και τον φόρο υπεραξίας στις µεταβιβάσεις ακινήτων. Είναι µια
σηµαντική ρύθµιση.
Επίσης, σηµαντικό –γιατί ο χρόνος τελειώνει- είναι ότι η πάγια,
πλέον, ρύθµιση αυξάνεται από δώδεκα σε είκοσι τέσσερις δόσεις
για τα χρέη και αν αυτά είναι έκτακτα, τότε πάµε σε σαράντα
οκτώ δόσεις. Είναι µία πολύ σηµαντική ρύθµιση που θα δώσει
πνοή στις επιχειρήσεις, αλλά και στα φυσικά πρόσωπα όπου
υπάρχει πρόβληµα.
Άρα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, µε το νοµοσχέδιο αυτό υλοποιούµε άλλη µία από τις προεκλογικές µας δεσµεύσεις και σας
καλώ βεβαίως, όλους να το υπερψηφίσουµε, διότι είναι προς τη
θετική κατεύθυνση και βεβαίως είµαι σίγουρος, κύριε Υπουργέ,
ότι θα ακολουθήσουν και άλλα αντίστοιχα θετικά για την οικονοµία µας νοµοσχέδια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καλώ στο Βήµα τον
Βουλευτή Ξάνθης της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Τσιλιγγίρη
Σπύρο, για επτά λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το φορολογικό
νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε σήµερα έχει ιδιαίτερη σηµασία,
διότι στοχεύει να επαναφέρει τη χώρα σε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης και την ίδια στιγµή να ελαφρύνει τη φορολογία νοικοκυριών και επιχειρήσεων, όσων, δηλαδή, σήκωσαν το βάρος της
οικονοµικής κρίσης.
Το παρόν σχέδιο νόµου είναι συνεπές τόσο στις προεκλογικές
όσο και στις προγραµµατικές δεσµεύσεις της Κυβέρνησης και
του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αποδεικνύοντας για
ακόµη µία φορά ότι η Νέα Δηµοκρατία σέβεται πλήρως την εµπιστοσύνη που της έδειξαν οι Έλληνες πολίτες.
Με τον τίτλο: «Φορολογική Μεταρρύθµιση µε αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» γίνεται πλήρως αντιληπτό ότι
το νοµοσχέδιο ανοίγει τον δρόµο για µία Ελλάδα µε ανάπτυξη
και ευηµερία, µέσω της µείωσης των φόρων, της βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης, της διαφάνειας και τον περιορισµό της φοροδιαφυγής, της προσέλκυσης κεφαλαίων και της ενίσχυσης της
κοινωνικής συνοχής. Μία Ελλάδα ισχυρή και ανταγωνιστική σε
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και όχι µόνο απλό παρατηρητή
των εξελίξεων.
Ειδικότερα, η καθιέρωση εισαγωγικού συντελεστή 9% για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελµατίες, αγρότες, µισθωτούς
και συνταξιούχους από 22% που είναι σήµερα, µαζί µε την αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόµενο τέκνο, ανεξαρτήτως αριθµού, τη µείωση του ΕΝΦΙΑ και τη
βελτίωση του πλαισίου των εκατόν είκοσι δόσεων, που έχουν ήδη
γίνει, οδηγούν συγκεντρωτικά σε αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος όλων των νοικοκυριών και κυρίως εκείνων µε χαµηλότερα εισοδήµατα. Οι ελαφρύνσεις αυτές δεν πρέπει να λογίζονται ως δώρο, αλλά ως ανταπόδοση στους συµπολίτες µας, οι
οποίοι σήκωσαν το βάρος της οικονοµικής κρίσης, αλλά και ως
ένας τρόπος να αναθερµανθεί η αγορά, µέσω της αύξησης του
διαθέσιµου εισοδήµατος.
Όµως, οι ελαφρύνσεις αυτές έχουν και έναν ακόµη σηµαντικό
στόχο, ο οποίος είναι να δοθούν κίνητρα για να αντιµετωπιστεί
το πρόβληµα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα. Έτσι το νοµοσχέδιο µε τις ελαφρύνσεις που προανέφερα, όπως είναι η αύξηση του αφορολόγητου κατά 1000 ευρώ για κάθε προστατευόµενο τέκνο, αλλά και τη µείωση του ΦΠΑ στα βρεφικά είδη
από το 24% στο 13%, στηρίζει την ελληνική οικογένεια και προ-
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σβλέπει στην ύφεση του δηµογραφικού προβλήµατος, δίνοντας
κίνητρα στα νέα ζευγάρια. Ως πατέρας τεσσάρων παιδιών γνωρίζω πολύ καλά πόσο σηµαντικές είναι αυτές οι διατάξεις για µία
οικογένεια και πόσο ευεργετικές δύναται να είναι, έτσι ώστε να
περιορίσουµε το δηµογραφικό πρόβληµα της χώρας µας.
Επιπρόσθετα, η µείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος των επιχειρήσεων από το 28% στο 24% για τα εισοδήµατα
του 2019, ενισχύει έµπρακτα όλες τις επιχειρήσεις, ενθαρρύνοντας την υγιή επιχειρηµατικότητα και τη δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας, έτσι ώστε να επανέλθει η χώρα µας σε µία κανονικότητα.
Επίσης, η καθιέρωση χαµηλού φορολογικού συντελεστή 10%
για όλα τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήµατα θα δώσει τη δυνατότητα δυναµικής ανάπτυξης του πρωτογενούς τοµέα της ελληνικής οικονοµίας που τόσο πολύ την έχει ανάγκη η χώρα µας και
κυρίως η περιφέρεια, έτσι ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω η πρωτογενής παραγωγή µε έναν τρόπο βιώσιµο, σύγχρονο και πιο
αποτελεσµατικό, επιδεικνύοντας µεγαλύτερη εξωστρέφεια και
ανταγωνιστικότητα, µέσω της σύστασης νέων αγροτικών σχηµάτων.
Ένα ακόµη σηµαντικό στοιχείο του φορολογικού νοµοσχεδίου
είναι οι διατάξεις που αφορούν τις άµεσες ξένες επενδύσεις. Οι
καθαρές εισροές άµεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, διαµορφώθηκαν το 2018, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τράπεζας της
Ελλάδος σε 3,6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αν και το 2018 ήταν η
τρίτη χρονιά συνεχόµενης αύξησης στην Ελλάδα, αυτό δεν σηµαίνει ότι είναι επαρκείς για τις ανάγκες της ελληνικής οικονοµίας.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για το 2017 το σύνολο των
συσσωρευµένων εισροών κεφαλαίων από άµεσες επενδύσεις
προς την Ελλάδα αντιστοιχούσε µόνο στο 16%, ενώ την ίδια
στιγµή στην Πορτογαλία στο 59% του ΑΕΠ και σε επίπεδο
χωρών-µελών του ΟΟΣΑ στο 44% του ΑΕΠ.
Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι η προσέλκυση άµεσων ξένων
επενδύσεων είναι αναγκαία για τη µεγέθυνση της ελληνικής οικονοµίας. Γι’ αυτόν τον λόγο µε το παρόν νοµοσχέδιο αποσαφηνίζεται η νοµοθεσία για τη φορολογική κατοικία, θεσπίζεται
εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδηµάτων αλλοδαπής προέλευσης, µε πληρωµή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου στις
περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500 χιλιάδων ευρώ σε µία
τριετία. Ενώ προβλέπεται και η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων εταιρικών οµολόγων εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά. Με αυτόν τον τρόπο
και µε ένα σταθερό οικονοµικό περιβάλλον η Ελλάδα γίνεται
ακόµη πιο ελκυστική για άµεσες ξένες επενδύσεις, µε κύριο
στόχο να προσεγγίσει τα επίπεδα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Ένα ακόµη πολύ σηµαντικό στοιχείο του σχεδίου νόµου είναι
οι προβλέψεις για επανεκκίνηση κλάδων της οικονοµίας. Αποτελεί κοινή παραδοχή και επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά
στοιχεία ότι η οικοδοµική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια
διέρχεται µία τεράστια κρίση που είναι µεγαλύτερη από 90%, µε
αποτέλεσµα να υπάρχουν δυσµενείς επιπτώσεις σε πάνω από
εκατό επαγγέλµατα, αλλά και στην ευρύτερη οικονοµική ανάπτυξη. Γι’ αυτόν τον λόγο η επανεκκίνηση κλάδων της οικονοµίας
µε σηµαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ, όπως αυτός της οικονοµικής
δραστηριότητας, είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για την ανάπτυξη της
χώρας. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και το φορολογικό
νοµοσχέδιο µε την αναστολή ΦΠΑ στις οικοδοµές, µε άδεια από
1-1-2006 και εφεξής, σηµειωτέον ότι η αναστολή καταλαµβάνει
και την αντιπαροχή, καθώς και µε την αναστολή του φόρου υπεραξίας στη µεταβίβαση ακινήτων για τρία χρόνια, στοχεύει στην
τόνωση της ρευστότητας στις οικοδοµικές επιχειρήσεις, οδηγώντας στην αναθέρµανση της οικονοµίας και στην άµεση δυναµική
επανεκκίνηση του κατασκευαστικού κλάδου και ιδίως των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την ανέγερση κατοικιών.
Δυστυχώς ο χρόνος δεν επαρκεί για να αναφερθώ και στις
υπόλοιπες ευεργετικές διατάξεις του φορολογικού νοµοσχεδίου,
όπως είναι η ενίσχυση της βιώσιµης ανάπτυξης, η ενίσχυση της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ο περιορισµός της φοροδια-
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φυγής.
Όµως, θέλω κλείνοντας να τονίσω ότι η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας, από τις πρώτες ηµέρες της διακυβέρνησής της
έδωσε το στίγµα της νέας οικονοµικής πολιτικής η οποία περιλαµβάνει λιγότερους φόρους, περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Αυτό το φορολογικό
νοµοσχέδιο είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο βάζει τη χώρα µας σε
τροχιά ανάπτυξης, ανακουφίζει όλους τους συµπολίτες, επαναφέρει τη χώρα µας στην κανονικότητα, θέτει τις βάσεις για φορολογική δικαιοσύνη, κοινωνική αλληλεγγύη και στήριξη της
παραγωγικής Ελλάδας και επιβεβαιώνει για ακόµη µία φορά ότι
η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα συνεχίσει να κάνει
πράξη τις δεσµεύσεις της.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καλώ στο Βήµα τον
Βουλευτή Έβρου της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Δερµεντζόπουλο
Χρήστο, για επτά λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από µία δεκαετή οικονοµική κρίση που άφησε έντονο
το αποτύπωµά µας στην ελληνική κοινωνία, καλούµαστε να ψηφίσουµε για πρώτη φορά ένα φορολογικό νοµοσχέδιο που δεν
εµπεριέχει στις διατάξεις του καµµία αύξηση φόρου. Αντίθετα,
προχωράµε σε µία σειρά από ελαφρύνσεις στη φορολογία, τόσο
των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων, µε στόχο την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας και την αύξηση του ρυθµού
ανάπτυξης της χώρας.
Υπό αυτό το πρίσµα, το φορολογικό νοµοσχέδιο που εισηγείται σήµερα το Υπουργείο Οικονοµικών ενσωµατώνει τον πυρήνα
των προεκλογικών µας δεσµεύσεων, σε σχέση µε τη φορολογική
πολιτική, ενώ ταυτόχρονα αποτυπώνει και το φιλελεύθερο ιδεολογικό στίγµα της παράταξής µας στη διαχείριση της οικονοµίας.
Πιο συγκεκριµένα, στις διατάξεις του νοµοσχεδίου συµπεριλαµβάνονται µία σειρά από µέτρα ελάφρυνσης της φορολογικής
επιβάρυνσης όλων των οικονοµικών δρώντων. Συνοπτικά το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει τη µείωση του φόρου σε µεγάλες και µικρές επιχειρήσεις για το 2019 από 28% στο 24%, την καθιέρωση
εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή για όλες τις κατηγορίες
εργαζοµένων στο 9% από 22% που βρίσκεται σήµερα, καθώς και
τη µείωση της προκαταβολής φόρου για όλα τα φυσικά πρόσωπα.
Ύψιστης κοινωνικής σηµασίας παρέµβαση αποτελεί η µείωση
του ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη από το 24% που είναι σήµερα, στον
µειωµένο συντελεστή 13%, καθώς και η απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης όλων των ΑΜΕΑ µε ποσοστό αναπηρίας
από 80% και πάνω.
Άξιο ειδικής αναφοράς συνιστά και η καθιέρωση χαµηλού φορολογικού συντελεστή 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήµατα. Η παραπάνω πρωτοβουλία όχι µόνο ελαφρύνει τους
επαγγελµατίες αγρότες από τα φορολογικά βάρη, αλλά παράλληλα ενισχύει αποτελεσµατικά την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τοµέα της ελληνικής οικονοµίας και ενθαρρύνει τη
σύσταση των νέων αγροτικών σχηµάτων. Ταυτόχρονα, δηµιουργούνται σηµαντικά κίνητρα για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, καθώς απλουστεύεται η νοµοθεσία που ρυθµίζει τη µεταφορά φορολογικής κατοικίας ξένων υπηκόων στην Ελλάδα, ενώ
παράλληλα µειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των µερισµάτων από το 10% στο 5%.
Ειδική έµφαση δίδεται στην ενίσχυση κλάδων µε µεγάλη συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας που κατά τη διάρκεια της κρίσης
είχαν υποστεί µεγάλη συρρίκνωση. Πιο συγκεκριµένα για την
αναθέρµανση στον κλάδο της οικοδοµής που αποτελούσε για
χρόνια την ατµοµηχανή της ελληνικής οικονοµίας, αναστέλλεται
η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδοµές µε άδεια από 1-1-2006 και εφεξής,
ενώ χορηγείται έκπτωση φόρου 40% για δαπάνες που σχετίζονται µε την ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση των
κτηρίων.
Ακόµα, το φορολογικό νοµοσχέδιο εναρµονίζεται µε τις διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές, θεσπίζοντας γενναία φορολογικά κίνητρα για εταιρείες που υιοθετούν πολιτικές προς όφελος
της βιώσιµης ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα προχωρούν σε δρά-
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σεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως η παροχή καρτών απεριορίστων διαδροµών στα µέσα µαζικής µεταφοράς στους εργαζοµένους καθώς και η χρηµατοδότηση συγκεκριµένων δράσεων µε µεγάλο κοινωνικό όφελος.
Ιδιαίτερα σηµαντική παρέµβαση προς την κατεύθυνση της διαφάνειας αλλά και στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής αποτελούν οι ρυθµίσεις για την ενίσχυση και επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ειδικότερα, οι µισθωτοί, οι συνταξιούχοι,
οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και εισοδηµατίες θα πρέπει να πραγµατοποιούν δαπάνες ίσες µε το 30% του πραγµατικού τους εισοδήµατος µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής. Θα πρέπει, ωστόσο,
να σηµειωθεί πως από την παραπάνω διάταξη εξαιρούνται συγκεκριµένες κατηγορίες φορολογουµένων για κοινωνικούς λόγους, ενώ ταυτόχρονα για τη δικαιότερη εφαρµογή του µέτρου
στον υπολογισµό του πραγµατικού εισοδήµατος, δεν περιλαµβάνονται µια σειρά από δαπάνες, όπως το ποσό της εισφοράς
αλληλεγγύης, καθώς και το ποσό της διατροφής διαζευγµένου
συζύγου ή τέκνου.
Τέλος, το νοµοσχέδιο εστιάζει στη µείωση του φορολογικού
φόρτου της δηµόσιας διοίκησης και των επιχειρήσεων, για αυτό
και θεσµοθετούνται µια σειρά από διαγραφές µικροοφειλών νοµικών και φυσικών προσώπων προς το δηµόσιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί κοινή διαπίστωση πως
δεν µπορεί να υπάρξει βιώσιµη οικονοµική µεγέθυνση χωρίς ένα
σταθερό και λειτουργικό φορολογικό σύστηµα. Η λογική του
νέου φορολογικού νοµοσχεδίου είναι ακριβώς αυτή. Με λελογισµένες και στοχευµένες µειώσεις φόρων προσπαθεί να δώσει
ώθηση στην οικονοµία, ενώ µε µια σειρά από καίριες µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις φιλοδοξεί να ενισχύσει τη θέση της χώρας
µας στον διεθνή καταµερισµό εργασίας.
Δυστυχώς κατά τη µακρά διάρκεια που το νοµοσχέδιο βρισκόταν σε δηµόσια διαβούλευση η Αξιωµατική Αντιπολίτευση υιοθέτησε µια στείρα και αντιπαραγωγική στάση. Ιδιαίτερα η κριτική
που διατυπώθηκε από πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πως το φορολογικό νοµοσχέδιο που καταθέσαµε δεν στηρίζει επαρκώς τη µεσαία τάξη της χώρας, στερείται σοβαρότητας και αξιοπιστίας. Η
απελθούσα κυβέρνηση που σύµφωνα µε την παραδοχή κορυφαίων Υπουργών της, υπερφορολόγησε για ιδεολογικούς λόγους τη µεσαία τάξη, δεν µπορεί σήµερα, λίγους µήνες µετά τις
εκλογές να υποδύεται τον αυτόκλητο υπερασπιστή των µεσαίων
κοινωνικών στρωµάτων.
Η κοινωνία σε όλες τις µετρήσεις επιδοκιµάζει την οικονοµική
µας πολιτική, καθώς γνωρίζει πως µε το σηµερινό δηµοσιονοµικό
περιβάλλον η Κυβέρνηση εξάντλησε τα όποια περιθώρια είχε στη
µείωση των φόρων. Ταυτόχρονα, αποτελεί δέσµευσή όλων µας
πως κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής µας θητείας και καθώς
το οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα θα βελτιώνεται έτι περαιτέρω,
θα προχωρήσουµε σε ακόµη πιο γενναίες µειώσεις φόρων και εισφορών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το φορολογικό νοµοσχέδιο που
κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών αποτελεί µια πραγµατικά αξιόλογη φορολογική µεταρρύθµιση, καθώς βελτιώνει το
οικονοµικό περιβάλλον, ενισχύσει σηµαντικά την αναπτυξιακή δυναµική της εθνικής οικονοµίας, ενώ ταυτόχρονα ενδυναµώνει την
κοινωνική συνοχή.
Για τους παραπάνω λόγους, το υπερψηφίζω, προτρέποντας
το Σώµα να κάνει το ίδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Α’ Πειραιώς της Νέας Δηµοκρατίας ο κ. Κατσαφάδος
Κωνσταντίνος, για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπε και
ο προηγούµενος συνάδελφός της Νέας Δηµοκρατίας πέρασαν
δέκα χρόνια για να έχουµε επιτέλους ένα νέο φορολογικό νοµοσχέδιο, το οποίο δεν θα φέρνει καινούργιες φορολογικές επιβαρύνσεις, δεν θα έχει µια εισπρακτική λογική, αλλά θα είναι ένα
νοµοσχέδιο το οποίο θα µειώνει φόρος, θα είναι ένα νοµοσχέδιο
το οποίο θα έχει µια αναπτυξιακή προοπτική, αλλά θα έχει και
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ένα κοινωνικό πρόσηµο.
Καταλαβαίνω την αγωνία της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µια
αγωνία η οποία πηγάζει από το αποτέλεσµα της οικονοµικής πολιτικής της σηµερινής Κυβέρνησης. Και ποιο είναι αυτό, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι; Τι µας έλεγε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα
προηγούµενα χρόνια; Ότι αυξάνει τους φόρους, έχουµε τεράστια υπερπλεονάσµατα που δεν τα ζητούσαν ούτε δανειστές
µας, αλλά προστατεύει τους κοινωνικά αδύναµους. Και τι είχαµε
ως αποτέλεσµα; Όλοι να γινόµαστε φτωχότεροι, να πνίγεται και
να ισοπεδώνεται η ανάπτυξη και να συρρικνώνεται η ελληνική οικονοµία. Αυτό το νοµοσχέδιο δείχνει τον άλλο δρόµο και καταρρίπτει, βέβαια, όλον αυτόν τον µύθο τον οποίο είχε καλλιεργήσει
ο ΣΥΡΙΖΑ, για να καλύψει την ακραία υπερφορολόγηση την οποία
βίωσε το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
Προκειµένου, λοιπόν, να καλύψετε όλο αυτό, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, τόσο ο εισηγητής σήµερα και η µία εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ -γιατί δεν έχουν µιλήσει άλλοι ακόµα από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση- τόσο και στις επιτροπές τι προσπαθούσατε να µας περάσετε; Προσπαθούσατε να µας περάσετε ότι
είµαστε ασυνεπείς σε σχέση µε τις προεκλογικές µας δεσµεύσεις. Ζητούσατε, λοιπόν, από µία κυβέρνηση πέντε µηνών, η
οποία µειώνει φόρους, κάνει όλη αυτή την προσπάθεια, να µειώσει όλους τους φόρους τους οποίους εσείς είχατε επιβάλει.
Μέσα σε πέντε µήνες, ό,τι είχατε γκρεµίσει σε τεσσεράµισι χρόνια! Πόσο ψεύτικο είναι αυτό άραγε.
Βέβαια, περνάτε και σε µια άλλη προσφιλή σας τακτική, να
προσπαθείτε και να δίνετε ταξικά χαρακτηριστικά και σε αυτό το
νοµοσχέδιο. Δεν προστατεύουµε, λέτε, τη µεσαία τάξη. Τέλειωσε
το επιχείρηµα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποίο ακούγαµε
προεκλογικά, θα έρθει και θα µειώσει το αφορολόγητο. Πέρασε
το επιχείρηµα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έρθει και θα προχωρήσει σε πογκρόµ απολύσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε,
όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και σε όλους αυτούς οι
οποίοι είχαν τα τεράστια εισοδήµατα των 10.000 ευρώ, από 22%
τον φόρο τον φτάνει στο 9%. Για αυτούς τους πλούσιους, προφανώς, µιλάτε, κύριοι συνάδελφοι, ότι εξυπηρετούµε, για αυτά
τα χοντρά πορτοφόλια των 10.000 ευρώ, που βίωναν αυτή την
ακραία υπερφορολόγηση και τους φορολογούσατε µε 22%.
Ερχόµαστε, λοιπόν, να αποκαταστήσουµε την τάξη και να µπορέσουµε να βοηθήσουµε όλους τους Έλληνες πολίτες. Γιατί όλα
αυτά τα µέτρα τα οποία φέρνει το συγκεκριµένο φορολογικό νοµοσχέδιο έχουν οριζόντιο χαρακτήρα. Ερχόµαστε, λοιπόν, να
βοηθήσουµε τον χαµηλόµισθο, τον χαµηλοσυνταξιούχο, τον
ελεύθερο επαγγελµατία και να του δώσουµε µία ανάσα.
Όπως ανάσα είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µείωση του
φόρου για τα νοµικά πρόσωπα από 28% στο 24%, τηρώντας τη
δέσµευσή µας ότι θα το φτάσουµε στο 20%. Γιατί αν προσπαθείς
και µπορείς να κάνεις µία επιχείρηση να στέκεται γερά στα πόδια
της, έτσι δίνεις τη δυνατότητα και οι υπάλληλοι οι οποίοι είναι σε
αυτή την επιχείρηση να προσδοκούν σε ακόµα καλύτερες απολαβές. Έτσι δίνεις τη δυνατότητα να µπορέσεις να καταπολεµήσεις ακόµα περισσότερο την ανεργία, η οποία πλήττει την
ελληνική κοινωνία. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Όσο για τη µείωση των φόρων στο µέρισµα, νοµίζω ότι είναι
άλλο ένα αναπτυξιακό µέτρο το οποίο φέρνει αυτή η Κυβέρνηση,
για να µπορέσει να βοηθήσει το επιχειρείν και την επιχειρηµατικότητα.
Σε ό,τι έχει να κάνει µε τη µείωση των βρεφικών ειδών από 24%
στο 13%, νοµίζω ότι δεν έχει να κάνει µόνο µε τους πλούσιους,
δεν έχει να κάνει µόνο µε τους έχοντες. Όλοι πιστεύω ότι κάνουµε παιδιά σε αυτή την ελληνική κοινωνία και µακάρι να µπορέσουµε να καταπολεµήσουµε µε ακόµα µεγαλύτερο τρόπο το
δηµογραφικό. Το ίδιο ισχύει και για τα κράνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι µόνο οι µειώσεις, οι
οποίες γίνονται όµως στους φόρους, όπως προείπα. Είναι και η
αναπτυξιακή προσπάθεια την οποία θέλουµε να δώσουµε µέσα
από αυτή την αναπτυξιακή εκκίνηση, την οποία προσπαθούµε να
κάνουµε στην οικονοµία, µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο. Είναι
πάρα-πάρα πολύ σηµαντικό ότι ο Υπουργός Οικονοµίας µίλησε
ότι θα έχουµε και περαιτέρω µείωση του ΕΝΦΙΑ, για να µπορέσει
να αποκτήσει ακόµα µεγαλύτερη αξία η ακίνητη περιουσία του
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Έλληνα.
Σηµαντικές είναι και όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πάρθηκαν για την αναστολή του φόρου σε ό,τι έχει να κάνει µε τις
άδειες οικοδοµής, για την υπεραξία και την αναστολή για τρία
χρόνια του φόρου υπεραξίας, αλλά και για την ενεργειακή αναβάθµιση όλων αυτών των κτηρίων µε µια επιδότηση της τάξεως
του 40%. Πρέπει να ενισχύσουµε την οικοδοµή, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, γιατί αποτελούσε ατµοµηχανή της ελληνικής οικονοµίας, γιατί πίσω από αυτήν στηρίζονται δεκάδες, εκατοντάδες
επαγγέλµατα αλλά και γιατί έτσι θα µπορέσει να ξαναποκτήσει
αξία η ακίνητη περιουσία του Έλληνα πολίτη.
Επίσης, στόχος ο οποίος µπαίνει µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο είναι ο επαναπροσδιορισµός της έννοιας της φορολογικής
κατοικίας που προβλέπει κίνητρα για τη φορολόγηση κεφαλαίων
τα οποία έρχονται από το εξωτερικό. Συγκεκριµένα, προβλέπεται
η πληρωµή ετησίου κατ’ αποκοπή φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων 500.000 ευρώ σε µία τριετία. Επίσης, καταργείται η εισφορά 0,6% του ν.128/1975 στις πιστώσεις factoring και leasing
µε στόχο τη µείωση του κόστους χρηµατοδότησης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων αλλά θεσπίζονται και φορολογικά κίνητρα
για τη δηµιουργία εταιρειών συµµετοχών. Πολύ σηµαντικό επίσης το ότι µειώνουµε τη φορολογία σε ό,τι έχει να κάνει µε τα
νέα αγροτικά συνεταιριστικά σχήµατα ούτως ώστε να δώσουµε
νέα ορµή, νέα δύναµη σε ό,τι έχει να κάνει µε τον πρωτογενή
τοµέα. Αλλά και κοινωνικά, ποιος µπορεί να µη δώσει συγχαρητήρια στην Κυβέρνηση, όταν πλέον θα µπορεί ο κάθε Έλληνας
πολίτης, ο οποίος έχει ένα παιδί το οποίο δυστυχώς έχει προβλήµατα, να έχει την απαλλαγή την οποία κάνουµε στην εισφορά αλληλεγγύης όλων των ΑΜΕΑ µε ποσοστό 80% ή την ενίσχυση στο
αφορολόγητο για κάθε νέο παιδί για 1.000 ευρώ;
Αυτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι φράσεις οι οποίες
δίνουν το κοινωνικό πρόσηµο αυτής της Κυβέρνησης.
Κλείνω λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την ελπίδα ότι
δεν θα σταθείτε µίζεροι και µικρόψυχοι σε αυτή την τόσο σηµαντική στιγµή σήµερα στο ελληνικό Κοινοβούλιο, όταν µετά από
δέκα χρόνια όλοι προσπαθούµε να δώσουµε τον καλύτερό µας
εαυτό για να µπορέσουµε να θεραπεύσουµε λάθη του παρελθόντος και να δώσουµε µία νέα ορµή στην οικονοµία αλλά και να
αποκαταστήσουµε το δίκαιο, το αίσθηµα δικαίου το οποίο είναι
απαραίτητο στην ελληνική κοινωνία. Αφήστε λοιπόν τις ιδεοληψίες σας, κοιτάξτε µε ρεαλισµό τα προβλήµατα τα οποία έχουµε
να αντιµετωπίσουµε και ελάτε και εσείς να βάλετε πλάτη γιατί το
έχει ανάγκη η πατρίδα µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Βουλευτής Καβάλας της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Μακάριος Λαζαρίδης,
για επτά λεπτά.
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φορολογική µεταρρύθµιση στην Ελλάδα. Όταν επί ΣΥΡΙΖΑ άκουγε κανείς τον
όρο αυτό, ήταν βέβαιο ότι θα εκλάµβανε τον τίτλο ως µία στρογγυλεµένη διατύπωση για την επιβολή νέων φόρων. Τα νέα όµως
είναι καλά. Πρώτον, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κυβερνά πια. Δεύτερον, αυτό
είναι το σχέδιο νόµου το οποίο θα ψηφίσουµε αύριο. Μειώνει φόρους. Επαναλαµβάνω, µειώνει φόρους, δεν τους αυξάνει. Και η
µείωση αφορά τους πολλούς, κυρίως αυτούς που επωµίστηκαν
συχνά σε δυσανάλογο βαθµό, το βάρος της οικονοµικής κρίσης.
Αρχίζω ξανά λοιπόν. Φορολογική µεταρρύθµιση στην Ελλάδα,
πράξη πρώτη, 31 Ιουλίου 2019. Ξεκινά η χαλάρωση της ιδεοληπτικής θηλιάς που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε βάλει στο λαιµό
όλων των Ελλήνων. Πώς; Μείωση του ΕΝΦΙΑ, κοµβική για τη µεσαία τάξη, µεσοσταθµικά στο 22%. Αποτέλεσµα; Περίπου τέσσερα εκατοµµύρια συµπολίτες µας είδαν τη διαφορά στις τσέπες
τους µέσα στον Σεπτέµβριο, νωρίτερα µάλιστα απ’ ό,τι είχαµε
υποσχεθεί προεκλογικά. Νέα ευνοϊκή ρύθµιση εκατόν είκοσι δόσεων, µέτρο επίσης σηµαντικό για τη µεσαία τάξη. Και αν προσθέσετε και την κατάργηση των capital controls, στην πράξη,
κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, όχι στα λόγια, τότε γίνεται ευκολότερα αντιληπτή η ανάσα που δώσαµε σε ελεύθερους επαγγελµατίες και τις επιχειρήσεις. Και αυτό ήταν µόνο η αρχή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Φορολογική ρύθµιση στην Ελλάδα, πράξη δεύτερη, 5 και 6 Δεκεµβρίου 2019. Μειώνονται αντί να αυξάνονται, όπως αυξάνονταν τα προηγούµενα χρόνια, οι φόροι εισοδήµατος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, για συνταξιούχους και αγρότες. Στηρίζεται η επιχειρηµατικότητα προς όφελος των εργαζοµένων και της
πραγµατικής οικονοµίας. Θεσπίζονται κίνητρα που προσελκύουν
ξένους επενδυτές. Αυτό κάνουµε. Ο βασικός πυλώνας των διατάξεων του νοµοσχεδίου είναι η φορολογική ελάφρυνση των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων.
Συνεχίζω. Μείωση φόρου, εισαγωγική κλίµακα από το 22% στο
9%. Πρώτοι µεγάλοι ωφεληµένοι είναι οι αυτοαπασχολούµενοι
αλλά και οι αγρότες. Ας δούµε τι σηµαίνει αυτή η µείωση για την
τσέπη ενός αγρότη στο Μυρτόφυτο του Παγγαίου ή στις Πηγές
του Νέστου. Ένας αγρότης λοιπόν µε εισόδηµα 7.000 ευρώ,
µέχρι σήµερα πλήρωνε φόρο 1.500 ευρώ τον χρόνο. Τώρα θα
πληρώνει 630 ευρώ, δηλαδή θα έχει όφελος πάνω από 900 ευρώ.
Και αν προστεθεί και το κέρδος από τη µείωση του ΕΝΦΙΑ, το
όφελος ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.
Συνεχίζω: Αφορολόγητο 1.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί.
Συνεχίζω: Σηµαντικές παρεµβάσεις φορολόγησης της επιχείρησης, 24% από 28%.
Συνεχίζω: Μείωση του φόρου στα µερίσµατα από το 10% στο
5%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξέρετε το εξής. Αυτές οι ρυθµίσεις δεν είναι απλά κάποιες φοροελαφρύνσεις, για να πούµε
ότι µειώσαµε τους φόρους. Είναι ο στοχευµένος τρόπος µε τον
οποίο θωρακίζουµε τις αξίες µας, αλλά και κάνουµε πράξη το
όραµά µας για δυναµική ανάπτυξη για κάθε Ελληνίδα και κάθε
Έλληνα, για καινοτόµο επιχειρηµατικότητα, που πάνω απ’ όλα κινητροδοτεί τη νέα γενιά, για κοινωνικά δίκαιη πολιτική που επιµερίζει και δεν ξεχωρίζει, που διορθώνει και δεν ισοπεδώνει.
Ας δούµε ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Η καθιέρωση χαµηλού φορολογικού συντελεστή 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήµατα δίνει την ευκαιρία στον πρόεδρο Σταύρο Αρβανιτάκη και τα µέλη του Αγροτικού Αλιευτικού Συνεταιρισµού
Λιµνοθαλασσών Κεραµωτής, στην εκλογική µου περιφέρεια, την
Καβάλα, να λειτουργήσουν επιτέλους καλύτερα, αποτελεσµατικότερα, ανταγωνιστικότερα, ποιοτικότερα. Ακόµη, οι συγκεκριµένοι πανηγυρίζουν, καθώς µειώνουµε από το 10% στο 5% το
ετήσιο µίσθωµα των εκτάσεων για τους αλιευτικούς συνεταιρισµούς. Και αυτό δεν είναι το τέλος της διαδροµής.
Εµείς αποδείξαµε ότι οι δεσµεύσεις µας ήταν πολιτικό συµβόλαιο τιµής µε τον πολίτη, χωρίς πισωγυρίσµατα, χωρίς αναβολές.
Να είστε βέβαιοι ότι θα υπάρξουν και άλλες πράξεις στο έργο
της φορολογικής ελάφρυνσης και συνεπώς, της ανάπτυξης σε
αυτή την χώρα. Και δεν είναι µόνο η πρόσφατη δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι εντός του εποµένου χρόνου θα υπάρξουν και άλλες φοροελαφρύνσεις που θα αφορούν
στη µείωση του ΕΝΦΙΑ αλλά και της εισφοράς αλληλεγγύης. Θυµίζω τη δέσµευσή του από τον Σεπτέµβριο του 2017 στη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης, ως Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, για την εξασφάλιση σταθερού φορολογικού συστήµατος
για τουλάχιστον µια πενταετία.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων.
Με µεθοδευµένες παρεµβάσεις υλοποιεί ένα προς ένα µέτρα
που αλλάζουν την καθηµερινότητα όλων και την εικόνα της Ελλάδας. Και φυσικά, η κλιµάκωση της νέας φορολογικής πραγµατικότητας θα περιλαµβάνει και τον τελικό στόχο της Κυβέρνησης
της Νέας Δηµοκρατίας για δύο συντελεστές ΦΠΑ, 22% και 11%
σε βάθος τετραετίας. Αυτά µπορεί να θεωρούνται δεδοµένα, µια
και η συνέπεια λόγων και πράξεων αυτής εδώ της Κυβέρνησης
δεν είναι προς απόδειξη, είναι µία καθηµερινή πραγµατικότητα
που τη ζουν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες.
Οι φορολογικές ελαφρύνσεις που θα ψηφίσουµε αύριο θα κάνουν το τοπίο πραγµατικά ευέλικτο, λειτουργικότερο και ελκυστικότερο για τα νοικοκυριά, την επιχειρηµατικότητα, τις επενδύσεις. Θα ανακουφίσουν τη µεσαία τάξη από τη λαίλαπα της
παράλογης φοροµαστίγωσης των προηγουµένων τεσσάρων
ετών. Και ενδεχοµένως να συµφωνήσουµε ότι υπό κανονικές
συνθήκες δεν θα αποτελούσε αυτό αφορµή για πανηγυρισµούς
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αλλά τονίζω το «υπό κανονικές συνθήκες». Οι συνθήκες, όπως
όλοι γνωρίζουµε, δεν ήταν κανονικές, όχι µόνο γιατί η χώρα
βίωσε τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης, αλλά γιατί όλοι και
πολύ περισσότερο η µεσαία τάξη υπέστη τις σκληρές, άδικες,
παράλογες συνέπειες της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Τιµωρήθηκε σκληρά η µεσαία τάξη, στοχοποιήθηκε ιδεολογικά ή µάλλον θα έλεγα ότι επικηρύχθηκε ιδεοληπτικά, έγινε αντικείµενο
κατατρεγµού στο όριο του αφανισµού.
Το παραδέχεστε άλλωστε και εσείς οι ίδιοι ή τουλάχιστον -τον
βλέπω είναι και στην Αίθουσα- η εσωκοµµατική αντιπολίτευση
στον κύριο Τσίπρα υπό τον κύριο Τσακαλώτο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχεται όµως η ώρα της αποκατάστασης της δηµιουργικής ανάτασης όχι των πολλών, αλλά
όλων. Για πρώτη φορά υπάρχει κυβέρνηση που κοιτάει στα µάτια
την ελληνική κοινωνία οριζόντια, γιατί τα χαµηλά και τα µεσαία
στρώµατα αποτελούν τον κορµό της χώρας, είναι οι πνεύµονες
της καθηµερινής ζωής. Να είστε βέβαιοι ότι στο τέλος της ηµέρας εµείς θα µοιράσουµε µέρισµα συνολικής ανάπτυξης µέσα
από την ορθολογική διαχείριση και όχι τις ακραίες πρακτικές της
υπερφορολόγησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ, είµαστε υπερήφανοι για την ιδεολογική µας συνέπεια, αλλά και για την πολιτική µας πρακτική. Ναι, σχεδιάζουµε
και λειτουργούµε στην υπηρεσία της συντριπτικής πλειονότητας
της ελληνικής κοινωνίας, κάτι που εσείς δεν κάνατε ποτέ και υλοποιούµε τις πολιτικές µας προθέσεις αφοσιωµένοι στο κοινό µας
µέλλον και το µέλλον ξεκινάει τώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): 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 επτά µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί
τους από το 2ο Γυµνάσιο Αιγίου (δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Δίνω τον λόγο στο Βουλευτή της Β’ Θεσσαλονίκης της Νέας
Δηµοκρατίας, τον κ. Βαρτζόπουλο Δηµήτριο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου
να σας εξηγήσω από µία πιστεύω διαφορετική σκοπιά γιατί το
σχέδιο νόµου που διαπραγµατευόµαστε σήµερα είναι πραγµατικά ο µοναδικός δρόµος για να γίνουµε µία κανονική ευρωπαϊκή
χώρα. Αν θέλουµε πραγµατικά να εκσυγχρονιστούµε ο µόνος
τρόπος είναι να µειώσουµε τους φόρους, να ξεκινούµε να µειώνουµε τους φόρους και να τους µειώνουµε όσο το δυνατόν πιο
συχνά και πιο ριζικά γίνεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2017 βάσει των στοιχείων
του ΟΟΣΑ τα συνολικά φορολογικά βάρη της χώρας ανήρχοντο
στο 39,4% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, ενώ ο µέσος
όρος του ΟΟΣΑ τότε ήταν το 34,2%, αν δεν απατώµαι.
Χώρες της Ευρώπης, οι οποίες ζητούσαν περισσότερα από
τους πολίτες τους ήταν η Γαλλία, η Δανία, το Βέλγιο, η Σουηδία,
η Ιταλία. Ενώ παραδείγµατος χάριν το Ηνωµένο Βασίλειο και η
Γερµανία ζητούσαν λιγότερα από αυτούς. Αυτό σηµαίνει ότι ο
δυστυχής Έλλην φορολογούµενος ευρίσκετο σε µία χειρότερη
θέση ακόµα και από αυτούς τους Γερµανούς.
Η δυστυχής αυτή θέση γίνεται ακόµη, όµως, πιο δραµατική αν
συνυπολογίσει κανείς και δύο άλλους παράγοντες. Ο ένας εξ
αυτών των παραγόντων είναι τα έσοδα. Βάσει των στοιχείων του
ΟΟΣΑ και όπως θέλετε τους µετρούµε είτε τους µέσους µισθούς
είτε το ωριαίο κόστος εργασίας τα έσοδα, όµως, των Ελλήνων
πολιτών ήταν κατώτερα του µέσου όρου του ΟΟΣΑ, παραδείγµατος χάριν ήταν πολύ κατώτερα ακόµη και από χώρες, οι οποίες
θεωρούνται σε πολύ χειρότερη οικονοµική κατάσταση από εµάς.
Εκείνο το οποίο έχει σηµασία είναι ότι στην κορυφή της πυραµίδας ήταν όλες αυτές οι χώρες, οι οποίες είχαν και τα υψηλότερα φορολογικά βάρη. Πολύ απλά δηλαδή σε εκείνες τις χώρες
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οι πολίτες πλήρωναν περισσότερο ή πληρώνουν περισσότερο,
κερδίζουν όµως και πολύ περισσότερα χρήµατα.
Τα πράγµατα γίνονται ακόµη πιο δυστυχή για τον δυστυχή Έλληνα φορολογούµενο αν δει κάνεις και έναν άλλον παράγοντα,
το δείκτη τιµών καταναλωτή. Στο δείκτη τιµών καταναλωτή, στο
περίφηµο καλάθι της νοικοκυράς λοιπόν, εµείς βρισκόµαστε
πολύ πάνω από τον µέσο όρο του ΟΟΣΑ. Είµαστε ακριβότερη
από χώρες, όπως η Γαλλία και η Γερµανία. Είµαστε ίση περίπου
όπως η Φινλανδία και η Ιταλία.
Τι σηµαίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλο αυτό; Σηµαίνει
ότι ενώ κερδίζουµε λίγα είµαστε ακριβότερη χώρα από πολύ
πλουσιότερους και πληρώνουµε και περισσότερους φόρους από
τους περισσότερους. Αυτό σηµαίνει ότι ακόµη και αν ήµασταν
µία κανονική ευρωπαϊκή χώρα θα είχαµε µεγάλη δυσκολία µε την
αγοραστική µας ισχύ να στηρίξουµε τη ζήτηση, η οποία µπορεί
και πρέπει και είναι η µόνη που στηρίζει ουσιαστικά την ανάπτυξη, ούτως ώστε να µπορέσουµε και εµείς να έχουµε µία βελτίωση της οικονοµικής µας κατάστασης.
Δυστυχώς, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είµαστε
µία κανονική ευρωπαϊκή χώρα, διότι εκτός από τις επίσηµες δαπάνες που σας ανέφερα υπάρχουν και άλλες ανεπίσηµες δαπάνες και µάλιστα σε σηµαντικότατους τοµείς, όπως είναι η υγεία,
η παιδεία και η πρόνοια.
Ας πιάσουµε τον πρώτο από αυτούς τους τοµείς, την υγεία.
Υπάρχουν και εδώ ορισµένα στατιστικά στοιχεία, τα οποία αναφέρουν ότι το 7,2% του µέσου εισοδήµατος µιας µέσης ελληνικής οικογένειας, ενός µέσου νοικοκυριού δαπανώνται για
ιδιωτικά έξοδα υγείας. Ο µέσος όρος στην Ευρώπη είναι γύρω
στο 1% µε 2%. Και αυτό βεβαίως οφείλεται στο γεγονός ότι στην
Κεντρική Ευρώπη όταν θέλει κανείς να πάει στον γιατρό για οτιδήποτε πηγαίνει σε ένα συµβεβληµένο γιατρό µε τα ταµεία της
χώρας του, που είναι πάρα πολλοί και εκεί καλύπτει όλα τα έξοδα
το ταµείο. Στην Αγγλία που υπάρχει ένα διαφορετικό σύστηµα
πηγαίνει στον οικογενειακό γιατρό πάλι δωρεάν γι’ αυτό.
Εδώ, όπως ξέρετε καλύτερα από εµένα -και το ξέρω και εγώ
βέβαια παρά πολύ καλά ως γιατρός- αν θέλει κανείς να εξυπηρετηθεί γρήγορα και ορθά θα πρέπει να πάει σε έναν ιδιώτη γιατρό και ακολουθώντας το φοβερό σύστηµα που λέγεται «fee for
service out of pocket», που σηµαίνει δηλαδή ότι πληρώνω από
την τσέπη µου τον γιατρό κατευθείαν και παίρνω τις αποδείξεις
στον βαθµό που τις παίρνω και ως εκ τούτου τα στατιστικά στοιχεία που σας ανέφερα έχουν και την αξιοπιστία που έχουν.
Εκτός τώρα από αυτό, όµως ,υπάρχει και ο δεύτερος τοµέας,
ο τοµέας της παιδείας. Θα ξέρετε, όπως και εγώ κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι ελάχιστοι οι µαθητές, οι οποίοι παίρνουν ακόµη και
την κρατική πιστοποίηση της γλωσσοµάθειας χωρίς φροντιστήρια ξένων γλωσσών εκτός σχολείου. Το τι πληρώνει το µέσο ελληνικό νοικοκυριό από την τρίτη γυµνασίου και µετά για την
είσοδο των παιδιών τους στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα είναι επίσης γνωστό. Οι δώδεκα χιλιάδες αιτήσεις µετεγγραφών δείχνουν τι κοστίζει στο µέσο ελληνικό νοικοκυριό το
να σπουδάζει το παιδί έξω από την πόλη την στιγµή που έχουµε
τις εστίες που έχουµε, την στιγµή που δεν έχουµε υποτροφίες,
την στιγµή που δεν έχουµε δυνατότητα σπουδαστικών δανείων.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι υπάρχουν και εδώ ιδιωτικές δαπάνες, τις οποίες η ΕΛΣΤΑΤ προσδιορίζει στο 3,2%. Το πόσο
αυτό ανταποκρίνεται στα πράγµατα το αφήνω στη δική σας
κρίση.
Και υπάρχει και ένας τρίτος τοµέας, ο τοµέας της πρόνοιας.
Εδώ δεν υπάρχει κανένα στατιστικό στοιχείο, ακριβώς διότι δεν
υπάρχουν δυνατότητες µετρήσεων. Εάν ένα ελληνικό νοικοκυριό, µία οικογένεια έχει την ατυχία να έχει ένα παιδί ανάπηρο,
ιδίως µε βαριές νευροψυχιατρικές νόσους που είναι και οι πιο
αναπηρικές, αυτό το παιδί µετά το ειδικό σχολείο εξυπηρετείται
µόνο από τα ΚΔΑΠ, τα οποία λειτουργούν µέσω ΕΣΠΑ µε vouchers.
Τούτο σηµαίνει ότι καλύπτουν µερικώς τις ανάγκες. Και αν
αυτά καλύπτουν µερικώς τις ανάγκες, τις ανάγκες των ανήµπορων γερόντων, δηλαδή γερόντων οι οποίοι έχουν γηροψυχιατρικά ή γενικώς γηροιατρικά προβλήµατα δεν τις καλύπτει απολύτως τίποτε πλην των γηροκοµείων και των ιδιωτικών ψυχιατρι-
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κών κλινικών, τα οποία και οι οποίες ζητούν µηνιαίως πολύ περισσότερα από όσα έχει να διαθέσει ο γέρων ή η γερόντισσα µε
την µηνιαία σύνταξή του.
Τούτο σηµαίνει ότι τα τέκνα τους είναι υποχρεωµένα είτε να
πληρώνουν από την τσέπη τους τις κυρίες των όµορων κρατών
που παίρνουν αυτά τα οποία παίρνουν ή να κάθονται στο σπίτι
για τους φροντίζουν χάνοντας το µεροκάµατο. Άρα, λοιπόν, να
κι άλλες άδηλες δαπάνες το ύψος των οποίων το αφήνω στην
κρίση σας.
Τι σηµαίνει, φίλες και φίλοι, όλο αυτό; Σηµαίνει ότι ο µόνος
τρόπος να στηρίξουµε τη ζήτηση είναι να ελαφρύνουµε τους φόρους, Ο µόνος τρόπος να εκσυγχρονιστούµε είναι να ελαφρύνουµε τους φόρους, διότι µόνον έτσι θα έχουµε ανάπτυξη και
µόνο µέσα από την ανάπτυξη θα έχουµε εκείνα τα έσοδα που θα
επιτρέψουν την οικοδόµηση ενός πραγµατικού ευρωπαϊκού κράτους πρόνοιας, να µας κάνουν δηλαδή και εµάς µία κανονική ευρωπαϊκή χώρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Σπήλιος Λιβανός για δώδεκα λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι
εµβληµατικό. Μειώνουµε για πρώτη φορά µετά από χρόνια τους
φόρους και θέτουµε τα θεµέλια για την οικονοµική αναγέννηση
της πατρίδας µας και για µια ανάπτυξη βιώσιµη για όλους. Ενισχύουµε την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και τονώνουµε
την κοινωνική δικαιοσύνη. Διεκδικούµε τη συλλογική ευηµερία,
επενδύοντας στην οικονοµική ελευθερία. Αποδεικνύουµε στην
πράξη ότι ο φιλελευθερισµός οδηγεί στη στήριξη των πολλών
και ειδικά των πιο αδύναµων.
Προεκλογικά δεσµευθήκαµε να φέρουµε ισχυρή επενδυτική
ανάπτυξη στην Ελλάδα. Είπε ο εισηγητής του ΚΙΝΑΛ, ο κ. Αρβανιτίδης, που δεν είναι εδώ τώρα, ότι περιµένουµε την ανάπτυξη
µόνο µέσα από τη µείωση των φόρων. Δεν πρέπει να µας υποτιµάει. Κινούµαστε συγκεκριµένα µε σχέδιο που κινείται πάνω σε
πέντε άξονες: Ασφάλεια και σταθερότητα, θωράκιση των θεσµών, µεταρρυθµίσεις, ισχυρό τραπεζικό σύστηµα, απαλλαγµένο
από κόκκινα δάνεια -έρχεται το νοµοσχέδιο- και αλλαγή -αυτό
που συζητάµε σήµερα- του δηµοσιονοµικού µείγµατος µε τη µείωση των φόρων και των εισφορών.
Από την πρώτη µέρα που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση κάνουµε πράξη ακριβώς αυτή µας την πολιτική. Τα αποτελέσµατα
είναι απτά και συγκεκριµένα. Αλλαγή του οικονοµικού κλίµατος,
χαµηλός δανεισµός, εµφανής αύξηση της εµπιστοσύνης στο ελληνικό χρηµατιστήριο, αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Τα πιο πρόσφατα, τα χθεσινά δεδοµένα που έχουµε είναι ότι το
ελληνικό δηµόσιο δανείστηκε για πρώτη φορά µε αρνητικό επιτόκιο και στα εξάµηνα γραµµάτια µετά από τις δύο φορές που
δανειστήκαµε µε αρνητικό επιτόκιο στα τρίµηνα. Επίσης, εγκρίθηκε από το Eurogroup η επιστροφή 767 εκατοµµυρίων ευρώ
από κέρδη των ελληνικών οµολόγων, ενώ η τέταρτη έκθεση εποπτείας της Κοµισιόν, η θετικότερη απ’ όλες όσες έχουν γίνει για
όλα τα εποπτευόµενα, επισηµαίνει τα θετικά των µεταρρυθµίσεων και την ουσιαστική αλλαγή του οικονοµικού κλίµατος στη
χώρα µας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, που σήµερα µάς εγκαλεί, άφησε πίσω του -και αυτό
το γνωρίζουµε πλέον όλοι- ένα δηµοσιονοµικό κενό ύψους 400
περίπου εκατοµµυρίων για το ’19. Πρακτικά έριξε έξω τον προϋπολογισµό του. Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατία, όχι µόνο
κάλυψε το κενό που παρέλαβε από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δηµιούργησε και έναν επιπλέον δηµοσιονοµικό χώρο που της επιτρέπει
να προχωρήσει σε µειώσεις φόρων και κοινωνικές παροχές από
το πρώτο έτος της διακυβέρνησης το ’19. Γι’ αυτό είναι αστεία θα µου επιτρέψετε την έκφραση- όσα εισηγήθηκε ο εισηγητής
του ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν στην Αίθουσα, ότι δήθεν τρώµε από τα
έτοιµα, ότι δήθεν καθυστερήσαµε να φέρουµε ένα φορολογικό
νοµοσχέδιο κατά πέντε µήνες.
Έχουµε, λοιπόν, ήδη πάρει µία σειρά από θετικά µέτρα όλο
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αυτό το διάστηµα που καθυστερούσαµε, τα οποία γνωρίζετε
πολύ καλά και βέβαια όλοι οι Έλληνες έχουν νιώσει στις τσέπες
τους: ΕΝΦΙΑ, επίδοµα θέρµανσης, εκατόν είκοσι δόσεις, εξήντα
έξι χιλιάδες συντάξεις χηρείας, κατάργηση capital controls κ.λπ..
Και τώρα δίνουµε σταδιακά το κοινωνικό µέρισµα στοχευµένα
στους πιο αδύναµους, ξεκινώντας από τους µακροχρόνια άνεργους, τις πολύτεκνες οικογένειες και τις οικογένειες µε εξαρτώµενα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Αυτό που αποδεικνύουµε µέσα
από αυτή την πολιτική είναι ότι η κοινωνική ευαισθησία και η ουσιαστική οικονοµική ανάπτυξη πάνε µαζί.
Οι πολίτες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρουν πια ότι η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υλοποιεί πιο γρήγορα απ’ ό,τι
δεσµεύθηκε το σχέδιό της για την ελάφρυνση των νοικοκυριών
και των επιχειρήσεων. Με τον προεκλογικό µας λόγο και τη µετεκλογική µας συνέπεια αποδεικνύουµε ότι ο λαϊκισµός µπορεί
να νικηθεί από τον πολιτικό φιλελευθερισµό. Κινηθήκαµε κόντρα
στη λαϊκίστικη επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να αναδιανέµει τη φτώχεια,
να καταπιέζει την ανάπτυξη για να δηµιουργεί δυσβάσταχτα
υπερπλεονάσµατα, να υπερφορολογεί τη µεσαία τάξη, ασκώντας
ταξική πολιτική και να συσσωρεύει ληξιπρόθεσµες οφειλές του
δηµοσίου, προκειµένου να µοιράζει λεφτά και επιδόµατα σε συντεχνίες και οµάδες ψηφοφόρων. Για εµάς είναι καθαρό ότι η επιλογή είναι µία: η µείωση της υπερφορολόγησης. Δεσµευτήκαµε
προεκλογικά γι’ αυτό και τώρα το κάνουµε πράξη, γιατί πιστεύουµε ότι µόνο έτσι θα έρθει η πραγµατική οικονοµική ανάπτυξη.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ τότε από ανικανότητα και ιδεοληψία υπερφορολόγησε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το 2016 οι
πολίτες υπέστησαν τη µεγαλύτερη αύξηση στην ετήσια φορολογική επιβάρυνση µεταξύ όλων των χωρών του ΟΟΣΑ, ενώ το ’17
η επιβάρυνση διογκώθηκε ακόµα περισσότερο µε την αύξηση
των έµµεσων φόρων. Ο ΣΥΡΙΖΑ µε την «περήφανη διαπραγµάτευση» και το «ηρωικό» εξάµηνο του ’15 επέβαλε στη χώρα δέκα
δισεκατοµµύρια αχρείαστα µέτρα και τη χρέωσε µε περίπου 100
δισεκατοµµύρια.
Φορολογήθηκε πολύ υψηλά η εργασία, σε τέτοιο σηµείο που
η φορολογία να αποτελεί η ίδια το µέγιστο αντικίνητρο στην ίδια
την εργασία. Χαρακτηριστικό είναι ότι για καθαρές αποδοχές
40.000 ευρώ το κράτος αφαιρεί στις µέρες µας µέσω φόρων και
εισφορών περίπου το 60% του ποσού που πληρώνει ο εργοδότης, το υψηλότερο από κάθε άλλη χώρα µεταξύ των κρατώνµελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην έκθεση taxing wages του
ΟΟΣΑ η Ελλάδα για το 2018 κατέλαβε την δέκατη τρίτη θέση από
τριάντα έξι χώρες ως προς την συνολική φορολογική επιβάρυνση στο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες.
Όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αν µου επιτρέπετε, το πιο
ουσιαστικό πρόβληµα δεν βρίσκεται εκεί, σε αυτή την υπερφορολόγηση. Βρίσκεται ακριβώς στη χαµηλή ανταποδοτικότητα
των φόρων. Και αυτό -το είδαµε να γίνεται τα προηγούµενα χρόνια- πρέπει να το εξετάσει πολύ σοβαρά και η Κυβέρνησή µας
από εδώ και µπρος. Οι πολίτες πληρώνουν συνεχώς αυξανόµενους φόρους και εισφορές χωρίς να παίρνουν πίσω τις αντίστοιχες παροχές. Ενώ, λοιπόν, εξαντλήθηκε η φοροδοτική ικανότητα
των πολιτών, οι υπηρεσίες και οι παροχές που απολαµβάνουν
από το κράτος δεν βελτιώνονται. Και όταν λέµε για υπηρεσίες
και παροχές που το κράτος υποχρεούται να διασφαλίζει στους
πολίτες, εννοούµε όλο το φάσµα αυτών, από την υγεία και την
παιδεία ως τις υποδοµές, την αποτελεσµατικότητα του κράτους
και τη δικαιοσύνη. Αυτό είναι το σηµαντικότερο πρόβληµα για
όλους τους πολίτες, κυρίως βέβαια τους πιο αδύναµους και βεβαίως την πολυσυζητηµένη µεσαία τάξη.
Προσέξτε, όµως, γιατί έγινε πολύς διάλογος τον τελευταίο
καιρό για τη µεσαία τάξη και σε τι συνίσταται αυτή. Αντί να ανακυκλωνόµαστε και να αναλωνόµαστε σε προσπάθειες ορισµού
της και να τσακωνόµαστε για το εισόδηµα που την προσδιορίζει,
ας βάλουµε όλη αυτή την ενέργεια και το πολιτικό µας κεφάλαιο
ουσιαστικά στη στήριξή της. Αυτή είναι η βασική προτεραιότητα
της Κυβέρνησης αυτής, χωρίς βέβαια να ξεχνάµε τους µη προνοµιούχους και τους αδύναµους συµπολίτες µας.
Προσωπικά αντιλαµβάνοµαι ως µεσαία τάξη τους µισθωτούς
του ιδιωτικού τοµέα, τους ανέργους, τους δηµοσίους υπαλλή-
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λους, τους αυτοαπασχολούµενους, τους συνταξιούχους, τους
φοιτητές, τους αγρότες και όλους εκείνους που ξυπνάνε κάθε
πρωί και αγωνίζονται για ένα καλύτερο µέλλον. Όπως λέγαµε και
µε τον συνάδελφο, τον κ. Αµυρά, πριν, ακριβώς τους Έλληνες
νοικοκυραίους, δηλαδή τη µεγάλη πλειοψηφία των συµπολιτών
µας. Αυτούς θεωρούµε ως ραχοκοκαλιά της οικονοµίας και της
κοινωνίας µας. Πιστεύω ακράδαντα ότι µόνο µια ισχυρή και δηµιουργική µεσαία τάξη εγγυάται την ανάπτυξη, θωρακίζει τους
θεσµούς της δηµοκρατίας και προστατεύει από λαϊκιστικές
εκτροπές.
Σε όλους αυτούς απευθυνόµαστε µε το παρόν νοµοσχέδιο. Και
βέβαια, όπως τόνισα και πριν, στους µη προνοµιούχους και
στους πιο αδύναµους συµπολίτες µας. Θεσπίζουµε ένα πλέγµα
φορολογικών µέτρων ανακούφισης και ενδυνάµωσης ακριβώς
αυτής της µεσαίας τάξης που περιέγραψα, που είναι η βασική
προϋπόθεση για οικονοµική µεγέθυνση. Παράλληλα, επειδή πιστεύουµε συνειδητά στη δύναµη της ελεύθερης οικονοµίας που
οδηγεί στην ευηµερία και την κοινωνική δικαιοσύνη, θεσπίζουµε
και µέτρα για τις επιχειρήσεις.
Οι τροπολογίες που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ και ανέλυσε για λίγα
λεπτά ο κ. Τσακαλώτος πριν, δείχνουν ακριβώς αυτή τη διαφορετική αντίληψη που έχουµε για την επιχειρηµατικότητα, για την
ελεύθερη οικονοµία, για τη διάστασή της στην κοινωνική δικαιοσύνη και την ανάπτυξη για όλους.
Δεν είναι δουλειά των Βουλευτών να τη σχολιάσουν, θα τη
σχολιάσει η Κυβέρνηση µετά. Ήθελα απλά να τοποθετηθώ ως
προς τη διάσταση του ιδεολογικού υπόβαθρου αυτών.
Θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ λεπτοµερώς, όπως πολλοί
καλοί συνάδελφοι, και ο εισηγητής και ο Υφυπουργός πριν, στα
µέτρα τα οποία παίρνουµε. Διότι είναι µία από τις καλύτερες στιγµές για όλους τους Βουλευτές να υποστηρίζουν επιτέλους φοροαπαλλαγές.
Σεβόµενος, όµως, τον χρόνο, δεν θα το κάνω. Θα το αφήσω,
για να τα ξανασυζητήσουµε όταν συνεχίσουµε να φέρνουµε
αυτές τις φοροαπαλλαγές στο µέλλον.
Ρώτησαν κάποιοι συνάδελφοι από τον ΣΥΡΙΖΑ αν εξαντλούνται
οι µειώσεις των φόρων σε αυτό το νοµοσχέδιο. Η απάντηση είναι
σαφής. Βεβαίως, όχι. Δεν θα ξεχάσουµε τον διακηρυγµένο στόχο
µας να µειώσουµε -και τελικά ευχόµαστε να µπορέσουµε να καταργήσουµε- την εισφορά αλληλεγγύης. Έχουµε ως άµεσες
προτεραιότητές µας µία µεγάλη µείωση της προκαταβολής του
φόρου σταδιακά, όσο µπορούµε.
Μακάρι να µπορούσαµε να κάνουµε αυτό που προτείνετε εσείς
σήµερα, που, βέβαια, είστε εκείνοι που το διπλασιάσατε στα χρόνια της διακυβέρνησής σας, τη φορολογική ελάφρυνση των µισθωτών, που, επίσης, έχουµε ως προτεραιότητάς µας.
Δεσµευόµαστε -η Κυβέρνηση δεσµεύτηκε ήδη- για τη µείωση
του φόρου των επιχειρήσεων στο 20% από το 24%, που την κάνουµε τώρα, για την επόµενη χρονιά.
Κυρίες και κύριε συνάδελφε, κλείνοντας, θέλω να κάνω µία ειλικρινή, απλή ερώτηση, χωρίς ουσιαστικά διάθεση αντιπαράθεσης. Όλες αυτές τις ηµέρες, και είναι αρκετές αυτές, σε απάντηση της κατηγορίας ότι δεν έγινε αρκετή διαβούλευση γι’ αυτό
το νοµοσχέδιο, δεν έχουµε πάρει µία καθαρή απάντηση γιατί
έστω κάποιες από αυτές τις φοροαπαλλαγές δεν τις ψηφίζετε.
Έστω και τώρα στο τέλος, γιατί, απ’ ό,τι καταλάβαµε, δεν πρόκειται να τις ψηφίσετε, δώστε και σε µας µία καλή εξήγηση, αλλά
κυρίως απευθυνθείτε στον ελληνικό λαό και πείτε του γιατί µετά
από τόσα χρόνια αυτής της φορολογικής πολιτικής που επικράτησε στη χώρα µας εσείς δεν είστε µαζί µας σε αυτή τη φορολογική ελάφρυνση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε κι εµείς και για την τήρηση του χρόνου, µε την παράκληση όλοι οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι να τηρήσουν αυτόν τον χρόνο.
Έχουµε εκατόν ένα εγγεγραµµένους συναδέλφους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020».
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Θα δώσω τον λόγο τώρα στον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας στην Α’ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον κ. Σιµόπουλο Στράτο, για επτά λεπτά.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,
κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τους τελευταίους
πέντε µήνες µέσα στην Αίθουσα αυτή απεδείχθη περίτρανα ότι
τα κόµµατα έχουν διαφορές και η άποψη ότι τα κόµµατα δεν έχουν διαφορές, κυρίως τα δύο µεγάλα, είναι ανεδαφική και λάθος.
Σε όλα τα νοµοσχέδια βλέπαµε µε σαφήνεια να αναδεικνύονται
διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές στοχεύσεις: Από την κατάργηση του ασύλου, µε τον τρόπο µε τον οποίο είχε θεσπιστεί, έως
τη συνταγµατική µεταρρύθµιση.
Ένα τέτοιο νοµοσχέδιο είναι κα το σηµερινό, που αναδεικνύει
την τεράστια διαφορά της Νέας Δηµοκρατίας και του φιλελευθερισµού από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Τι έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια; Συνεχώς, µε ένταση, αύξανε τους φόρους και έδινε επιδόµατα. Και
έχουµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο το οποίο µειώνει τους φόρους
και, ουσιαστικά, δηµιουργεί θέσεις εργασίας. Αυτή είναι µία πολύ
µεγάλη κοµβική διαφορά µεταξύ των δύο κοµµάτων.
Παράλληλα, ενώ η Κυβέρνηση παρέλαβε έναν προϋπολογισµό
ο οποίος δεν διέθετε περιθώρια, δηµοσιονοµικό χώρο δηλαδή,
βρήκε τον δηµοσιονοµικό χώρο, ξεκίνησε τη µείωση των φόρων,
ήδη από το τέλος του Ιουλίου, και σε µία τέτοια κατεύθυνση κινείται συνεχώς. Δεν αλλάζει ρότα. Μειώνει συνεχώς φόρους και
µειώνοντας φόρους βρίσκει και δηµοσιονοµικό περιθώριο.
Ταυτόχρονα, η µείωση των φόρων αυτών είναι αναπτυξιακή.
Θα σταθώ ιδιαίτερα στην απαλλαγή για τρία χρόνια από τον ΦΠΑ
στις πωλήσεις όσων κατοικιών γίνονται για πρώτη φορά και η
άδειά τους έχει εκδοθεί µετά το 2006.
Ακούστηκε µέσα στην Αίθουσα αυτή ότι η οικοδοµή απασχολεί
εκατό επαγγέλµατα. Παλαιότερα είχα κάνει µία µελέτη, µέσα από
την οποία προέκυψε ότι δεν είναι εκατό, είναι τριακόσια, γιατί
είναι και πάρα πολλά επαγγέλµατα τα οποία στοιχίζονται πίσω
από την οικοδοµή και τα οποία εκ πρώτης όψεως δεν είναι φανερά.
Στην ίδια κατεύθυνση είναι και οι φοροαπαλλαγές για όσες
επενδύσεις γίνονται σε κατοικίες στον τοµέα της εξοικονόµησης
ενέργειας. Εκεί πιθανόν, κύριε Υπουργέ, να µπορούσαµε να ήµασταν και λίγο πιο γενναίοι. Όµως, ήδη έγινε ένα πολύ σηµαντικό
βήµα.
Επίσης, οι νοµοθετικές ρυθµίσεις για τη φορολογική κατοικία
των κατοίκων του εξωτερικού ουσιαστικά αυτή την ανάγκη ικανοποιούν, την ανάγκη η χώρα, µε στιβαρά βήµατα, µε µεταρρυθµίσεις σε διαφορετικούς τοµείς, να βαδίζει προς την ανάπτυξη.
Επίσης, έχουµε παράλληλα κάποιες σηµαντικές ρυθµίσεις, τις
έχουν πει εδώ πριν διάφοροι συνάδελφοι, όπως είναι ο µειωµένος φόρος για τα αγροτικά οχήµατα ή τα κίνητρα για την προµήθεια ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, όπως επίσης και τον µειωµένο
φόρο για τις νεοφυείς επιχειρήσεις.
Κύριε Υπουργέ, είναι γεγονός ότι στο θέµα της προκαταβολής
του φόρου πρέπει να κάνουµε ό,τι µπορούµε -δεν ξέρω αν είναι
θέµα του µεθεπόµενου ουσιαστικά προϋπολογισµού- να κινηθούµε µε µεγαλύτερη ταχύτητα και µε µεγαλύτερη γενναιότητα.
Επίσης, φέραµε ρυθµίσεις που αφορούν τους ανάπηρους και
τους πολύτεκνους. Θυµίζω, κάνοντας µία παρένθεση, ότι αν συνεχίσουµε έτσι, το 2050 από δέκα εκατοµµύρια θα είµαστε µόνο
οκτώµισι εκατοµµύρια. Έτσι, στους πολύτεκνους καταργήσαµε
τον απαράδεκτο φόρο πολυτελείας.
Έχουµε ακόµη, όµως, βήµατα να κάνουµε στην κατεύθυνση
αυτή. Πιθανώς, πολύ γρήγορα να µπορέσουµε για τους πολύτεκνους να καταργήσουµε την εισφορά αλληλεγγύης ή το τέλος
επιτηδεύµατος.
Θα αναφερθώ, επίσης, σε ένα θέµα το οποίο δεν αφορά πολλούς, αλλά θεωρώ ότι η πολιτική, ακόµη κι αν διευκολύνει τον
ένα, έχει ρόλο να παίξει και είναι σηµαντική.
Ξέρετε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες είναι µικροµεσαίες
και οι οποίες δέχτηκαν το «haircut» των οµολόγων. Και αυτές οι
επιχειρήσεις τώρα λειτουργούν. Και δεν αναφέροµαι σε µεγάλες
επιχειρήσεις φαρµακευτικές ή σε τράπεζες. Και για αυτές ακόµη
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τις επιχειρήσεις έχουµε απόσβεση ουσιαστικά του φόρου για
τριάντα χρόνια. Θεωρώ ότι πρέπει να «σκύψουµε» επάνω στις
επιχειρήσεις αυτές και τα τριάντα χρόνια να γίνουν ένα ή δύο.
Τελειώνοντας, επειδή ένας συνάδελφος µίλησε από το Βήµα
αυτό για τα δηµόσια αγαθά, θεωρώ ότι πρέπει να µελετήσουµε
πολύ καλά το πρόγραµµα «Open Public Services» των Βρετανών
συντηρητικών. Με το πρόγραµµα «Open Public Services» δίνουν
τη δυνατότητα σε πολλαπλές επιλογές, που είναι το κύτταρο του
φιλελευθερισµού και αφορά είτε στον ιδιωτικό είτε στο δηµόσιο
τοµέα. Είναι πολύ σηµαντικό µε τη µέθοδο του voucher -το κάναµε ήδη και λύσαµε το πρόβληµα όσον αφορά στους παιδικούς
σταθµούς- να το κάνουµε και για άλλες δηµόσιες παροχές.
Μπορούµε να το κάνουµε, παραδείγµατος χάριν, στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι». Όσον αφορά στους Βρετανούς
συντηρητικούς, κύριε Πρόεδρε, αυτό το voucher το παίρνουν
ακόµη και οι δηµόσιοι φορείς. Και αν δεν µπορούν να καλύψουν
µε τα voucher τα έξοδά τους, κλείνουν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα δώσω τον λόγο
για επτά λεπτά στο Βουλευτή Λαρίσης της Νέας Δηµοκρατίας,
τον κ. Κέλλα. Στη συνέχεια τον λόγο θα πάρει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής, ο κ. Λοβέρδος και
µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης για
έξι λεπτά, επειδή µίλησε ο Πρόεδρός του.
Ορίστε, κύριε Κέλλα, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση
υλοποιεί τάχιστα το πρόγραµµά της για µία φωτεινή Ελλάδα τού
αύριο και συγχρόνως αντιµετωπίζει, µε τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο, τις µεγάλες εξωτερικές προκλήσεις, οι οποίες οφείλονται τόσο στην επιθετικότητα της Άγκυρας, όσο και στο µεταναστευτικό, που είναι ένα διεθνές ζήτηµα, για το οποίο, βεβαίως,
λίγο ευθύνεται η πατρίδα µας.
Είναι απαράδεκτο, αγαπητοί συνάδελφοι, η ελληνική Κυβέρνηση να µάχεται στο εξωτερικό για εθνικά θέµατα και στο εσωτερικό να ασκείται αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση από την
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Και, βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι επί των ηµερών σας
ανοίξαµε τα σύνορα και είπαµε, «περάστε, καλωσορίσατε» και
ξέφυγε ο έλεγχος των ανθρωποροών, όπως, επίσης, ότι επί των
ηµερών σας έκλεισαν και τα βόρεια σύνορα της χώρας. Και
επειδή πρώτιστα είµαστε Έλληνες και οι ιδεολογίες έπονται,
καλό θα ήταν να πορεύεστε µε γνώµονα το εθνικό συµφέρον και
όχι την πολιτική επιβίωση της Προοδευτικής Συµµαχίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά τη µείωση του ΕΝΦΙΑ, τη
βελτίωση των εκατόν είκοσι δόσεων, την αναδιοργάνωση της δηµόσιας διοίκησης προς το σχηµατισµό του επιτελικού κράτους,
την άρση των κεφαλαιακών ελέγχων, την ανασυγκρότηση της
ψηφιακής διακυβέρνησης και τη µετάβαση της δικαιοσύνης στην
ψηφιακή εποχή, καθώς και τον επενδυτικό νόµο, η Κυβέρνησή
µας σήµερα υλοποιεί τάχιστα ένα κρίσιµο σύνολο δεσµεύσεων,
απαλλάσσοντας τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις από άδικα
βάρη, ενισχύοντας την οικονοµική δραστηριότητα και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης της χώρας µας.
Κατ’ αρχάς, για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελµατίες,
αγρότες, µισθωτούς και συνταξιούχους µειώνουµε τον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή από το 22% στο 9% για εισοδήµατα
µέχρι 10.000 ευρώ. Με τη συγκεκριµένη ρύθµιση, βεβαίως, δεν
θα ευνοηθούν µόνο όσοι έχουν εισόδηµα κάτω των 10.000 ευρώ,
αλλά το σύνολο των φορολογουµένων, αφού, όπως γνωρίζετε
πολύ καλά, το εισόδηµα φορολογείται κλιµακωτά, ενώ µειώνονται κατά µία ποσοστιαία µονάδα και οι συντελεστές για τα υψηλότερα εισοδήµατα.
Όπως τόνισε, δε, ο κύριος Υπουργός, οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι της κατηγορίας εισοδήµατος από 12.000 έως 18.000
ευρώ θα έχουν µείωση από 80 έως 200 ευρώ, ενώ ο µέσος ελεύθερος επαγγελµατίας θα έχει µείωση φόρου µέχρι 1.300 ευρώ.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να επισηµάνω ότι προβλέπεται και
µία σηµαντική αύξηση του αφορολογήτου µε γνώµονα τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας, που συνιστά τον πυλώνα ανά-
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πτυξης του έθνους. Όπως είχαµε δεσµευτεί προεκλογικά, αυξάνουµε µε το παρόν σχέδιο νόµου το αφορολόγητο κατά 1.000
ευρώ για κάθε παιδί, ενώ στον προϋπολογισµό που θα ψηφίσουµε το επόµενο διάστηµα, προβλέπεται η χορήγηση επιδόµατος 2.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού.
Επιπλέον, είχαµε πει ότι θα µειώσουµε τον ΦΠΑ για τα βρεφικά
είδη από τα 24% στο 13%, κάτι που, επίσης, γίνεται πράξη µε το
παρόν σχέδιο νόµου. Και επειδή έχω την τιµή να προεδρεύω
στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, θα ήθελα να
αναφέρω την αντίστοιχη µείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13%
για παιδικά καθίσµατα και κράνη µοτοσυκλετιστών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Και για τα ποδήλατα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Και για ποδηλάτες, κύριε Αµυρά. Βεβαίως!
Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό που υλοποιεί άµεσα
τη συγκεκριµένη µας δέσµευση, διότι η οδική ασφάλεια είναι ένα
ζήτηµα πάρα πολύ σοβαρό, που απασχολεί όλους µας.
Συγχρόνως, για τις επιχειρήσεις µειώνουµε το φορολογικό
συντελεστή από το 28% στο 24%. Όπως έχει τονίσει το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης, σταθερή είναι η περαιτέρω βούλησή µας για µείωση των συντελεστών των νοµικών προσώπων
τα επόµενα χρόνια, προκειµένου να ενισχύσουµε την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, στηρίζουµε την αγροτική επιχειρηµατικότητα και
την ανάπτυξη της υπαίθρου, καθιερώνοντας τον χαµηλό φορολογικό συντελεστή 10% για αγροτικά συνεταιριστικά σχήµατα,
που θα απελευθερώσει τις παραγωγικές δυνάµεις του πρωτογενούς τοµέα και θα ευνοήσει τη σύσταση νέων επιχειρήσεων στην
ελληνική περιφέρεια.
Προβλέπεται, ακόµα, η µείωση του συντελεστή φορολόγησης
των µερισµάτων από 10% στο 5%, καθώς και η µείωση για το
2018 της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος από το 100% στο
95% για προκαταβολή φόρου που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε στο 55% το 2015.
Ταυτόχρονα, δίνουµε οξυγόνο σε έναν κλάδο που επλήγη ιδιαίτερα από την κρίση, τον κλάδο της οικοδοµής. Ειδικότερα, αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδοµές -και µάλιστα από το
2006- περιλαµβάνοντας και την αντιπαροχή, ενώ προβλέπεται η
παροχή έκπτωσης φόρου κατά 40% για εργασίες ενεργειακής,
λειτουργικής και αισθητικής αναβάθµισης κτηρίων.
Ακόµη, αναστέλλεται η επιβολή φόρου υπεραξίας στη µεταβίβαση ακινήτων για τρία χρόνια.
Συνολικά εκτιµάται ότι τα συγκεκριµένα µέτρα θα αναθερµάνουν όχι µόνο το συγκεκριµένο κλάδο, αλλά και τα δεκάδες επαγγέλµατα, τα οποία είναι άµεσα συνδεδεµένα µε αυτόν.
Συν τοις άλλοις, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι υφίσταται ένα
ακόµη µέτρο, το οποίο αφορά τους οινοποιούς και τους εµπόρους όλης της Ελλάδος. Προβλέπεται η επιστροφή ή η διαγραφή
του ειδικού φόρου κατανάλωσης που βεβαιώθηκε για τα κρασιά,
τα οποία µέχρι την τελευταία ηµέρα ισχύος του ειδικού φόρου
κατανάλωσης κρασιού, δηλαδή την 31η Δεκεµβρίου του 2018, δεν
είχαν διατεθεί στην κατανάλωση. Είναι ένα δίκαιο µέτρο και
µπράβο στην Κυβέρνηση που το κάνει πράξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου συνιστά
-όπως αναφέρεται και στον τίτλο του- µία φορολογική µεταρρύθµιση µε αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο, µία µεταρρύθµιση που υπερψηφίζουµε εµπλαισιώνοντας τα αποφασιστικά βήµατα που έχει κάνει ως τώρα η Κυβέρνησή µας για να
φέρει µία ισχυρή και βιώσιµη ανάπτυξη για την πατρίδα µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής, ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος, για δώδεκα λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ξεκινήσω την αγόρευσή µου
κάνοντας δύο αναφορές στην απαράδεκτη και παράνοµη απόπειρα συµφωνίας -όπως την αποκαλεί ο Πρόεδρος Ερντογάντης Τουρκίας µε αυτό που αυτοαποκαλείται κυβέρνηση της Λιβύης χωρίς να είναι. Και λέω «αυτοαποκαλείται χωρίς να είναι»,
διότι, όπως είναι σε όλους µας γνωστό, η κυβέρνηση αυτή πα-
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ράγει έγκυρο λόγο και αποφάσεις για το µικρότερο µέρος των
εδαφών της Λιβύης, για το µέρος εκείνο που δεν βρίσκονται οι
πλουτοπαραγωγικές περιοχές της χώρας αυτής και πάνω απ’
όλα και πρώτα απ’ όλα, πολιτικά µιλώντας, για µία «σαν κυβέρνηση», για κάτι «σαν κυβέρνηση» αφού δεν υπάρχει Βουλή να την
στηρίζει, αφού η Βουλή έχει µετατοπιστεί προς την επαναστατηµένη πλευρά.
Αυτή, λοιπόν, η παράνοµη απόπειρα συµφωνίας, ως αντιτιθέµενη στο Δίκαιο της Θάλασσας, µε όλες τις εκφάνσεις και τις εκδοχές του και για όλα τα θέµατα του, το µνηµόνιο, όπως το
αποκαλούν, πρέπει να βρει απέναντί της µία σθεναρή, σθεναρότατη ελληνική στάση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν πρόκειται για αυτό που αποκαλούµε επί δεκαετίες τώρα «τουρκική προκλητικότητα». Μην εγκλωβιζόµαστε σε µία ρουτίνα των εκφράσεων, που αποτυπώνει
µια ρουτινιάρικη µέθοδο σκέψης.
Δεν πρόκειται περί προκλητικότητας. Πρόκειται περί ωµής παραβίασης κυριαρχικών δικαιωµάτων. Και βέβαια, είναι ορθότατη
η στάση µας να κινητοποιηθούµε µε πάρα πολύ έντονο τρόπο σε
όλους τους διεθνείς οργανισµούς και τα φόρα. Μιλώ για τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών, για την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από
όλα εγώ, για το ΝΑΤΟ µε τα προβλήµατα που αυτό έχει, αλλά
µιλάω και για τα φόρα, όπως είναι η Διεθνής Διάσκεψη για τη
Λιβύη. Μάλιστα η επόµενη σύνοδός της γίνεται στη Γερµανία σε
λίγο καιρό.
Πρέπει µέσα απ’ αυτή τη δική µας κινητικότητα ο Ερντογάν να
καταλάβει ότι είναι αποµονωµένος. Και από την άλλη, το κυρίαρχο, το βασικό, το πρώτο, είναι ότι πρέπει να καταλαβαίνει
όταν µιλάει µε τον Έλληνα Πρωθυπουργό ή οι δικοί του αξιωµατούχοι µε τους δικούς µας, ότι εδώ είναι µία χώρα η οποία δεν
πρόκειται να δεχθεί τετελεσµένα µε ό,τι κι αν σηµαίνει η φράση
αυτή.
Για να το πεις, όµως, αυτό και να το εννοείς κι αν χρειαστεί,
να το κάνεις, πρέπει να είσαι ενωµένος. Και για να είναι οι πολιτικές δυνάµεις ενωµένες, πρέπει να είναι συνεννοηµένες. Χωρίς
συνεννόηση που προϋποθέτει την πληροφόρηση, κοινή πληροφόρηση για όλους, ενότητα δεν µπορεί να υπάρχει και να είναι
και αρραγής και παραγωγός θετικών εξελίξεων και πάνω απ’ όλα
ισχύος σε ό,τι αφορά το θέµα που µιλάµε.
Γι’ αυτό η δική µας Πρόεδρος, κ. Γεννηµατά, ζήτησε τη σύγκληση του Συµβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Ακούστηκαν διάφορες αιτιάσεις σε σχέση µε αυτή την πρόταση, όλες αστήριχτες
και πάνω απ’ όλα οι αιτιάσεις περί διαρροών και χωριστών δηλώσεων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν έχουµε όλοι τις ίδιες εµπειρίες σε αυτή την Αίθουσα σε ό,τι αφορά τα ζητήµατα της εξωτερικής µας πολιτικής. Επειδή, όµως, έχω εγώ κάποιες ίσως και
αρκετές, σας διαβεβαιώνω ότι όποτε συγκλήθηκε όργανο της Ελληνικής Δηµοκρατίας σχετικό µε τέτοιου είδους θέµατα, τα λεγόµενα εθνικά, τα θέµατα εξωτερικής πολιτικής, δεν υπήρξε η
παραµικρή διαρροή. Αναφέροµαι στο Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας, όταν
αυτή συνεδριάζει κεκλεισµένων των θυρών.
Και για να µην είµαι γενικός και αόριστος, θέλω να σας ενηµερώσω ότι για το θέµα αυτό της δήθεν, δηλαδή, συµφωνίας ως
προοπτικής, το 2018 είχε γίνει συζήτηση στο Εθνικό Συµβούλιο
Εξωτερικής Πολιτικής, την οποία προκαλέσαµε εµείς ως Κίνηµα
Αλλαγής και εγώ προσωπικά. Και για να είµαι δίκαιος και σωστός
πρέπει να θυµίσω ότι παρόµοια παρέµβαση έκανε και ο τότε εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο πρέσβης, κ. Σαββαϊδης.
Εγώ επανέφερα το θέµα -Υπουργός ήταν ο κ. Κατρούγκαλοςτην άνοιξη του 2019, ζητώντας να κάνουµε ειδική συνεδρίαση
του Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής για να δούµε
µήπως πρέπει να προλάβουµε κινήσεις τής Τουρκίας. Δεν ακούστηκε ως παραγωγός θετικών εξελίξεων η πρότασή µας αυτή.
Ενηµερώσαµε και µε τους νέους κοινοβουλευτικούς συσχετισµούς και τη νέα Κυβέρνηση για την επικίνδυνη αυτή προοπτική
και πάλι δεν εισακουστήκαµε. Δεν εννοώ σε καµµία περίπτωση
ότι οι Υπουργοί ή οι κυβερνήσεις επέδειξαν αδιαφορία. Αλλά
µπορώ να ισχυριστώ ότι το θέµα υποτιµήθηκε.
Άρα, λοιπόν, υπάρχει µεγάλη ανάγκη να διαµορφώσουµε κοινή
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τακτική και κοινή στρατηγική, να δούµε ποιες είναι οι ενδεχόµενες κινήσεις µας. Και αυτό για να γίνει, είναι µια µορφή βοήθειας,
αυτό, δηλαδή, που η Κυβέρνηση αποδέχτηκε αποδεχόµενη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύγκληση του Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Δεν λέµε όχι, αλλά λέµε ότι αυτό δεν είναι
αρκετό. Και δεν είναι αρκετό γιατί το καταλαβαίνουµε απλώς ως
προστάδιο της σύγκλησης του Συµβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών.
Ξαναλέω -και κλείνω µε αυτό- δεν πρόκειται για τουρκική προκλητικότητα. Πρόκειται για την υπογραφή µιας δήθεν συµφωνίας, ενός µνηµονίου το οποίο προϋποθέτει παραβίαση των
κυριαρχικών δικαιωµάτων της χώρας. Είναι µία παράνοµη και
απαράδεκτη καθ’ όλα αυτή στα σηµεία ενέργεια από την πλευρά
της Τουρκίας και της δήθεν κυβέρνησης της Λιβύης.
Για τα θέµατα της οικονοµίας και ειδικά τα φορολογικά θέµατα
του σχεδίου νόµου, να µου που επιτραπεί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µία αναφορά για θέµα που δεν είναι µέσα σε αυτό το
πλαίσιο, αλλά είναι στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων µου. Υπάρχει
αυτή τη στιγµή µία κινητοποίηση είκοσι τεσσάρων απολυµένων
ανθρώπων από την Τράπεζα Πειραιώς µε τον πιο απότοµο τρόπο
που έχουµε δει τα τελευταία χρόνια, τον πιο απότοµο τρόπο!
Δεν έχω χρόνο να περιγράψω την κατάσταση που έχει συµβεί.
Έχω δευτερογενή ενηµέρωση άλλωστε και περιορίζοµαι να
στείλω ένα µήνυµα διά των παρισταµένων Υπουργών στον αρµόδιο Υπουργό. Ο κ. Κατρίνης µε ενηµέρωσε για λεπτοµέρειες.
Μπορεί στην τοποθέτησή του να τις υπογραµµίσει. Αλλά οι παριστάµενοι Υπουργοί πρέπει να ενηµερώσουν τον Υπουργό Εργασίας ότι οι εργασιακές σχέσεις δεν µπορούν να διακόπτονται
έτσι απότοµα. Δεν είναι αυτή έντιµη ρύθµιση των εργασιακών
σχέσεων. Είναι το ακριβώς αντίθετό της.
Για τα θέµατα που µας απασχολούν θα πω τώρα. Είχα κάνει
τον Ιούλιο µία τοποθέτηση και είχα πει ότι γι’ αυτά που γράφουν
τα ρεπορτάζ των εφηµερίδων για την εκταµίευση κάποιων εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ ως επιστροφή από τα κέρδη των
κεντρικών τραπεζών από τα ελληνικά οµόλογα, τα περίφηµα
ANFAs και SMPs. Μάθαµε ότι µε χθεσινή απόφαση του Eurogroup αυτά εκταµιεύονται για την Ελλάδα.
Είναι µία πάρα πολύ θετική κίνηση αυτή. Και δεν είµαστε πολιτικά τσιγκούνηδες για να µη λέµε το καλό. Πρέπει να το υπογραµµίζουµε, γιατί είναι προς το συµφέρον όλων. Η ελληνική
Κυβέρνηση όµως -και σωστά- για να το πετύχει υπογράµµισε ότι
αυτά τα χρήµατα δεν σχετίζονται µε την δηµοσιονοµική µας πολιτική. Δεν θα πάνε, δηλαδή, στα έσοδα της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τον προυπολογισµό του 2020. Αλλά, θα αφιερωθούν σε
επενδύσεις.
Επιστρέφω στην οµιλία µου τον Ιούλιο του 2019, γιατί τότε το
ρεπορτάζ που η Κυβέρνηση άφηνε να διαµορφωθεί, είναι ότι
αυτές οι επιστροφές, αυτές οι εκταµιεύσεις µπορεί και να δίνουν
δηµοσιονοµικό χώρο. Και έλεγα ότι αυτό δεν µπορεί να γίνει, δεν
θα γίνει και δεν έγινε. Είναι καλό που υπάρχουν αυτές οι εκταµιεύσεις, αλλά δεν αφορούν τα δηµοσιονοµικά θέµατα της χώρας.
Υπογραµµίζω, λοιπόν, αυτές τις εκταµιεύσεις ως ένα θετικό
γεγονός, που δεν σχετίζεται όµως µε τα έσοδα και τα έξοδα της
Ελληνικής Δηµοκρατίας για το έτος 2020.
Κύριε Υφυπουργέ, στη συζήτηση της επιτροπής για τον προυπολογισµό είπαµε ότι δεν µπορούµε να προχωρούµε σε περαιτέρω εµβαθύνσεις, εάν σε σχέση µε τον λόγο έµµεσων και
άµεσων φόρων, δεν έχουµε τους σχετικούς πίνακες. Μέχρι και
την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού του 2018, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, υπήρχε σαφής αναφορά στο κείµενο για την
σχέση έµµεσων και άµεσων φόρων.
Δεν χρειάζεται στην Αίθουσα αυτή να εξηγήσω πόσο ταξικοί
είναι οι έµµεσοι φόροι και πόσο ο λόγος πρέπει να είναι υπέρ των
άµεσων φόρων και όχι υπέρ των εµµέσων. Αλλά ο πίνακας αυτός
εξαλείφθηκε, χάθηκε από το 2018 και µετά. Και η αιτιολογία που
µας δόθηκε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το χρειάζεται,
ότι έχει αλλάξει τον τρόπο του σχετικού υπολογισµού και απαλείφθηκε ο πίνακας.
Εγώ, κύριε Υπουργέ, σας ζητώ µέχρι αύριο που θα γίνει η ψήφιση του φορολογικού σχεδίου νόµου -επειδή η σχέση αυτή προκύπτει και από τον νόµο αυτό- να µας δώσετε τον σχετικό πίνακα.
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Ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι θα τον φέρει. Εµείς ακόµη δεν είδαµε
τον πίνακα αυτόν. Θέλουµε, λοιπόν, τη σχετική αναλογία για τα
έτη 2017, 2018 και 2019 καθώς και για την πρόβλεψη βάσει του
δικού σας προϋπολογισµού του 2010. Γιατί οι δικές µας αριθµητικές πράξεις καταλήγουν σε πάρα πολύ δυσοίωνα συµπεράσµατα για τη σχέση αυτή και µε βάση το φορολογικό σχέδιο
νόµου και µε βάση τον προϋπολογισµό του 2020.
Και επίσης να υπογραµµίσω κάτι που ανέφερε ο κ. Αρβανιτίδης. Γιατί για τα νοικοκυριά που έχουν εισοδήµατα από 20.000
έως 30.000 ευρώ -αφού ο κύριος Σταϊκούρας µάς δίνει την κατά
τον ΟΟΣΑ διαµόρφωση των µεσαίων στρωµάτων- δεν προβλέπεται ούτε ένα ευρώ ανακούφισης;
Θέλω, κύριε Πρόεδρε, να υπογραµµίσω -από τον Ιούλιο το λέω
σταθερά- ότι το πιο άδικο µέτρο που µας έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν
η 100% προκαταβολή για την φορολογία εισοδήµατος για το
εκάστοτε επόµενο έτος.
Αυτό ήταν έξω από τα όρια µιας λογικής δηµοκρατικής πολιτείας, εκατό τοις εκατό και το είχαµε καταγγείλει. Όταν έφεραν
την µείωση του ΕΝΦΙΑ δύο κόµµατα, εµείς και το ΜέΡΑ25, είχαµε
πει ότι αυτό ως το πιο άδικο µέτρο πρέπει να µας απασχολήσει
στον προϋπολογισµό που έρχεται. Και είδαµε ότι το 100% γίνεται
95%. Όχι, µε συγχωρείτε, εµείς προτείνουµε µε την τροπολογία
που έχουµε καταθέσει, επειδή το µέτρο είναι σχεδόν one off εµείς λέµε δύο χρόνια-δηλαδή µια και έξω, ένα ποσοστό φέτος
και ένα ποσοστό το 2021 και να φτάσουµε στο 50% που το παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου, που
είναι ανθρώπινο και λογικό. Γιατί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η
προκαταβολή του 100% γίνεται βάσει του παρόντος εισοδήµατος
που το επόµενο έτος, επιτέλους, µπορεί να µην επαναληφθεί,
µπορεί να είναι µικρότερο και είναι για έναν ελεύθερο επαγγελµατία εξοντωτικό πραγµατικά. Δεν κάνετε τίποτα παραπάνω από
το να το πάτε από το 100% στο 95%.
Κύριε Λιβανέ, επειδή κάνατε κριτική στον κύριο Αρβανιτίδη:
Είναι αυτό το µέτρο αναπτυξιακό; Δεν είναι. Γι’ αυτό τι σας είπε;
Εγώ τον παρακολούθησα και επειδή δεν είµαι άνθρωπος των
υπερβολών, ειδικά στην οικονοµία, σας είπε ότι όταν σχεδιάζουµε φορολογικό σχέδιο νόµου και προϋπολογισµό, έχοντας
υποφέρει δέκα χρόνια η Ελλάδα, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες,
κοιτάµε και την αναπτυξιακή του πλευρά. Δεν φτάνει µόνο να µειώνεις τους φόρους, χρειάζονται και άλλα µέτρα. Χρειάζεται η
µείωση του φόρου σε σχέση, λόγου χάριν, µε τις προσλήψεις.
Χρειάζεται η µείωση του φόρου σε σχέση µε τις γρηγορότερες
αποσβέσεις. Είναι µια δέσµη µέτρων που εγγυάται την ανάπτυξη.
Κάνετε µια κριτική, ότι η κριτική Αρβανιτίδη ήταν κάπως αυστηρή στον τοµέα αυτό. Αυτό εννοεί και το είπε µε πάρα πολύ
συγκεκριµένους όρους, ας πούµε για το 24% θα σας πούµε όχι;
Δεν ξέρω τι θα ψηφίσετε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ακούω ότι…
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Περιµένουµε απαντήσεις, κύριε Λοβέρδο. Δεν έχουµε πάρει απαντήσεις.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Τα κουκιά είναι µετρηµένα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι, κύριε Αλεξιάδη µου, αλλά έχετε
ένα 28% που γίνεται 24%. Δεν µπορούµε να µην πούµε ότι αυτό
είναι θετικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας παρακαλώ, µην
κάνετε διάλογο µεταξύ σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο διάλογος είναι θετικός.
Προσπαθούµε σε ορισµένα πράγµατα που ακούγονται και
είναι θετικά να είµαστε οµόφωνοι, γιατί να µην είµαστε; Το 24%
είναι θετικό µέτρο και προφανέστατα θα το ψηφίσουµε, αλλά η
κριτική µας είναι ότι δεν φτάνει, πρέπει να συνδυαστεί µε άλλα.
Κύριε Πρόεδρε, θα θίξω ακόµη δύο θέµατα και θα ολοκληρώσω σε ένα, ενάµισι λεπτό και σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Αν είναι τόσο, θα το
κατανοήσω. Μην το υπερβείτε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τόσο θα είναι.
Πάµε στην εισφορά αλληλεγγύης: Σωστά λέει η Κυβέρνηση
ότι για τα ΑΜΕΑ, για τα άτοµα µε αναπηρίες άνω του 80% η εισφορά αυτή καταργείται. Εντάξει, οι άνθρωποι αυτοί, όµως, είναι
λίγοι. Δεν έπρεπε να προσθέσετε τους µικροοµολογιούχους που
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τους συντρίψαµε όταν έγινε το PSI; Δεν έφταιγαν καθόλου και
δεν φταίνε σε τίποτα που είχαν ακόµη και στα χρόνια της κρίσης
επενδύσει στην αξιοπιστία του ελληνικού κράτους;
Εγώ, κύριε Τσακαλώτε, έκανα ερωτήσεις στον κ. Χουλιαράκη,
γιατί ήταν αυτός αρµόδιος, και δεν ήρθε ούτε µία φορά να µου
απαντήσει αν είναι µέσα στο spectrum της πολιτικής του.
Έκανα ερωτήσεις στον κ. Στουρνάρα και κάνω ερωτήσεις γιατί
το έζησα αυτό. Από το 2015 και µετά και δεν απαντάει η δική σας
Κυβέρνηση, δεν απάντησε ποτέ. Η κυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέλου απαντούσε ότι θα το δει, αλλά δεν το είδε.
Δεν πρέπει κάποια στιγµή να τους πούµε ότι τους βλέπουµε,
τους κοιτάµε, µας απασχολούν; Δεν λέω να επιστρέψουµε ποσά,
γιατί αυτό θα γεννήσει προβλήµατα σε σχέση µε τους άλλους
που περικόψαµε τα οµόλογά τους, αλλά λέω ότι αυτή την αλληλεγγύη τους την έχουν εκφράσει έµπρακτα και µε αιµατηρό
τρόπο. Μπορούµε, λοιπόν, σε σχέση µε την εισφορά αλληλεγγύης κάτι να δείξουµε εκεί. Πάντως, η σταδιακή κατάργηση της
εισφοράς αλληλεγγύης δεν προκύπτει µέσα από τη ρύθµιση του
άρθρου 18 του σχεδίου νόµου.
Τέλος, έχει γίνει εκτεταµένη αναφορά στο περίφηµο αυτό
µέτρο που αφορά την µεταφορά της φορολογικής κατοικίας.
Έχει επεκταθεί ο κ. Αρβανιτίδης. Εγώ δεν θα προλάβω, αλλά θα
πω ότι ενώ το µέτρο µού ακούγεται καλό και έξυπνο και πονηρό,
σταθµίζουµε τις συνέπειες του µέτρου στην Κυπριακή Δηµοκρατία και το κοιτάµε και µε µία ανασφάλεια -µη συµβούν και εδώ τα
ίδια- και από την άλλη, αναρωτιόµαστε οι Έλληνες που µετέφεραν την φορολογική τους κατοικία το 2011 φοβηθέντες και θέλουν να την επαναφέρουν, γιατί να εξαιρεθούν;
Λέει ο κ. Σταϊκούρας ότι θα το δει κάποια στιγµή αργότερα,
αλλά θα ήταν µια ευκαιρία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Λοβέρδο. Περάσαν δυόµισι λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε να πω
την τελευταία µου φράση; Αν µου το επιτρέπετε, αν δεν µου το
επιτρέπετε θα κατέβω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, είναι
η τελευταία σας πρόταση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Υπάρχει και το θέµα των stock options. Επειδή δεν έχω χρόνο, κύριε Υφυπουργέ, θα ήθελα να σας
πω το εξής: Σε ένα στέλεχος επιχείρησης µε 35.000-40.000 ευρώ
εισόδηµα εάν αλλάξει η φορολογική του κατάταξη λόγω bonus
επιβαρύνεται µε 36% έως 46% φορολογία και ένα στέλεχος των
100.000 ευρώ επιβαρύνεται µε 15%. Αυτό είναι στήριξη µεσαίων
στρωµάτων ή ένα χαδάκι σε κάποιους που έχουν αρκετά; Θέλω
να το δείτε αυτό το θέµα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Δεν είναι έτσι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έτσι όπως το έχετε διαµορφώσει
στρέφεστε εναντίον των κατά κυριολεξία µεσαίων στον χώρο
αυτό, της εργασίας και υπέρ αυτών οι οποίοι έχουν και τις µικρότερες ανάγκες. Θα σας δώσω τη σχετική ανάλυση και αν έχω
δευτερολογία θα το αναπτύξω. Είναι ακριβώς έτσι. Η ενηµέρωσή
µου είναι και πρωτογενής και δευτερογενής και είµαι και στην
διάθεσή σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, τριάντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί συνοδοί, από το 3o Γυµνάσιο Αγρινίου (πρώτο
τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνική
Λύσης, κ. Κωνσταντίνος Χήτας για έξι λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Θα πάρω και τον χρόνο που άφησε
ο κ. Λοβέρδος.
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Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, θα είµαι πάρα πολύ σύντοµος, επειδή σέβοµαι τους συναδέλφους και τη λίστα των εκατό
οι οποίοι περιµένουν υποµονετικά. Θα είναι πάρα πολύ σύντοµος, διότι τόσο ο Πρόεδρός µας όσο και ειδικός αγορητής µας
ανέλυσαν διεξοδικά τις θέσεις µας. Θα µου επιτρέψετε να αναφέρω δύο-τρία σηµεία µόνο επί του νοµοσχεδίου που αποτελούν
προτεραιότητα και, αν θέλετε, και κόκκινες γραµµές.
Ένα από αυτά είναι η µείωση, κύριε Υπουργέ, για παράδειγµα,
της εισφοράς αλληλεγγύης που θα έχει άµεσο αποτέλεσµα
στους µισθούς και στις συντάξεις. Είναι θέµατα τα οποία πρέπει
να τα δούµε και να τα δούµε σήµερα µέχρι και αύριο που θα ψηφιστεί. Η περαιτέρω ουσιαστική µείωση του ΕΝΦΙΑ και η σταδιακή κατάργησή της είναι µέτρα ανακούφισης για τον Έλληνα
πολίτη.
Πάµε σε ένα θέµα πάρα πολύ σηµαντικό, κύριε Υπουργέ. Θα
µου επιτρέψετε, διότι νοµίζω ότι έχουµε όλοι αυτή την ευαισθησία και όχι µόνο εγώ ή εµείς ως κόµµα, αλλά όλοι µας: Η πλήρης
απαλλαγή των πολύτεκνων οικογενειών, για παράδειγµα, από τις
φορολογικές εισφορές. Η πλήρης απαλλαγή θα είναι µια σωστή
και µια γενναία κίνηση από την πλευρά της Κυβέρνησης της
δικής σας που έχετε το δικαίωµα να νοµοθετείτε και να παίρνετε
αποφάσεις.
Άκουσα µε χαρά την κατάργηση του φόρου πολυτελείας για
του πολύτεκνους. Έχω εδώ την επιστολή που σας είχαν στείλει
οι πολύτεκνοι και γράφει «Αθήνα, 13-11-2019». Το ένα ήταν ο
φόρος πολυτελείας και τα τέλη κυκλοφορίας το οποίο το κάνατε,
και οφείλω να σας πω ότι ήταν ένα βήµα πολύ σωστό.
Σχετικά µε την εισφορά αλληλεγγύης που λέµε ότι πρέπει να
καταργηθεί και την απαλλαγή των πολύτεκνων από το τέλος επιτηδεύµατος και όχι µόνο, απλά θέλω να σας πω κάτι: Κάντε το
σήµερα, κύριε Υπουργέ. Απαλλάξτε τους ανθρώπους αυτούς
από κάθε είδους τέτοια φορολογία και όχι µόνο αυτό, δώστε
τους και µπόνους για να γεννάµε, γιατί το δηµογραφικό είναι
αυτό που θα µας πνίξει.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Το έθνος µας χάνεται. Κάντε το µεγάλο βήµα σήµερα. Μέχρι
αύριο που θα το ψηφίσουµε, έχετε την ευκαιρία. Δώστε µπόνους,
όχι µόνο να καταργήσετε την πάσης φύσεως φορολογία για τις
πολύτεκνες οικογένειες. Δώστε µπόνους στους ανθρώπους αυτούς.
Η Ελλάδα, κύριε Υπουργέ και κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το
ξέρετε όλοι -και οι Έλληνες που µας ακούν σήµερα έξω- εκπέµπει SOS, βουλιάζουµε, χανόµαστε σαν έθνος. Το ξέρουµε όλοι.
Δεν γεννάµε. Δώστε κίνητρα στον κόσµο και όχι µόνο 2.000
ευρώ, αυτά που λέµε για όποιον γεννήσει, αλλά καµµία φορολογία. Άλλωστε, πόσες, κύριε Υπουργέ, είναι αυτές οι πολύτεκνες
οικογένειες. Είναι διακόσιες χιλιάδες οικογένειες. Δεν χάθηκε ο
κόσµος.
Θα ήθελα να σας πω ότι ο πληθυσµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µειώθηκε κατά τριάντα τέσσερις χιλιάδες Έλληνες. Είχαµε ογδόντα έξι χιλιάδες γεννήσεις και εκατόν είκοσι χιλιάδες
θανάτους. Δηλαδή, µειωθήκαµε κατά τριάντα πέντε χιλιάδες
µέσα σε έναν χρόνο.
Τα λέει η ΕΛΣΤΑΤ αυτά. Συναγερµός, χτυπάνε καµπανάκια! Ο
ΟΟΣΑ προειδοποιεί ότι θα είµαστε κάτω από δέκα εκατοµµύρια
στα επόµενα χρόνια. Τολµήστε, τολµήστε, απαλλάξτε! Δώστε
µπόνους και απαλλάξτε πάσης φύσεως φορολογία από τους πολύτεκνους. Πόσο κοστίζει στον κρατικό προϋπολογισµό; Να ρωτήσουµε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σήµερα, τώρα, εδώ
που είµαστε. Πόσο κοστίζει; Είναι διακόσιες οκτώ χιλιάδες ελληνικές χιλιάδες οικογένειες -αυτά είναι τα επίσηµα στοιχεία της
Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος- που πρέπει να
τους απαλλάξουµε από τα πάντα.
Λέτε ότι µε ένα παιδί γλιτώνει 800 ευρώ, µε δύο παιδιά γλιτώνουν 900 ευρώ, µε τρία παιδιά 1.100 ευρώ και αφορολόγητο
11.000 ευρώ ο τρίτεκνος. Πού να ζήσει ο φουκαράς µε τρία παιδιά και δύο αυτοί πέντε, µε έντεκα χιλιάρικα αφορολόγητο; Καταργήστε το αφορολόγητο. Αφήστε τους ανθρώπους να ζήσουν.
Δώστε την ευκαιρία στους Έλληνες να γεννήσουν, στα νέα παιδιά, στη γενιά τη δικιά µας και στη γενιά των παιδιών µας να γεν-
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νήσουν Ελληνόπουλα. Χανόµαστε.
Δεν είναι µεγάλο το ποσό, κύριε Υπουργέ. Σήµερα έχετε µια
ιστορική ευκαιρία, κύριε Βεσυρόπουλε, κι εσείς και ο κ. Σταϊκούρας που νοµοθετείτε, να µείνετε στην ιστορία και να σας χειροκροτήσει όλη η Ελλάδα, όλο το έθνος. Απαλλάξτε τους πολύτεκνους από κάθε είδους φορολογία και δώστε και άλλα µπόνους, να σωθεί η πατρίδα µας!
Μοιράζουµε ασύστολα χρήµατα ως κράτος για όλους αυτούς
που έρχονται, που δεν ξέρουµε ποιοι είναι, και χωρίς να τους
προσκαλέσει κανένας παραβιάζουν τα σύνορά µας και µπαίνουν
στη χώρα µας. Και για όλους αυτούς πληρώνουµε 550 ευρώ τον
µήνα, τους δίνουµε τροφή, τους δίνουµε περίθαλψη, τους δίνουµε στέγαση, ψηφίζουµε νόµους που λέµε «φέρτε και τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειάς σας εδώ», για τον κάθε ισλαµιστή,
τον κάθε Μαροκινό, τον κάθε Αφγανό και έχουµε τον Έλληνα
«στην ψάθα».
Όχι! Δεν είναι πολύ µεγάλο το ποσό. Βγάλτε το και πληρώστε
τούς Έλληνες πολύτεκνους και δώστε κίνητρα στο να γεννήσουµε. Είναι η µεγάλη ευκαιρία σας να µπείτε στο πάνθεον της
ιστορίας. Κι εµείς εδώ θα είµαστε, να σας χειροκροτήσουµε. Όχι
βηµατάκια µπροστά! Βήµα µεγάλο για το έθνος, για την Ελλάδα
και για την πατρίδα µας!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µου επιτρέψετε, τελειώνω σε ένα λεπτό, δυο-τρία σχόλια
γι’ αυτά που συνέβησαν χθες και µε την προκλητικότητα των
Τούρκων και τη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη µε τον Ερντογάν.
Η άποψή µας είναι ότι για τόσο σηµαντικά θέµατα που δεν µοιάζουν µε τα προηγούµενα -γιατί είχαµε τουλάχιστον είκοσι χρόνια να δούµε τόσο µεγάλη προκλητικότητα και οριακή κατάσταση
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις- πρέπει ο κ. Μητσοτάκης να ενηµερώσει τους πολιτικούς Αρχηγούς. Το ζήτησαν, νοµίζω, όλα τα
κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Δεν υπάρχουν προσωπικές υποθέσεις στα εθνικά θέµατα. Εδώ υπάρχει κοινή γραµµή, η Ελλάδα
πρέπει να κινηθεί ενιαία, κόντρα σε αυτό τον ανήσυχο γείτονα
που λέγεται Τουρκία. Ήδη σήµερα µας «τρίβουν στα µούτρα» ότι
θα συνεχίσουν τη συµφωνία, την παράνοµη αυτή συµφωνία που
υπέγραψαν, µε τη Λιβύη και δεν θα υποχωρήσουν στο θέµα της
συµφωνίας µε τους Λίβυους.
Και εµείς να έχουµε έναν ελληνικό στρατό, κύριε Βεσυρόπουλε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δυνατό, οργανωµένο και όχι
έναν ελληνικό στρατό που έχουν γίνει «Φιλιππινέζες» των λαθροµεταναστών και δίνει το Γενικό Επιτελείο Στρατού 1,5 εκατοµµύριο ευρώ για να αγοράσουµε πέντε χιλιάδες κρεβάτια και κλινοσκεπάσµατα για τους λαθροµετανάστες! Έχει γίνει ο ελληνικός στρατός οι «Φιλιππινέζες» των λαθροµεταναστών! Το Γενικό
Επιτελείο Στρατού πληρώνει 1,5 εκατοµµύριο ευρώ, την ώρα που
οι Έλληνες οπλίτες και υπαξιωµατικοί αγοράζουν από την τσέπη
τους τις αρβύλες τους -γιατί κάθε τρία χρόνια επιδοτεί το κράτος- εµείς µοιράζουµε λεφτά στους λαθροµετανάστες!
Άκουσα τι είπατε, µη νοµίζετε ότι δεν άκουσα. Οι Έλληνες θα
πληρώνουν ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας. Έχουµε πενήντα χιλιάδες
Έλληνες άστεγους. Πενήντα χιλιάδες Έλληνες άστεγους
έχουµε! Πενήντα χιλιάδες! Δεν πρέπει να µεριµνήσουµε γι’ αυτούς; Τι λαθρολαγνεία είναι αυτή πια! Τι λαθρολαγνεία είναι αυτή
δεν µπορώ να καταλάβω!
Κι ένα σύντοµο σχόλιο για τα Εξάρχεια, γιατί το έχω ξαναπεί
πολλές φορές και τελειώνω. Λέγατε ότι θα τα καθαρίσετε σε µία
εβδοµάδα. Ήταν και είναι πολύ δύσκολο. Έχουν περάσει πέντεέξι µήνες, πάλι είχαµε χθες θέµατα. Σήµερα ετοιµαζόµαστε πάλι
για πόλεµο, δυστυχώς, µε αυτούς τους µπαχαλάκηδες που δεν
λέµε να τους µαντρώσουµε, για να καθαρίσουµε µία και καλή τα
Εξάρχεια και όλα τα υπόλοιπα γκέτο της Αθήνας και της Ελλάδος.
Και από την άλλη, βεβαίως, θα πρέπει να αποφασίσουµε όλοι
εδώ µαζί ότι είµαστε υπέρ της νοµιµότητας και ότι στα πανεπιστήµιά µας έχουν θέση µόνο οι φοιτητές και όχι οι µπαχαλάκηδες
και δεν έχουν κανέναν λόγο να σπάνε και να χαλάνε δηµόσιες
περιουσίες. Και να το πούµε αυτό και η µία πλευρά που προσπαθεί και εµείς που λέµε «νόµος και τάξη», αλλά και η άλλη πλευρά,
η οποία για ψηφοθηρικούς λόγους, για να χαϊδέψει τα αυτιά των
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πελατών της, ξαφνικά την έπιασε ο πόνος τώρα για τους µπαχαλάκηδες και για τους «πορειάκηδες» που τεσσεράµισι χρόνια κυβερνούσατε -τα έχω ξαναπεί από αυτό το Βήµα- µε τα ΜΑΤ
αγκαλιά, γιατί δεν τολµούσατε να βγείτε στους δρόµους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Και τώρα ξαφνικά είναι κακή η Αστυνοµία, οι µέχρι πρότινος συνεργάτες σας για να κυβερνήσετε και
τώρα είστε και πάλι µε τους µπαχαλάκηδες!
Έπρεπε τουλάχιστον να ντρέπεστε γι’ αυτά που κάνετε ή γι’
αυτά που λέτε! Δεν ξεχνάει κανείς τα ληγµένα δακρυγόνα σε αυτούς που διαµαρτύρονταν στις Πρέσπες, δεν ξεχνάει κανείς το
ξύλο που έτρωγε ο ελληνικός λαός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε,
έχετε ξεπεράσει τον χρόνο σας κατά πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Τελειώνω, κυρία Σακοράφα. Και τυχαίνει πάντα να λέω αυτά που δεν αρέσουν σε εσάς όταν τελειώνω!
Ολοκληρώνω, ειλικρινά σας µιλάω.
Δεν ξεχνάει, λοιπόν, κανείς όλους αυτούς που έφαγαν ξύλο
κανονικό από τα ΜΑΤ και τις δυνάµεις που τότε κατηύθυνε ο ΣΥΡΙΖΑ, όλους αυτούς που διαµαρτύρονταν γιατί έχαναν τα σπίτια
τους σε πλειστηριασµούς.
Αυτά να σκέφτεστε, πριν µιλάτε στον ελληνικό λαό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, τα περί «Φιλιππινέζων»
να διαγραφούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Νοµίζω ότι θα έπρεπε
ο ίδιος να το ζητήσει να διαγραφούν αυτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Το ζητάω εγώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Είναι µια φράση η οποία χρησιµοποιείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Παρακαλώ πολύ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Δεν είναι επί προσωπικού, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Όχι, δεν είναι προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Παρακαλώ πάρα πολύ
σύντοµα γιατί πρέπει να συνεχίσω τη διαδικασία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Πολύ σύντοµα.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε της Ελληνικής Λύσης, τη δεκαετία
του 1920 και του 1930 στην Αµερική οι Βορειοαµερικάνοι, αν ήθελαν να χαρακτηρίσουν κάποιον κλέφτη, έλεγαν «αυτός είναι Έλληνας, Greco». Εσείς σήµερα τι κάνετε, έναν αιώνα µετά; Επαναλαµβάνετε ένα στερεότυπο σε βάρος των Φιλιππινέζων…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Το είπα µε την έννοια ότι έχουν γίνει
υπηρέτες!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Εδώ και τριάντα χρόνια δεν τον χρησιµοποιούµε αυτόν τον όρο!
Λοιπόν, πάρτε το πίσω γιατί θα δηµιουργήσετε και διπλωµατικό επεισόδιο µε τις Φιλιππίνες, κύριε συνάδελφε!
Ευχαριστώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κρατήστε την ουσία των όσων είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τελείωσε. Πάµε παρακάτω.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµοσχάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό συζήτηση φορολογικό
νοµοσχέδιο µε τίτλο «Φορολογική µεταρρύθµιση µε αναπτυξιακή
διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» συνιστά ένα κοινωνικό συµβόλαιο υπό το πρίσµα του δικαίου, ένα κοινωνικό συµβόλαιο ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και βελτίωσης του
επιπέδου ζωής των χαµηλόµισθων, της µεσαίας τάξης και των
πάσης φύσεως και κατηγορίας επαγγελµατιών της χώρας. Φέρει
ένα ισχυρό µεταρρυθµιστικό και κυρίως αναπτυξιακό πρόσηµο,
υπηρετώντας το πρόσταγµα «ανάπτυξη για όλους». Θέτει τις βάσεις για φορολογική δικαιοσύνη, κοινωνική αλληλεγγύη, στήριξη
της παραγωγικής Ελλάδας και δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η καινοτοµία της Κυβέρνησης στο παρόν νοµοσχέδιο είναι ότι
στηρίζεται στον ορθολογισµό και επιδιώκει την οικοδόµηση ενός
δικαίου φορολογικού συστήµατος αποτάσσοντας τον φοροληστρικό χαρακτήρα που του είχε αποδώσει η απελθούσα κυβέρνηση, µία τακτική που υπονόµευε κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια,
οδηγώντας σε αδιέξοδο πολίτες και επιχειρήσεις. Η εποχή αυτή
ρίχνει αυλαία και επιτυγχάνεται η επανεκκίνηση της ανάπτυξης
και της ελληνικής οικονοµίας για την Ελλάδα του αύριο.
Στο φορολογικό νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα µειώνονται
αντί να αυξάνονται, όπως γινόταν τα προηγούµενα χρόνια, οι
φόροι εισοδήµατος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ταυτοχρόνως στηρίζουµε την ανάπτυξη σε καίριους τοµείς της οικονοµίας,
όπως είναι η οικοδοµή, ο τουρισµός και η µεταποίηση, ενισχύοντας τα εισοδήµατα µισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και επαγγελµατιών.
Ειδικότερα, µειώνεται δραστικά η φορολογία των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα ανακουφίζονται τα φυσικά πρόσωπα από
δυσβάσταχτες φορολογικές υποχρεώσεις. Συνολικά προτεραιότητα δίδεται στους χαµηλοµίσθους και στους χαµηλοσυνταξιούχους µε ετήσια εισοδήµατα έως 10.000 ευρώ που αποτελούν
και τη συντριπτική πλειοψηφία των φορολογουµένων.
Η συνολική φορολογική ελάφρυνση των φυσικών προσώπων
και των επιχειρήσεων ξεπερνάει το 1 δισεκατοµµύριο και πλέον
ευρώ. Οι πρωτοβουλίες αυτές τονώνουν την απασχόληση και δίνουν κίνητρα στις µεσαίες επιχειρήσεις, πρωτίστως για τη µείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος των επιχειρήσεων
από το 28% που είναι σήµερα στο 24% για το 2019.
Ο πρώτος φορολογικός συντελεστής για εισοδήµατα έως
10.000 ευρώ µειώνεται από 22% στο 9% για φυσικά πρόσωπα,
επαγγελµατίες, αγρότες, µισθωτούς και συνταξιούχους, γεγονός
που δίνει ανάσα και στον πρωτογενή τοµέα στον οποίο βασίζεται
η οικονοµία της ιδιαίτερης πατρίδας µου, που είναι ο Έβρος.
Επίσης, συντελείται ταυτόχρονα µια σειρά θετικών πρωτοβουλιών για την αναθέρµανση της οικοδοµής, όπως η αναστολή του
ΦΠΑ και του φόρου υπεραξίας για µια τριετία στην αγοραπωλησία ακινήτων. Καθιερώνεται χαµηλός φορολογικός συντελεστής
10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήµατα µε στόχο τον ανασχηµατισµό του πρωτογενούς τοµέα µε κίνητρα για τη σύσταση
νέων αγροτικών συνεταιρισµών.
Για πρώτη φορά στην ατζέντα της οικονοµικής πολιτικής συµπεριλαµβάνεται η κορωνίδα των προβληµάτων στη νευραλγική
περιοχή του Έβρου, που είναι το δηµογραφικό. Ειδικότερα προβλέπεται η χορήγηση επιδόµατος ύψους 2.000 ευρώ για κάθε
παιδί που θα γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2020 και µετά,
µε εξαιρετικά διευρυµένα εισοδηµατικά κριτήρια που καλύπτουν
τουλάχιστον το 90% των οικογενειών.
Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί, µε ανακούφιση και χαρά ακούσαµε
την παράταση έως τις 31-12-2020 των µειωµένων κατά 30% συντελεστών του ΦΠΑ για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάµο και Χίο,
που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της ενηµέρωσης, σχετικά µε το
επιχειρησιακό σχέδιο της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση του
προσφυγικού µεταναστευτικού ζητήµατος. Δυστυχώς η προηγούµενη κυβέρνηση αδίκησε κατάφωρα τη Σαµοθράκη και την
περιφρόνησε και µάλιστα την εξαίρεσε από τους χαµηλούς συντελεστές του ΦΠΑ.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Στο επίδοµα θέρµανσης, όµως, κάναµε
κάτι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Το κάνατε, µετά από
εισήγηση δική µας και µετά από επιµονή δική µου.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Κάτι έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Το παρέλαβαν 150 εκατοµµύρια ευρώ
και το παρέδωσαν στα 60 εκατοµµύρια ευρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ πολύ.
Συνεχίστε, κύριε Δηµοσχάκη.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η Σαµοθράκη έχει δεχθεί καίρια πλήγµατα στις
υποδοµές της από τα ακραία καιρικά φαινόµενα τον Σεπτέµβριο
του 2017. Τα, δε, πλήγµατα ακόµα και σήµερα είναι εµφανή. Παράλληλα, φέτος το καλοκαίρι µε τη δυσχέρεια που υπήρξε στην
ακτοπλοϊκή σύνδεση, επλήγη η τουριστική κίνηση του νησιού µε
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δυσάρεστες οικονοµικές συνέπειες για ένα νησί µε µικρή τουριστική σεζόν.
Επίσης, σχεδόν καθηµερινά το «νησί της Νίκης», κύριε Αλεξιάδη, δέχεται την παραβίαση των θαλασσίων συνόρων της από
οικονοµικούς µετανάστες µε χρυσόσκονη πρόσφυγα. Η θέση του
νησιού µας, τα πλήγµατα που έχει δεχθεί, αλλά και η εθνική του
σηµασία συνηγορούν, κύριοι Υπουργοί, στο να εξεταστεί η Σαµοθράκη, ώστε εκ νέου να συµπεριληφθεί σ’ αυτή την προνοµιακή θέση που -όπως είπαµε- κατέχουν τα πέντε νησιά που
προείπα.
Όσον αφορά το µεταφορικό ισοδύναµο, η απελθούσα κυβέρνηση, είτε από κακή εκτίµηση είτε από ανικανότητα, ναρκοθέτησε
για το πεδίον της εφαρµογής του στα νησιά. Με το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο επιβλήθηκε ανώτατο πλαφόν στο µεταφορικό
ισοδύναµο, µε αποτέλεσµα να οδηγηθεί, κύριε Τσακαλώτε, σε
προβληµατική εφαρµογή το µέτρο σε ορισµένα νησιά, µεταξύ
των οποίων και η Σαµοθράκη. Το όριο των 200.000 ευρώ ανά επιχείρηση και ανά τριετία, όπως ορίζεται από τον κανόνα για νησιά
όπως η Σαµοθράκη που διαθέτει ένα µόνο πρατήριο, αποτελεί
σοβαρό µειονέκτηµα. Είναι σίγουρος ότι η προσεκτική εξέταση
του Υπουργείου Οικονοµικών θα δώσει λύση στο πρόβληµα το
οποίο πραγµατικά πέφτει στην πλάτη, κύριε Υφυπουργέ των Οικονοµικών, των κατοίκων αλλά και των επαγγελµατιών.
Το συγκεκριµένο πλαφόν δεν εξυπηρετεί σε ουδεµία περίπτωση την ανάγκη εξισορρόπησης του µεταφορικού κόστους για
τις συγκεκριµένες τοπικές κοινωνίες µε ιδιαιτερότητες. Επιβάλλεται να υπάρξει πρόνοια για να αλλάξει ο απρόσεκτος σχεδιασµός της προηγούµενης κυβέρνησης, προκειµένου το µέτρο µε
δικαιοσύνη να αξιοποιηθεί από τους νησιώτες, καθώς επίσης και
να διευρυνθεί για τις κατηγορίες που απαιτείται. Ο Έβρος ωφελείται τα µέγιστα από το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο µε τις προτεινόµενες φοροαπαλλαγές, την ενίσχυση της οικονοµικής
δραστηριότητας, την αντιµετώπιση του δηµογραφικού µαρασµού.
Ωστόσο, υπάρχουν πολλά ναρκοθετηµένα πεδία τα οποία κληρονοµήσαµε και στα οποία οφείλουµε να επέµβουµε στο όνοµα
της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής ανάπτυξης.
Τα µέτρα που λαµβάνουµε θα λειτουργήσουν µε πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονοµία και κοινωνία, διαµορφώνοντας ένα νέο οικονοµικό περιβάλλον µε ευκαιρίες και
δυνατότητες για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το υποσχεθήκαµε, το οφείλουµε, το εφαρµόζουµε. Είναι ένας νόµος -ο
µόνος- ο οποίος ικανοποιεί όλες τις ανάγκες όλων των πολιτών
αυτής της χώρας, όλων των επαγγελµατιών, από τον περιπτερά
µέχρι τον µεγαλύτερο βιοµήχανο της χώρας που δίνει ψωµί και
θέσεις εργασίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Αφού ζητήσω συγγνώµη από τη συνάδελφο κ. Ευθυµίου για
την ανακοίνωση προηγουµένως, θα δώσω τον λόγο στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος κ. Κουτσούµπα για δεκαπέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Κυρίες και κύριοι, θεωρούµε αυτονόητη υποχρέωση της Κυβέρνησης να ενηµερώσει τα κόµµατα για τα ζητήµατα που τέθηκαν
στη συνάντηση µε τον Πρόεδρο Ερντογάν, καθώς και για άλλες
εξελίξεις που µπορεί να έχουν µεσολαβήσει. Αυτή η ενηµέρωση
θεωρούµε ότι δεν µπορεί να περιοριστεί µόνο στο Συµβούλιο
Εξωτερικής Πολιτικής, στο οποίο το ΚΚΕ δεν συµµετέχει.
Φυσικά δεν περιµένουµε την ενηµέρωση για να σχηµατίσουµε
ή την εικόνα της όλης κατάστασης, άλλωστε το ΚΚΕ είναι το
µόνο κόµµα που εδώ και καιρό προειδοποιούσε ότι το κλίµα αυτό
αισιοδοξίας, ο εφησυχασµός σε µεγάλο βαθµό, που καλλιεργήθηκε και από την προηγούµενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από
τη σηµερινή της Νέας Δηµοκρατίας για την πορεία των ελληνοτουρκικών, ήταν και αποπροσανατολιστικός και επικίνδυνος.
Αυτός ο εφησυχασµός είχε ως βάση την εξής τουλάχιστον
αφελή -για να µην πούµε τίποτα χειρότερο δηλαδή- παραδοχή
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ότι η Ελλάδα, όντας καλό παιδί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, καλό
παιδί των Ηνωµένων Πολιτειών, προστατεύει τα κυριαρχικά της
δικαιώµατα, την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Αυτή η
πολιτική σήµερα καταρρέει µε πάταγο, αν λάβει κανείς υπ’ όψιν
του και τη στάση των συµµάχων σας. Δεν είναι καλό να καλλιεργούνται προσδοκίες στον ελληνικό λαό µε αφορµή τέτοιες συναντήσεις, όχι µόνο µε τον Ερντογάν, αλλά και µε άλλους, όπως
τον Τραµπ σε λίγες µέρες. Μόνο δυσχερέστεροι όροι επίλυσης
των προβληµάτων θα προκύπτουν, δυστυχώς, κάθε φορά.
Όσον αφορά το προκείµενο, καµµία επικοινωνιακή προσπάθεια δεν µπορεί να σκεπάσει για πολύ την πραγµατικότητα, ιδιαίτερα σε θέµατα οικονοµίας. Λέτε ότι µετά από δέκα χρόνια
νοµοσχεδίων που φέρνουν αυξήσεις φόρων, εσείς φέρνετε µια
µείωση, µια µικρή -το οµολογήσατε και εσείς- αλλά µια µείωση.
Λέτε πως έρχεται και συνέχεια, όσο προχωράει η ανάπτυξη, για
να έρθουν και άλλες µειώσεις και άλλες ελαφρύνσεις.
Αναρωτιόµαστε, για ποιον λόγο θεωρείτε ότι υπάρχει η πιθανότητα να πιστέψουµε -και να πιστέψει ο ελληνικός λαός- αυτό
το παραµύθι; Ποιος σας έχει δώσει την εικόνα πως οι εργαζόµενοι είναι τόσο αφελείς και δεν µπορούν να αντιληφθούν καθόλου
την πραγµατικότητα; Πιστεύετε ότι δεν θα µπορέσουν να αντιληφθούν πως το νοµοσχέδιο που φέρνετε επιδεινώνει ακόµα περισσότερο την αναλογία του ποιος πληρώνει; Φυσικά, όπως πάντα, σε βάρος του λαού, προς όφελος του µεγάλου κεφαλαίου.
Δεν θα αντιληφθούν -πιστεύετε- οι εργαζόµενοι πως αυτοί θα
εξακολουθούν να είναι οι µόνοι που τραβάνε κουπί, πως πληρώνουν εξ ολοκλήρου τα µατωµένα υπερπλεόνασµα, πως το φορολογικό σας νοµοσχέδιο φέρνει τεράστιες µειώσεις, αλλά µόνο
στους ήδη σχεδόν ανύπαρκτους φόρους που πληρώνουν οι µεγάλες επιχειρήσεις, πως η ελάχιστη µείωση που κάνετε είναι ένα
ελάχιστο τµήµα των τεράστιων αυξήσεων στους φόρους όλου
του προηγουµένου διαστήµατος, πως δίνετε από τη µια τσέπη
ένα ξεροκόµµατο µε τη µορφή ορισµένων ισχνών µειώσεων στην
κρατική φορολογία και την ίδια ώρα αυξάνετε τις ασφαλιστικές
εισφορές, το κόστος του ρεύµατος, τινάζοντας στον αέρα τον
προϋπολογισµό των λαϊκών οικογενειών;
Ας δούµε, λοιπόν, µερικές αλήθειες και τι ακριβώς κάνετε µε
αυτό το περιβόητο νοµοσχέδιο. Θα δουν άραγε οι εργαζόµενοι
αύξηση στο διαθέσιµο εισόδηµά τους την επόµενη χρονιά; Αν
συνυπολογίσει κανείς τη νέα αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύµα, την
οποία ψηφίσατε µόλις µερικές µέρες πριν, τις αυξήσεις στις
ασφαλιστικές εισφορές λόγω της νέας επίθεσης στο ασφαλιστικό που ενορχηστρώνετε, οι αυξήσεις τελικά γίνονται και πάλι
µειώσεις.
Aν µάλιστα επιπλέον υπολογίσει κανείς τις ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να καταβάλει στο ιδιωτικοποιηµένο ασφαλιστικό σύστηµα που ονειρεύεστε, αν αθροίσει τις αυξηµένες
δαπάνες λόγω της υγείας που ιδιωτικοποιείτε µε ταχύτητα και
τόσα άλλα, αυτή η µικρή αύξηση στο διαθέσιµο εισόδηµα γίνεται
ξαφνικά µείωση. Θα µπορούσα να µιλάω γι’ αυτά πολλή ώρα,
αναφέροντας τις επιπτώσεις της πολιτικής που εσείς, µαζί µε τον
ΣΥΡΙΖΑ πριν, υλοποιείτε όλα αυτά τα χρόνια και που όσο περνάει
ο καιρός θα φέρνει και βαρύτερες συνέπειες για τους εργαζόµενους. Παίρνετε από τη µία τσέπη και δίνετε στην άλλη Δεν
είναι, φυσικά, δική σας πρωτοτυπία. Τόσο εσείς όσο και η προηγούµενη κυβέρνηση, που τώρα σας καταγγέλλει ως Αξιωµατική
Αντιπολίτευση, ακολουθείτε την ίδια δηµιουργική λογιστική, τον
ίδιο τρόπο για να βάφετε το µαύρο-άσπρο.
Ύστερα αξίζει να δει κανείς το τι κερδίζουν οι εργαζόµενοι σε
σχέση µε την εκτόξευση των φόρων τα προηγούµενα χρόνια. Αν
υπολογίσουµε πόσο έχει αυξηθεί η φορολογική επιβάρυνση των
εργαζοµένων την τελευταία δεκαετία και πόσο µειώνεται, θα
δούµε απανωτά πακέτα εκτόξευσης έµµεσων φόρων αύξησης
των συντελεστών, µείωσης του αφορολογήτου και ηλεκτρονικών
συναλλαγών που αύξησαν δραστικά τις φορολογικές υποχρεώσεις. Ας σκεφτεί ο καθένας πόσα θα πλήρωνε το 2009 στην εφορία και πόσα πληρώνει το 2019. Ας σκεφτούµε πότε θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ που δεν υπήρχε το 2009, αν θα επανέλθει ο ΦΠΑ
στα προ κρίσης επίπεδα, τα οποία είναι σήµερα µερικά δισεκατοµµύρια ευρώ περισσότερα. Αν θα επανέλθει η µέση φορολογική επιβάρυνση µιας οικογένειας στα επίπεδα προ κρίσης.
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Και οι απαντήσεις βέβαια σε όλα αυτά είναι «όχι». Τα περιβόητα µέτρα ελάφρυνσης για τη µεγάλη λαϊκή πλειοψηφία απλά
µειώνουν λίγο τη δραστική επιβάρυνση που επήλθε την τελευταία περίοδο. Και εσείς ακολουθείτε τη γνωστή τακτική του
χότζα. Προσπαθείτε να εµφανίζετε την κατάσταση ως βελτίωση.
Ξέρετε βέβαια την ιστορία. Με απλά λόγια λέτε «µη φωνάζετε,
υπάρχουν και χειρότερα. Τώρα η κατάσταση είναι λίγο καλύτερα
από αυτή που ήταν πριν, άσχετα αν εµείς οι ίδιοι πάλι ως κυβερνώντες πιο πριν την είχαµε δηµιουργήσει». Γι’ αυτό και δικαίως
φωνάζει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, βλέπετε, του πήρατε εσείς την
µπουκιά από το στόµα, ακριβώς όπως πριν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει
τη δικιά σας µπουκιά από το δικό σας στόµα.
Μάλιστα οφείλουµε να οµολογήσουµε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν µάστορας σ’ αυτή την τακτική. Την τακτική τού να εµφανίζει πολύ
µικρή µείωση της επιβάρυνσης ως κέρδος. Την τακτική τού να
προβάλλεται ως το µικρότερο κακό. Περίµενε κι επεδίωκε, βέβαια, να εµφανίσει αυτός αυτές, έστω, τις µικρές τις ισχνές µειώσεις ως τεράστιο επίτευγµα δικό του υπέρ των εργαζοµένων.
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι όλοι
οι εργαζόµενοι λωτοφάγοι για να ξεχνούν συνεχώς. Θυµούνται.
Θυµούνται πως και πριν την κρίση η µεγάλη πλειοψηφία στέναζε
κάτω από τις µπότες της πολιτικής σας. Ξέρουν όµως πως η κατάσταση ακόµα και από τότε έχει επιδεινωθεί και πως τα µέτρα
ασπιρίνης που φέρνετε τώρα δεν κινούνται καν σε µία κατεύθυνση ουσιαστικής ελάφρυνσης. Άλλωστε δεν χρειάζεται να σας
πούµε εµείς πού έχετε φέρει τους εργαζόµενους. Το λέτε στο
νοµοσχέδιό σας. Φτάνετε στο σηµείο να πρέπει να ρυθµίσετε µία
κατάσταση, όπου το 60% του πραγµατικού εισοδήµατος, αφορά
φόρους και τις µόνιµες ανελαστικές δαπάνες των εργαζοµένων.
Φυσικά το νοµοσχέδιό σας δεν έχει απλά µόνο επικοινωνιακό
χαρακτήρα. Κάποιος καρπώνεται τις θυσίες που κάνει ο ελληνικός λαός και που έκανε όλο το προηγούµενο διάστηµα. Τα µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα της τάξης, την οποία υπηρετείτε,
θα δουν νέα τεράστια οφέλη από αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο. Οι εργαζόµενοι, τα λαϊκά στρώµατα παίρνουν ένα ξεροκόµµατο αλλά για τους οµίλους έχετε ένα λουκούλλειο γεύµα.
Μείωση φορολογίας των επιχειρήσεων κατά το 1/6, δηλαδή ένας
µποναµάς 500 εκατοµµυρίων ευρώ προς το µεγάλο κεφάλαιο.
Και σαν να µη φτάνει αυτό, προχωράτε σε υποδιπλασιασµό της
φορολόγησης των µερισµάτων από το 10% στο 5%. Προχωράτε
σε µία κίνηση που στόχο έχει να διευκολύνει τους µεγαλοµετόχους των οµίλων να βγάλουν τα κέρδη τους µε άµεση χρηµατική
µορφή.
Το νοµοσχέδιό σας διευρύνει ακόµα περισσότερο το οπλοστάσιο της µόνιµης φοροαποφυγής για το µεγάλο κεφάλαιο µε σωρεία προκλητικών ρυθµίσεων. Ενώ κάνετε λόγο για µία µικρή
µείωση του ΕΝΦΙΑ, ουσιαστικά µηδενίζετε τη φορολογική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις ακίνητης περιουσίας. Μάλιστα κάνετε
και ένα µικρό δωράκι για τις offshore.
Στο νοµοσχέδιό σας προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από κάθε
φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση για µετόχους εταιρειών χαρτοφυλακίου στην περίπτωση που αυτές κατέχουν µετοχές σε πλοιοκτήτριες εταιρείες συµβεβληµένες µε το ΝΑΤ. Απαλλαγή προβλέπεται και από τον ειδικό φόρο ακινήτων που αφορά offshore
εταιρείες για ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα. Μιλάµε για άλλο ένα δωράκι σας στους εφοπλιστές. Και είναι µεγάλη υποκρισία. Βέβαια, όχι µόνο δική σας,
αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν τόλµησε στη συζήτηση για τη
συνταγµατική Αναθεώρηση να στηρίξει την πρόταση που ΚΚΕ
για την κατάργηση των φοροαπαλλαγών των εφοπλιστών που
προβλέπει το Σύνταγµα.
Ενώ φορτώνετε στους εργαζόµενους τα µατωµένα πρωτογενή
πλεονάσµατα και τους εξαντλείτε µε µία µεγάλη φορολογία, µετατρέπετε τη χώρα σε φορολογικό παράδεισο για µεγαλοεπιχειρηµατίες, για µεγαλοκεφαλαιούχους, οι οποίοι θα πληρώνουν
έναν ελάχιστο φόρο για το σύνολο των κερδών τους σε ολόκληρο τον κόσµο.
Αλλά η προκλητικότερη ίσως ρύθµιση που φέρνετε είναι η πλήρης απαλλαγή από τη φορολογία για τον πραγµατικό πλούτο.
Αποδεικνύετε πως ξέρετε πολύ καλά πως ο πραγµατικός πλούτος δεν είναι στα µερίσµατα ούτε καν στα καταγραφόµενα φο-
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ρολογητέα κέρδη, αφού µε τις αποσβέσεις και επανεπενδύσεις
τα φορολογητέα κέρδη είναι σχεδόν µηδενικά. Ο πραγµατικός
πλούτος, ο συσσωρευµένος ιδρώτας των εργαζοµένων βρίσκεται
στο κεφάλαιο που συσσωρεύουν οι µεγάλες επιχειρήσεις. Και
αυτό τον πλούτο µε µία απλή πράξη σας τον εξαιρείτε τελείως
από τη φορολογία, µε την εξαίρεση από τη φορολογία της υπεραξίας λόγω µεταβίβασης των συµµετοχών.
Η προκλητική φορολογική πολιτική σας δεν έχει όρια. Καταργείτε ακόµα και τον ελάχιστο φόρο του 15% που ίσχυε µέχρι πρότινος. Έτσι ενώ τον ιδρώτα των εργαζοµένων τον φορολογείτε
άµεσα και έµµεσα -µε τον ΕΝΦΙΑ, τον φόρο κληρονοµίας, τα διάφορα άλλα χαράτσια- τον πραγµατικό πλούτο τον αφήνετε µε τη
βούλα του νόµου στο απυρόβλητο. Είναι εµφανές το τι θέλετε
να κάνετε. Διαµορφώνετε ένα πλαίσιο, όπου το µεγάλο κεφάλαιο
θα µπορεί να επενδύσει και να βγάλει τα κέρδη του άµεσα σε
χρηµατική µορφή για να τα πάει αλλού. Αυτός είναι ο χαρακτήρας της ανάπτυξης την οποία πρεσβεύετε. Και γι’ αυτό δεν αρκεί
πια η προηγούµενη κατάσταση, όπου τα αφορολόγητα κέρδη
συσσωρεύονταν ως κεφάλαιο της επιχείρησης. Χρειάζεται η δυνατότητα γρήγορης µετατροπής της σε χρηµατική µορφή, γιατί
οι οικονοµία αλλάζει.
Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που ενδιαφέρει η περιβόητη
διαφάνεια, η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Δεν είναι
µόνο η ασφυκτική παρακολούθηση της ζωής των εργαζοµένων
µέσα από τις συναλλαγές τους. Θέλετε να µην αφήσετε κανέναν
εργαζόµενο, κανέναν φτωχό αυτοαπασχολούµενο, κανέναν
αγρότη σε χλωρό κλαρί. Η διαφάνεια που φέρνουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές δεν ενοχλούν το µεγάλο κεφάλαιο, πολύ απλά
γιατί φοροδιαφεύγει νόµιµα µε τη βούλα και τους νόµους. Γι’
αυτό και οι φοροεισπράκτορές σας καταδιώκουν ως φοροφυγά
τον κάθε µεροκαµατιάρη που δεν αποδίδει φόρους µερικών δεκάδων ευρώ, ενώ την ίδια στιγµή ένας όµιλος, που βγάζει δισεκατοµµύρια ευρώ, θα τα κεφαλαιοποιήσει και θα µεταβιβάσει
στους γόνους µε ελάχιστη φορολογική επιβάρυνση.
Δεν πρωτοτυπείτε, πάλι, εσείς κύριοι της Κυβέρνησης. Η φορολογία του λαού και η νόµιµη φοροαποφυγή για το κεφάλαιο
γίνεται σε ολόκληρο τον κόσµο. Γι’ αυτό και αυτή ήταν ακριβώς
και η γραµµή του προκατόχου σας στην κυβέρνηση.
Ας θυµηθούµε ποιος εκτίναξε άµεσους και έµµεσους φόρους
για τον λαό, ποιος µείωσε από το 15% στο 10% τη φορολογία
των µερισµάτων, ποιος καθιέρωσε το ευνοϊκό πλαίσιο για τη φορολογία της υπεραξίας από την πώληση µετοχών στο χρηµατιστήριο. Δεν εκπλήσσεται, βέβαια, κανένας σήµερα. Ακολουθείτε
πιστά την ίδια πολιτική µε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κι αυτό όχι
τυχαία. Αυτό έχει ανάγκη το µεγάλο κεφάλαιο, αυτό κάνετε κι οι
δυο σας. Κρατικά µέτρα διασφάλισης της κερδοφορίας του µε
φοροαπαλλαγές, ενισχύσεις, διαµόρφωση ευνοϊκού πλαισίου
πάνω απ’ όλα φθηνής εργατικής δύναµης. Αυτή είναι η πολιτική
που ακολουθείται τόσο εσείς όσο και ο εταίρος σας στο δίπολο
του αστικού πολιτικού συστήµατος. Και είναι ακριβώς µια πολιτική που δεν παίρνει καµµία επιµέρους διόρθωση. Θέλει απλά
µάλλον συνολικό σάρωµα.
Φυσικά λέτε µια αλήθεια. Δεν µπορείς να υποχρεώσεις τους
επενδυτές, την καπιταλιστική αγορά, την καπιταλιστική σχέση να
λειτουργήσει ενάντια στον εαυτό της. Ξέρετε ότι ο εργαζόµενος
άνθρωπος, ο µισθωτός, δεν µπορεί να είναι πάνω από τα κέρδη.
Όταν προσπαθείς να ρυθµίσεις την αγορά, αυτή βρίσκει µια αντιρύθµιση γιατί η ανάγκη της είναι να βγάζει και να κυνηγάει περισσότερα κέρδη. Kαι όταν τα κέρδη απαιτούν ελαστικές εργασιακές σχέσεις, τότε θα υπάρχουν ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Το δεύτερο, όµως, σηµείο του επιχειρήµατος σας είναι
πέρα για πέρα λαθεµένο, γιατί αν η αγορά δεν αντέχει την υπερρύθµιση, δεν αντέχει ανθρώπινες σχέσεις εργασίας για τους εργαζόµενους, τότε το πρόβληµα δεν είναι στις σχέσεις εργασίας.
Δεν προκύπτει ως αυτονόητη νοµοτελειακή λύση το να ευθυγραµµίσουµε τις σχέσεις εργασίας µε τις απαιτήσεις της αγοράς, να θεσµοθετήσουµε, δηλαδή, µια πλήρη αποδόµηση της
εργασιακής νοµοθεσίας, συνεχίζοντας την επίθεση, βέβαια, που
ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα η καπιταλιστική ανάπτυξη απαιτεί κι
άλλο ξεζούµισµα των εργαζοµένων και όποιος υποστηρίζει κάτι
διαφορετικό, όπως κάνει αρκετές φορές απ’ αυτό εδώ το Βήµα
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ο ΣΥΡΙΖΑ, απλά κοροϊδεύει.
Το φορολογικό σας σύστηµα δεν διορθώνεται µε επιµέρους
προτάσεις. Είναι ένας µηχανισµός αναδιανοµής υπέρ του µεγάλου κεφαλαίου, που δεν αρκείται στα τεράστια κέρδη του, λόγω
της εκµετάλλευσης της εργατικής τάξης, αλλά αξιοποιεί την κρατική φορολογία ως επιπρόσθετο µηχανισµό γρήγορης συσσώρευσης σε βάρος των εργαζοµένων. Το φορολογικό πλαίσιο του
συστήµατος δυστυχώς δεν µπορεί να διορθωθεί πραγµατικά και
ουσιαστικά σε φιλολαϊκή κατεύθυνση. Είναι µια ακόµα συνιστώσα
της συνολικής µηχανής που έχετε διαµορφώσει, για να κυριαρχείτε πάνω στην κοινωνία και στην παραγωγική της δύναµη, την
ανθρώπινη εργασία. Τι αποτυπώνει; Την ανάγκη ολοένα και περαιτέρω αποµύζησης της εργασίας από το κεφάλαιο ως απαραίτητο όρο για τη διασφάλιση της κερδοφορίας του. Γι’ αυτό και
δεν χωρά ούτε αντέχει και πολύ ουσιαστικών βελτιώσεων. Θα
βρεθεί µαζί µε σας και την τάξη που εκπροσωπείτε αργά ή γρήγορα στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.
Σε αυτόν τον αγώνα το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας καλεί
όλους τους εργαζόµενους στον αγώνα για την ανατροπή τελικά
αυτού του σάπιου, αυτού του αδιέξοδου συστήµατος που εκπροσωπείτε. Το πλαίσιο αιτηµάτων που προβάλλει και µπαίνει µπροστά και διεκδικεί µεταξύ άλλων είναι ουσιαστική φορολόγηση του
µεγάλου πλούτου, µετατόπιση των φορολογικών βαρών προς το
µεγάλο κεφάλαιο, φορολόγηση 45% στο σύνολο των κερδών,
φορολόγηση των µερισµάτων ως εισόδηµα µε την κλίµακα, φορολόγηση των κερδών από την υπεραξία πώλησης των συµµετοχών, επίσης µε την κλίµακα, κατάργηση κάθε αυτοτελούς φορολόγησης, κατάργηση των φοροαπαλλαγών ειδικά προς τους
εφοπλιστές, καθιέρωση αφορολογήτου για να καλύπτει τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας και κατάργηση των άδικων έµµεσων
φόρων κ.λπ..
Όλα αυτά είναι ένα πρώτο βήµα για την άµεση ελάφρυνση της
λαϊκής οικογένειας, των λαϊκών νοικοκυριών, ένας σταθµός συσπείρωσης δυνάµεων για µια πιο αποφασιστική αναµέτρηση. Δείχνει πως υπάρχει δυνατότητα να πληρώσει το µεγάλο κεφάλαιο
και να ελαφρυνθούν έτσι οι εργαζόµενοι. Φωτίζει τελικά το γεγονός πως η σαπίλα αυτού του συστήµατος δεν είναι µονόδροµος,
στον οποίον θέλουµε να ζήσουµε µέσα εδώ εσαεί. Δεν είναι το
µέλλον που µας αρµόζει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Σταϊκούρας για τα
επόµενα δεκαοκτώ λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα θα σας µιλήσω για τέσσερα πράγµατα: Για τα εξαιρετικά αποτελέσµατα της χθεσινής
συνεδρίασης του Eurogroup, για το φορολογικό νοµοσχέδιο ως
αποτέλεσµα της καλής πορείας της ελληνικής οικονοµίας, για τη
θετική επίδραση του νοµοσχεδίου στο διαθέσιµο εισόδηµα των
χαµηλότερων εισοδηµατικών στρωµάτων και της µεσαίας τάξης
και για την έκτακτη ενίσχυση σε ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες
ως αποτέλεσµα του πρόσθετου δηµοσιονοµικού χώρου που δηµιούργησε η σηµερινή Κυβέρνηση τις τελευταίες εβδοµάδες.
Τέσσερα διακριτά θέµατα, που συσχετίζονται όµως και µεταξύ
τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο χθεσινό Eurogroup αναγνωρίστηκε από όλους τους συµµετέχοντες, θεσµούς και κράτηµέλη της Ευρωζώνης η καλή πορεία της ελληνικής οικονοµίας.
Επιβεβαιώθηκε η πρόοδος που έχει συντελεστεί µετά τις 7 Ιουλίου, καταγράφηκε και επαναλήφθηκε από όλους η κάλυψη των
µεγάλων κενών που είχε αφήσει παρακαταθήκη η προηγούµενη
κυβέρνηση, αποτυπώθηκε η θετική δυναµική της οικονοµίας που
έχει αναπτυχθεί τους τελευταίους µήνες, αναδείχθηκε η αξιοπιστία, η µεθοδικότητα και κυρίως η σοβαρότητα της σηµερινής
Κυβέρνησης και αποφασίστηκε η εκταµίευση του δεύτερου πακέτου µέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, συνολικού
ύψους 767 εκατοµµυρίων ευρώ.
Σε αυτά τα µέτρα συµπεριλαµβάνεται και η αποδέσµευση της
επόµενης δόσης, κερδών των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών
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από τα ελληνικά οµόλογα, τα περίφηµα ANFAs και SMPs. Αποδέσµευση -και το τονίζω- χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις,
χωρίς προαπαιτούµενα, όπως είχαν τεθεί στις προηγούµενες
εκταµιεύσεις της προηγούµενης Κυβέρνησης. Επιπρόσθετα, για
πρώτη φορά αναδείχθηκε και καταγράφηκε στην ανακοίνωση το
ζήτηµα της αξιοποίησης αυτών των κερδών για επενδυτικούς
σκοπούς. Προς αυτόν το σκοπό αποφασίστηκε η έναρξη της τεχνικής επεξεργασίας το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα.
Συνεπώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική οικονοµία
προχωράει. Προχωράει µε σταθερά, ιεραρχηµένα βήµατα προς
την πλήρη κανονικοποίησή της, τους καλούς ρυθµούς ανάπτυξης, τη στήριξη των οικονοµικά αδύναµων και της µεσαίας τάξης
και την ολόπλευρη ισχυροποίηση της χώρας. Το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης εκτιµά, εργάζεται και αισιοδοξεί ότι η
τροχιά της ελληνικής οικονοµίας θα είναι ολοένα και καλύτερη.
Αυτή την αισιοδοξία, σε συνδυασµό µε τον ρεαλισµό, τη µοιράζεται µε τους εταίρους, µε τους επενδυτές, µε τις αγορές, µε
τους οίκους αξιολόγησης, αλλά πρωτίστως µε τους Έλληνες πολίτες. Πρώτα και κύρια µε τους Έλληνες πολίτες.
Ως Υπουργός Οικονοµικών εκφράζω την ικανοποίησή µου,
χωρίς φυσικά να θριαµβολογώ και καλώ µε αίσθηµα εθνικής και
κοινωνικής ευθύνης όλες τις Ελληνίδες και όλους του Έλληνες
να συµπράξουν ενεργά σε αυτή την πορεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χθεσινή απόφαση του Eurogroup εδράζεται στη θετική αξιολόγηση της τέταρτης έκθεσης
ενισχυµένης εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη θετικότερη από τις µέχρι σήµερα δηµοσιευµένες εκθέσεις.
Μια έκθεση η οποία προβλέπει επίτευξη δηµοσιονοµικών στόχων -προσέξτε, όµως, τι έχει πει για πρώτη φορά- µε βελτίωση
της ποιότητας των δηµόσιων οικονοµικών ως αποτέλεσµα, όπως
λέει, της στοχευµένης µείωσης φορολογικών συντελεστών από
τη σηµερινή Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Έτσι, έρχοµαι στο δεύτερο θέµα της τοποθέτησής µου στο
υπό συζήτηση φορολογικό νοµοσχέδιο, όπως τιτλοφορείται στη
«Φορολογική µεταρρύθµιση µε αναπτυξιακή διάσταση για την
Ελλάδα του αύριο». Και σε αυτή την εκτίµηση συγκλίνουν όλοι:
θεσµοί, εταίροι, φορείς κατά την ακρόασή τους και φυσικά η ελληνική κοινωνία, όλοι εκτός κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, που
πολιτεύονται εκτός πραγµατικότητας και εκτός λογικής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό συζήτηση φορολογικό
νοµοσχέδιο έχει ξεκάθαρη αναπτυξιακή διάσταση. Έχει ως στόχους την ενίσχυση της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας αλλά
και την τόνωση της κοινωνικής δικαιοσύνης και είναι απολύτως
συνεπές προς τις κυβερνητικές δεσµεύσεις.
Συγκεκριµένα κινείται πάνω σε δέκα άξονες, που έχουν αντίστοιχες στοχεύσεις και συνιστούν ένα ολοκληρωµένο και συνεκτικό νοµοθετικό πόνηµα.
Πρώτος άξονας: Η µείωση της φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων για όλους τους πολίτες, κυρίως, όµως, για τα
χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα.
Καθιερώνεται, όπως ακριβώς είχαµε δεσµευτεί και πριν τις
εκλογές και στις προγραµµατικές δηλώσεις, εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής 9% για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους
επαγγελµατίες, αγρότες, µισθωτούς, συνταξιούχους. Από 22%
που είναι σήµερα, γίνεται 9%, όπως ακριβώς είχαµε δεσµευτεί.
Με τη µείωση αυτή θα ευνοηθούν όχι µόνο όσοι έχουν εισοδήµατα µέχρι 10.000, αλλά το σύνολο -το τονίζω- των φορολογουµένων, αφού το εισόδηµά τους φορολογείται κλιµακωτά.
Επιπλέον, µειώνονται κατά µία ποσοστιαία µονάδα και οι συντελεστές για τα υψηλότερα εισοδήµατα.
Δεύτερος άξονας: Η µείωση της φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων για την ενίσχυση της υγιούς επιχειρηµατικότητας και τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
Μειώνεται ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος των επιχειρήσεων από το 28% στο 24% για τα εισοδήµατά του 2019 προεκλογικά είχαµε πει του 2020, του 2019 κάναµε- για όλες οι
επιχειρήσεις, µικρές, µεσαίες και µεγάλες. Μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των µερισµάτων από το 10% στο 5%. Καθιερώνεται χαµηλός φορολογικός συντελεστής, 10%, για τα
αγροτικά συνεταιριστικά σχήµατα. Καταργείται η εισφορά 0,6%
στις πιστώσεις factoring και leasing. Ενθαρρύνεται µε φορολο-
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γικά κίνητρα η δηµιουργία εταιρειών συµµετοχών. Εξορθολογίζεται ο τρόπος φορολόγησης των εταιρειών επενδύσεων, όπως
είναι οι εταιρείες που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία, τα αµοιβαία κεφάλαια ακινήτων, οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και ο ΟΣΕΚΑ.
Τρίτος άξονας: Επειδή το άκουσα, η ενίσχυση των εργαζοµένων. Εξορθολογίζεται ο τρόπος φορολόγησης των δικαιωµάτων
προαίρεσης απόκτησης µετοχών, των stock options. Ο εργαζόµενος πλέον καθίσταται συµµέτοχος στην επενδυτική προοπτική
της επιχείρησης στην οποία εργάζεται µε ιδιαίτερα χαµηλό κόστος για τον ίδιο. Επιδιώκεται να λειτουργήσει ως κίνητρο προκειµένου το επιστηµονικό και εν γένει ανθρώπινο δυναµικό της
χώρας, που τα χρόνια της κρίσης έφυγε στο εξωτερικό, να επιστρέψει. Ειδικά δε για τους εργαζόµενους σε νεοφυείς επιχειρήσεις προβλέπεται υπό προϋποθέσεις ακόµα χαµηλότερος φορολογικός συντελεστής, ενώ εξορθολογίζονται οι παροχές σε
είδος προς τους εργαζόµενους µε τη µορφή εταιρικού αυτοκινήτου ή µε τη µορφή δανείου.
Τέταρτος άξονας: Φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, εργαζόµενοι. Η οικογένεια, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
προστασίας. Αυξάνεται το αφορολόγητο κατά 1.000 ευρώ για
κάθε προστατευόµενο τέκνο ανεξαρτήτως αριθµού αυτών. Απαλλάσσονται από την εισφορά αλληλεγγύης τα ΑΜΕΑ µε ποσοστό
αναπηρίας από 80% και πάνω, ανεξαρτήτως µορφής αναπηρίας.
Μειώνεται ο ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη από το 24% στο 13%. Μειώνεται ο ΦΠΑ για τα κράνη και τα παιδικά καθίσµατα από το 24%
στο 13%. Αυξάνεται ο µέγιστος αριθµός δόσεων της πάγιας ρύθµισης οφειλών από δώδεκα σε είκοσι τέσσερις και σε ειδικές περιπτώσεις εκτάκτων οφειλών από είκοσι τέσσερις σε σαράντα
οκτώ, ανάλογα µε την ικανότητα αποπληρωµής του οφειλέτη.
Πέµπτος άξονας: Η προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων.
Αποσαφηνίζεται η νοµοθεσία για τη φορολογική κατοικία και θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδηµάτων
αλλοδαπής προέλευσης µε πληρωµή ετήσιου κατ’ αποκοπή
φόρου.
Έκτος άξονας: Η επανεκκίνηση κλάδων της οικονοµίας µε σηµαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας. Αναστέλλεται, µε δυσκολία και κόπο, η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδοµές µε άδεια από
1-1-2006 και εφεξής καταλαµβάνοντας και την αντιπαροχή. Αναστέλλεται η επιβολή του φόρου υπεραξίας στη µεταβίβαση ακινήτων για τρία χρόνια. Εισάγονται κίνητρα για δαπάνες που θα
πραγµατοποιηθούν για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται µε
την ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση των κτηρίων. Μειώνεται το µίσθωµα για την εκµίσθωση δηµόσιων ιχθυοτρόφων υδάτων σε αλιευτικούς συνεταιρισµούς, από το 10% στο
5% επί της αξίας των αλιευµάτων. Ρυθµίζεται η αγορά για τις
ναυλώτριες εταιρείες «γυµνών» πλοίων και επιστρέφεται ή διαγράφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που βεβαιώθηκε στο
κρασί.
Έβδοµος άξονας: Η ενίσχυση της βιώσιµης ανάπτυξης. Τι σας
έχω πει µέχρι τώρα; Φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, οικογένεια, εργαζόµενοι, ξένες επενδύσεις, βιώσιµη ανάπτυξη. Πώς; Εισάγεται δέσµη µέτρων για την προώθηση της χρήσης των µέσων
µαζικής µεταφοράς καθώς και οχηµάτων µηδενικών ή χαµηλών
ρύπων.
Όγδοος άξονας: Η ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Χορηγείται έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τις δαπάνες που αφορούν σε δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως είναι οι κάρτες απεριορίστων διαδροµών
στα µέσα µαζικής µεταφοράς, χωρίς αυτές να αποτελούν εισόδηµα για τον εργαζόµενο. Άρα και ο εργαζόµενος ωφελείται. Ενισχύονται οι παροχές από ιδρύµατα προς το δηµόσιο.
Ένατος άξονας: Η ενίσχυση της διαφάνειας και ο περιορισµός
της φοροδιαφυγής. Οι µισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελµατίες και εισοδηµατίες θα πρέπει να πραγµατοποιούν δαπάνες ίσες µε το 30% του πραγµατικού τους εισοδήµατος µε
ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής.
Να σηµειωθεί ότι στον υπολογισµό του πραγµατικού εισοδήµατος δεν περιλαµβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης
και δεν περιλαµβάνεται το ποσό της διατροφής διαζευγµένου
συζύγου ή τέκνου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στις περιπτώσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί δαπάνες που
αφορούν καταβολές φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων
και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα και ενοίκια οι οποίες υπερβαίνουν το 60% του πραγµατικού εισοδήµατος, το απαιτούµενο ποσό δαπανών περιορίζεται
στο 20% του πραγµατικού τους εισοδήµατος.
Προβλέπονται εξαιρέσεις για φορολογούµενους που έχουν
αντικειµενικές δυσκολίες χρήσης ηλεκτρονικών µέσων πληρωµής, ενώ τα όρια δαπανών µειώνονται στις 20.000. Ρητά εξαιρούνται από τις ρυθµίσεις αυτές συγκεκριµένες κατηγορίες
φορολογουµένων για λόγους κοινωνικούς, όπως είναι οι φορολογούµενοι που έχουν συµπληρώσει το εβδοµηκοστό έτος της
ηλικίας τους, τα άτοµα µε αναπηρία 80% και πάνω, οι φορολογούµενοι που κατοικούν µόνιµα σε χωριά µε πληθυσµό έως πεντακόσιους κατοίκους και σε νησιά µε πληθυσµό κάτω των τριών
χιλιάδων εκατό κατοίκων, εκτός και αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης, τα άτοµα που βρίσκονται σε κατάσταση µακροχρόνιας
νοσηλείας και άλλες κατηγορίες.
Τέλος, δέκατος άξονας είναι η µείωση του γραφειοκρατικού
φόρτου της φορολογικής διοίκησης και των επιχειρήσεων. Γίνεται εφάπαξ διαγραφή οφειλών φυσικών και νοµικών προσώπων
συνολικής αξίας έως 10 ευρώ ανά φορολογούµενο. Με αυτόν
τον τρόπο, αφ’ ενός αποφορτίζεται η φορολογική διοίκηση από
το γραφειοκρατικό κόστος για την παρακολούθηση αυτών των
οφειλών, ενώ πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες φορολογούµενοι
θα αποκτήσουν και πάλι τη δυνατότητα έκδοσης φορολογικής
ενηµερότητας, µε ό,τι θετικό αυτό συνεπάγεται για την οικονοµική τους δραστηριότητα. Παράλληλα, προχωρούν τα ηλεκτρονικά βιβλία, η ηλεκτρονική τιµολόγηση, η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση των φορολογικών δηλώσεων.
Συµπερασµατικά, το υπό συζήτηση φορολογικό νοµοσχέδιο
επιδιώκει και επιτυγχάνει την ενίσχυση της επανεκκίνησης της
ελληνικής οικονοµίας, την ελάφρυνση της φορολογίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης,
όχι µε τη µείωση του αφορολογήτου που έκανε η προηγούµενη
κυβέρνηση, αλλά µε χτύπηµα της φοροδιαφυγής ως στοιχείο κοινωνικής δικαιοσύνης και την υποβοήθηση της οικονοµικής δραστηριότητας του παραγωγικού σκέλους της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας, στο οποίο ανήκει και η µεσαία τάξη. Αποδεικνύεται έτσι και πάλι ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δεν
εφαρµόζει πολιτικές µε ταξικό πρόσηµο, αλλά πολιτικές για
όλους τους πολίτες, δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία, ιδιαίτερη έµφαση, στα χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα και στα µεσαία
εισοδηµατικά στρώµατα.
Έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχοµαι στο τρίτο θέµα
της τοποθέτησής µου. Πρόκειται για το θέµα της µεσαίας τάξης,
θέµα για το οποίο τις τελευταίες ηµέρες πολύς δηµόσιος λόγος
έχει καταναλωθεί, θέµα που αναίτια και µη ωφέλιµα έχει σηκώσει
ως συνήθως στη χώρα µας πολύ κουρνιαχτό. Ας µιλήσουµε,
όµως, µε αλήθειες.
Πρώτη αλήθεια. Επιστηµονικός ορισµός για τη µεσαία τάξη
δεν υφίσταται παγκοσµίως.
Δεύτερη αλήθεια. Τα άκρα της µεσαίας τάξης µε εισοδηµατικά
και περιουσιακά κριτήρια διαχρονικά και ανά χώρα µεταβάλλονται.
Τρίτη αλήθεια. Για την Ελλάδα µέχρι σήµερα και σε καµµία
φάση δεν έχουν οριστεί τα σχετικά όρια. Όποιος το κάνει, βάζοντας όρια, απλά αυθαιρετεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µόνο ο ΟΟΣΑ έχει παρουσιάσει
τα όρια της µεσαίας τάξης µε το εισοδηµατικό κριτήριο. Αυτό και
µόνο ανέφερα στην τοποθέτησή µου. Ουδέποτε δήλωσα ότι
αυτά τα όρια τα αποδέχεται το Υπουργείο ή ο Υπουργός Οικονοµικών. Η στρεψόδικη χρησιµοποίηση των στοιχείων του ΟΟΣΑ
από ορισµένες πλευρές δεν υπηρετεί την αλήθεια. Ως εκ τούτου,
µόνο σύγχυση προκαλεί. Πιστεύω ότι τις εκθέσεις των εγχώριων
και διεθνών οργανισµών πρέπει να τις µελετούµε µε ενδιαφέρον,
είτε περιέχουν ευχάριστα είτε δυσάρεστα στοιχεία. Άλλωστε, τις
τελευταίες ηµέρες κάποιοι, που κατακρίνουν τη συγκεκριµένη
µελέτη του ΟΟΣΑ, επικαλούνται ταυτόχρονα τον ίδιο οργανισµό
για µελέτες του, όπως είναι οι σχολικές επιδόσεις των µαθητών
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ή η φορολογική επιβάρυνση των νοικοκυριών σήµερα. Πρόκειται
για µελέτες που προκύπτουν -όλες αυτές- από πρωτογενή στοιχεία που δίνουν οι δηµόσιες υπηρεσίες της χώρας και οι φορείς
της χώρας µας. Αλά καρτ ανάγνωση µελετών του ίδιου φορέα
δεν γίνεται.
Προσωπικά, δεν σπάω τους µετρητές, όταν δείχνουν στοιχεία
που δεν µου αρέσουν. Και τα συγκεκριµένα στοιχεία δείχνουν,
ακόµα και εάν διαφωνούµε µε τα όρια, ότι η µεσαία τάξη έχει καταρρεύσει στην Ελλάδα µε ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, αλλά
κυρίως της τελευταίας, αφού η χώρα βρίσκεται στην τέταρτη χαµηλότερη θέση µεταξύ όλων των µελών του ΟΟΣΑ.
Ο στόχος, συνεπώς, όλων µας, όλων των πτερύγων, πρέπει να
είναι να αυξήσουµε τα όποια εισοδηµατικά όρια, να ανορθώσουµε τη µεσαία τάξη και να την επαναφέρουµε εκεί που πραγµατικά πρέπει να είναι.
Τέλος, τέταρτη αλήθεια, που ξεκινάει από ένα ερώτηµα. Στην
Ελλάδα ο σχεδιασµός της οικονοµικής πολιτικής θα στηρίζεται
στα δηλωθέντα εισοδήµατα και στον δηλωµένο πλούτο ή θα συνεχίσουµε να ενεργούµε µε βάση προσωπικές εκτιµήσεις; Ο οικονοµικός σχεδιασµός θα γίνεται µε βάση την πραγµατικότητα
ή τις επιθυµίες, µε βάση ποσοτικά στοιχεία ή αυθαίρετα, µε βάση
αυτούς που πληρώνουν τους φόρους ή µε βάση αυτούς που διαθέτουν υψηλότερα εισοδήµατα και πλούτο αλλά δεν τα δηλώνουν;
Πιστεύω ότι πρέπει να αναπτύξουµε µία υπεύθυνη συζήτηση,
η οποία να καταλήγει σε ευρέως αποδεκτά όρια από πλευράς εισοδήµατος και πλούτου των κοινωνικών τάξεων στην Ελλάδα.
Και εγώ θα συνεχίσω επίµονα, εντός και εκτός Ολοµέλειας, να
τοποθετούµαι µε στοιχεία τεκµηριωµένα, γιατί µόνο τότε ίσως
µπορέσουµε, εάν όχι να συµφωνήσουµε, τουλάχιστον στοιχειωδώς να συνεννοηθούµε. Γι’ αυτόν τον λόγο καταθέτω χρήσιµα,
εκτιµώ, στοιχεία επί του θέµατος. Συγκρατήστε τα.
Σύµφωνα µε το τελευταίο δηµοσιευµένο ετήσιο στατιστικό
δελτίο της ΑΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, µε
βάση τις φορολογικές δηλώσεις του 2018 για τα εισοδήµατά του
2017 το 52% των φορολογικών δηλώσεων είχε δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα κάτω από 8.000 ευρώ, το 83% κάτω από 20.000.
Από 1.500 µέχρι 1.700 ευρώ τον µήνα δηλώνει το 3,4% του πληθυσµού της χώρας. Στα νοικοκυριά µε δύο τέκνα λίγο περισσότερες από τις µισές φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν
είχαν δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα κάτω από 15.000 ευρώ.
Οι µηδενικές δηλώσεις την περίοδο 2014-2017 αυξήθηκαν κατά
14%, ενώ οι φορολογούµενοι µε εισοδήµατα από 20.000 µέχρι
70.000 ευρώ παρουσίασαν πτώση έως 12%.
Το συνολικό δηλωθέν εισόδηµα συρρικνώθηκε -συγκρατήστε
το- για φορολογούµενους µε εισόδηµα από 20.000 µέχρι 70.000
ευρώ κατά 1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκε
στα χαµηλά κλιµάκια από 1.000 έως 20.000 κατά 1,3 δισεκατοµµύριο ευρώ. Συµπέρασµα; Μέσα στην κρίση, όλα τα χρόνια, αλλά
κυρίως την περίοδο 2014-2017 υπήρξε δραµατική συρρίκνωση
των δηλωθέντων εισοδηµάτων ιδιαίτερα των µεσαίων στρωµάτων.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έβαλε κατά µέσο όρο πρόσθετο φόρο
από 200 ευρώ έως 830 ευρώ σε κάθε οικογένεια µε εισόδηµα
από 20.000 µέχρι 70.000 ευρώ, ενώ την ίδια στιγµή η µέση φορολογική επιβάρυνση για εισοδήµατα από 10.000 µέχρι 20.000
ευρώ αυξήθηκε κατά 18%. Την περίοδο 2014-2017 το καθαρό
ετήσιο διαθέσιµο εισόδηµα για νοικοκυριά έως 20.000 µειώθηκε
κατά 235 ευρώ, ενώ για µεγαλύτερα εισοδήµατα η αντίστοιχη
µείωση ήταν 530 ευρώ.
Το κενό στον ΦΠΑ, σύµφωνα µε στοιχεία όχι αυτής εδώ της
Κυβέρνησης, αλλά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- αυξήθηκε από
το 27% το 2014 στο 34% το 2017. Δηλαδή, η φοροδιαφυγή στον
ΦΠΑ αυξήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ κατά 26%.
Συµπέρασµα: Ο ΣΥΡΙΖΑ υπερφορολόγησε χαµηλά και µεσαία
εισοδηµατικά στρώµατα, κάτι που οδήγησε σε αύξηση της φοροδιαφυγής κατά περίπου 3 δισεκατοµµύρια ευρώ την προηγούµενη τετραετία.
Με αυτά τα ποσοτικά στοιχεία, το οικονοµικό επιτελείο αλλά
και ευρύτερα η Κυβέρνηση προβαίνει σε ρυθµίσεις αρχικά υπέρ
των εισοδηµατικά χαµηλών, υπέρ των χαµηλών εκ των µεσαίων
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και γενικότερα υπέρ των µεσαίων στρωµάτων.
Απόδειξη; Σύµφωνα µε µελέτη του Συµβουλίου Οικονοµικών
Εµπειρογνωµόνων από τη µείωση του ΕΝΦΙΑ και τη νέα κλίµακα
φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων -συνδυαστικά
ΕΝΦΙΑ και φόρος φυσικών προσώπων- αναµένεται µείωση της
φορολογικής επιβάρυνσης στα χαµηλότερα εισοδήµατα κατά
23%, στα µεσαία εισοδήµατα κατά 16% και στα υψηλότερα εισοδήµατα κατά 7%. Όλοι οι πολίτες θα δουν ελάφρυνση, όχι ταξικό
πρόσηµο, αλλά ιδιαίτερη έµφαση στα χαµηλότερα και στα µεσαία εισοδήµατα.
Σε αυτή την κατεύθυνση δεσµευόµαστε ότι, µόλις δηµιουργηθεί µε ασφάλεια δηµοσιονοµικός χώρος, θα προχωρήσουµε και
στη µείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, κατά προτεραιότητα,
µέχρι να την καταργήσουµε, ώστε σταδιακά να δούµε τη µεσαία
τάξη να επιστρέφει εκεί που πραγµατικά πρέπει να είναι και όχι
εκεί που σήµερα είναι.
Αυτό αποδεικνύει η Κυβέρνηση και µε τη διανοµή του υπερπλεονάσµατος που δηµιουργήθηκε το δεύτερο εξάµηνο του
2019. Το επαναλαµβάνω, του υπερπλεονάσµατος που δηµιουργήθηκε το δεύτερο εξάµηνο του 2019.
Έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχοµαι στην τελευταία
ενότητα της τοποθέτησής µου, που αποδεικνύει ότι η σηµερινή
Κυβέρνηση αξιοποιεί τον όποιο διαθέσιµο χώρο επ’ ωφελεία του
συνόλου της ελληνικής κοινωνίας.
Ας πούµε, όµως, µερικές αλήθειες, γιατί ακούω την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση να λέει κάτι περίεργα πράγµατα τις τελευταίες
µέρες. Κατ’ αρχάς, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας στις 7
Ιουλίου δεν παρέλαβε διαθέσιµο δηµοσιονοµικό χώρο. Το παραδεχόταν άλλωστε και η ίδια. Στις 15 Μαΐου 2019 σ’ αυτή την Αίθουσα ο τότε Υπουργός Οικονοµικών έλεγε ότι µε τα µέτρα, που
πήρε η τότε κυβέρνηση τον Μάιο, εξαντλήθηκε όλος ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Έλεγε «εµείς έχουµε έναν συγκεκριµένο δηµοσιονοµικό χώρο.
Αυτός ο δηµοσιονοµικός χώρος για το 2019 είναι 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ», όσα ήταν τα µέτρα που πήρε προηγουµένως, «αν
εσείς υπολογίζετε ότι είναι µεγαλύτερος, να µας πείτε από πού
θα κόψετε». Αυτό ήταν τον Μάιο του 2019.
Άρα κατά την τότε κυβέρνηση, δηµοσιονοµικός χώρος δεν
υπήρχε. Μακάρι, όµως, να ήταν τόσο εύκολα τα πράγµατα. Όχι
µόνο δεν υπήρχε δηµοσιονοµικός χώρος, αλλά υπήρχε και δηµοσιονοµικό κενό 396 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτά είναι επίσηµα
στοιχεία των υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
στις 10-7-2019. Τα ίδια έχουµε εµείς, τα ίδια έχει και ο κ. Χουλιαράκης. Στις 10-7-2019 υπήρχε κενό 396 εκατοµµύρια ευρώ.
Το καλύψαµε. Και όχι µόνο το καλύψαµε αλλά δηµιουργήσαµε
χωρίς πρόσθετα µέτρα λιτότητας, για τα οποία κινδυνολογούσε
πριν από τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, επιπλέον δηµοσιονοµικό χώρο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πώς;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Και πώς
τα καλύψαµε;
Πρώτα απ’ όλα µε απόλυτη δηµοσιονοµική πειθαρχία στο σκέλος των δαπανών. Δεύτερον, µε τη νέα ρύθµιση για τις εκατόν
είκοσι δόσεις. Είχε πολύ καλύτερο αποτέλεσµα και για το 2019
και για το 2020. Οι υπηρεσίες έβρισκαν κενό και καταφέραµε µε
το πλαίσιο ρυθµίσεων να δηµιουργήσουµε επιπλέον έσοδα και
να καλύψουµε κενό και το 2020, κύριε Λοβέρδο, και µε την καλύτερη πορεία της ελληνικής οικονοµίας το δεύτερο εξάµηνο του
έτους, όπως αποδεικνύει ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος, που
όλως τυχαίως µετά τον Ιούνιο πέρασε πάνω από τον µέσο ευρωπαϊκό όρο. Αυτά τα κάναµε χωρίς µέτρα λιτότητας, για τα οποία
κινδυνολογούσε η προηγούµενη κυβέρνηση.
Πόσος, όµως, είναι αυτός ο χώρος; Είναι πάνω από ένα δισεκατοµµύριο ευρώ µαζί µε το µαξιλάρι ασφάλειας που πετύχαµε
µέσα στο δεύτερο εξάµηνο του έτους. Και αυτό, παρά το γεγονός -για να µην το ξεχνάµε- ότι η προηγούµενη κυβέρνηση για
προεκλογικούς λόγους -αποδεικνύεται στα έγγραφα τότε- είχε
ήδη µοιράσει το κοινωνικό µέρισµα ως δήθεν δέκατη τρίτη σύνταξη, καλύπτοντας αυτό που θα έκανε στο τέλος του έτους και
κατηγορώντας εµάς τώρα ότι δεν το κάνουµε, αφού το µοίρασε.
Το κρίσιµο, όµως, ερώτηµα που τίθεται, είναι πώς αξιοποιούν
οι δύο κυβερνήσεις τον διαθέσιµο χώρο. Εµείς συνεπώς αυτόν
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τον χώρο, του 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ, τον αξιοποιήσαµε µε εντελώς διαφορετικό τρόπο.
Μειώσαµε τον ΕΝΦΙΑ. Κόστος; 205.000.000 ευρώ. Στόχος; Τα
µεσαία και τα χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα. Καταβάλλουµε εµπροσθοβαρώς αυξηµένο επίδοµα θέρµανσης. Κόστος;
68.000.000 ευρώ. Στόχος; Τα χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα. Μειώσαµε την προκαταβολή φόρου για τα νοµικά πρόσωπα. Κόστος; 138.000.000 ευρώ. Στόχος; Όλες οι επιχειρήσεις,
µικρές, µεσαίες, µεγάλες.
Καλύψαµε έκτακτες δαπάνες σε εθνική άµυνα, νοσοκοµεία και
µέσα µαζικής µεταφοράς. Κόστος; 61.000.000 ευρώ. Στόχος; Η
ασφάλεια και η καθηµερινότητα των πολιτών. Καλύψαµε οφειλές
της ΔΕΗ, τα ΥΚΩ. Κόστος; 200.000.000 ευρώ. Στόχος; Η διάσωση του οργανισµού επ’ ωφελεία του συνόλου της ελληνικής
κοινωνίας. Χορηγούµε έκτακτη ενίσχυση σε ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες. Κόστος; 175.000.000 ευρώ. Στόχος; Η ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής.
Άρα το 1.000.000.000 ευρώ, πώς το έδωσε αυτή η Κυβέρνηση;
Στα χαµηλότερα και µεσαία στρώµατα µε τον ΕΝΦΙΑ, στα χαµηλότερα στρώµατα µε το επίδοµα θέρµανσης, στις επιχειρήσεις
µε τη µείωση της προκαταβολής, στην ασφάλεια του πολίτη, την
καθηµερινότητα του πολίτη, τη λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών, µε απόθεµα στην άκρη για να είµαστε σίγουροι για την επίτευξη του στόχου και µε ενίσχυση σε ευαίσθητες κοινωνικές
οµάδες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Η έκτακτη ενίσχυση ύψους 700 ευρώ ανά νοικοκυριό χορηγείται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες νοικοκυριά µε εννιακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες µέλη, που ανήκουν στις ακόλουθες κοινωνικές οµάδες.
Πρώτη οµάδα, οικογένειες µε τέσσερα τέκνα και άνω, µε φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα, µε βάση τις δηλώσεις των πολιτών του έτους 2019, έως 20.000 ευρώ. Αριθµός ωφελούµενων
νοικοκυριών: δεκαεννέα χιλιάδες εκατόν σαράντα.
Δεύτερη οµάδα, οικογένειες που τουλάχιστον ο ένας γονέας
είναι µακροχρόνια άνεργος, δηλαδή άνω των δώδεκα µηνών, µε
τουλάχιστον ένα εξαρτώµενο τέκνο και µε φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα έως 15.000 ευρώ. Λαµβάνονται υπ’ όψιν και µονογονεϊκές οικογένειες. Αριθµός ωφελούµενων νοικοκυριών:
εκατόν εξήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια εβδοµήντα οκτώ.
Τρίτη οµάδα, οικογένειες που και οι δύο γονείς είναι βραχυχρόνια άνεργοι, κάτω δηλαδή από δώδεκα µήνες, µε τουλάχιστον ένα εξαρτώµενο τέκνο και φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα έως 15.000 ευρώ. Λαµβάνονται υπ’ όψιν και µονογονεϊκές
οικογένειες. Αριθµός ωφελούµενων νοικοκυριών: σαράντα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι επτά.
Τέταρτη οµάδα, οικογένειες µε εξαρτώµενα νέα τέκνα, δικαιούχοι του σχετικού επιδόµατος έως είκοσι τεσσάρων ετών.
Αριθµός ωφελούµενων νοικοκυριών: είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια τριάντα δύο.
Καταφέραµε ακόµη και τις τελευταίες µέρες, ακόµη και την τελευταία εβδοµάδα, από το Σαββατοκύριακο και µετά, να δηµιουργήσουµε λίγο ακόµη χώρο για να ωφεληθούν άλλες πενήντα
χιλιάδες συµπατριώτες µας.
Επιπλέον κριτήρια για τη χορήγηση του κοινωνικού µερίσµατος; Τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς του νοικοκυριού θα
πρέπει να διαµένει νόµιµα και µόνιµα στην ελληνική επικράτεια
τα τελευταία δέκα έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή φορολογίας εισοδήµατος κατά την τελευταία δεκαετία. Και οι δύο γονείς του νοικοκυριού θα πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι
Ελλάδας και το άθροισµα των καταθέσεων όλων των µελών του
νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας ή του εξωτερικού, αλλά και η τρέχουσα αξία µετοχών και οµολογιών να
µην υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.
Συµπέρασµα: Η έκτακτη οικονοµική ενίσχυση, αλλά και η συνολική διανοµή του υπερπλεονάσµατος δεν υποκαθιστά την κοινωνική πολιτική της σηµερινής Κυβέρνησης, αλλά αποδεικνύει
και αυτό ότι η Νέα Δηµοκρατία νοιάζεται για τους πολλούς και
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εργάζεται µε τους πολλούς και για τους πολλούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλήγω λέγοντας ότι η Κυβέρνηση από τις πρώτες ηµέρες διαµορφώνει τις συνθήκες που
είναι απαραίτητες προκειµένου το συντοµότερο δυνατόν να αποκατασταθούν οι απώλειες, να αυξηθεί το διαθέσιµο εισόδηµα και
να εξασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή.
Είναι γεγονός ότι το παρόν φορολογικό νοµοσχέδιο δεν αποκαθιστά πλήρως τις απώλειες που υπέστησαν οι φορολογούµενοι την περίοδο της κρίσης, κάνει όµως, ένα πρώτο σηµαντικό
βήµα προς την κατεύθυνση µείωσης των υπέρµετρων φορολογικών βαρών νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Διαµορφώνει µια φορολογική πολιτική δίκαιη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις,
αλλά ταυτόχρονα εξωστρεφή, φιλική για την προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων, προσανατολισµένη στη βιώσιµη ανάπτυξη και στην αναβάθµιση της ποιότητας της ζωής µας, µέσα
σε ένα νέο οικονοµικό περιβάλλον, ένα νέο περιβάλλον µε ευκαιρίες και δυνατότητες για όλα τα νοικοκυριά, για όλες τις επιχειρήσεις που δηµιουργεί η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και
η κυβερνητική πλειοψηφία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, τριάντα έξι µαθητές και µαθήτριες και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 3ο Γυµνάσιο Αγρινίου (δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Ευθυµίου για επτά λεπτά.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Περιµένουµε µια τροπολογία από το
Προεδρείο, αυτή που είπε ο κ. Βεσυρόπουλος. Δεν µας έχει έρθει ακόµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ούτε εµείς την έχουµε,
κύριε συνάδελφε. Όταν θα την έχουµε θα σας τη δώσουµε.
Τον λόγο έχει η κ. Ευθυµίου.
ΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Λιγότεροι φόροι, περισσότερες επενδύσεις, µικρότερα πλεονάσµατα, µεγαλύτερος χώρος για ανάπτυξη, λιγότερα βάρη στην
παραγωγική Ελλάδα, περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Τους σκοπούς αυτούς υιοθετεί πλήρως το φορολογικό νοµοσχέδιο που υλοποιεί βήµα προς βήµα τις δεσµεύσεις της
Κυβέρνησης.
Το φορολογικό νοµοσχέδιο που κατέθεσε η Κυβέρνηση έχει
ισχυρό, µεταρρυθµιστικό και κυρίως αναπτυξιακό πρόσηµο. Στηρίζεται στον ορθολογισµό, στη µελέτη βέλτιστων πρακτικών και
σε προσεκτική ανάλυση παθογενειών και δεδοµένων και αποτελεί την εκπλήρωση των δεσµεύσεών µας για µείωση των φόρων.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει µε αυτό
το νοµοσχέδιο ότι η φορολογική πολιτική µπορεί -και πρέπει- να
έχει η αναπτυξιακή διάσταση και στόχευση, αλλά παράλληλα και
ένα κοινωνικό πρόσηµο. Διότι η πολιτική ιδεολογία της προηγούµενης κυβέρνησης προσέδιδε στη φορολογική πολιτική καθαρά
φοροεισπρακτικό ρόλο σε σηµείο που άγγιζε την αφαίµαξη της
αγοράς.
Κάπως έτσι, διογκώθηκαν οφειλές των πολιτών και των επιχειρήσεων στην εφορία. Η χώρα αδυνατούσε να προσελκύσει
όσους ήθελαν να επενδύσουν σε αυτή ή να ασκήσουν οικονοµική
και επιχειρηµατική δραστηριότητα, µε αποτέλεσµα την καθήλωση της ανάπτυξης.
Η πρώτη και κύρια κατεύθυνση αυτού του νοµοσχεδίου είναι
η µείωση των φόρων. Πρόκειται για το δεύτερο κύµα µείωσης
των φόρων από την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη µε συνέπεια στις δεσµεύσεις µας.
Να υπενθυµίσω ότι τις πρώτες ηµέρες της θητείας της Κυβέρνησης προχωρήσαµε στη µείωση του ΕΝΦΙΑ για όλους τους πολίτες χωρίς αποκλεισµούς.
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Στο νοµοσχέδιο περιλαµβάνονται συγκεκριµένες φορολογικές
ελαφρύνσεις, όπως η καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικό συντελεστή 9% αντί 22% που είναι σήµερα για φυσικά πρόσωπα, µισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελµατίες και για εισοδήµατα µέχρι 10.000 ευρώ. Η συγκεκριµένη
µείωση δεν ωφελεί µόνο όσους έχουν εισόδηµα µέχρι 10.000
ευρώ. Αφορά το σύνολο των φορολογουµένων, αφού το εισόδηµά τους φορολογείται µε βάση προοδευτική κλίµακα.
Επιπρόσθετα, αναπροσαρµόζεται η µείωση του φόρου εισοδήµατος µε βάση τον αριθµό των παιδιών. Εφαρµόζονται οι µειωµένοι συντελεστές ΦΠΑ για τη στήριξη ευπαθών οµάδων και
την κοινωνική προστασία. Αποκαθίστανται διαπιστωµένες ανισότητες σε βάρος ευπαθών κοινωνικών οµάδων.
Ειδικότερα, προβλέπονται αύξηση του αφορολογήτου κατά
1.000 ευρώ για κάθε προστατευόµενο τέκνο, ανεξαρτήτως αριθµού αυτών, απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης όλων των
ΑΜΕΑ µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, ανεξαρτήτως της
µορφής αναπηρίας, µείωση του ΦΠΑ για βρεφικά είδη από το
24% που είναι σήµερα στο µειωµένο συντελεστή 13%, αύξηση
του µέγιστου αριθµού των δόσεων της πάγιας ρύθµισης οφειλών
από δώδεκα δόσεις σε είκοσι τέσσερις δόσεις και σε ειδικές περιπτώσεις εκτάκτων οφειλών από είκοσι τέσσερις δόσεις σε σαράντα οκτώ δόσεις.
Επειδή είναι ιδιαίτερη η ευαισθησία µου σε θέµατα ευπαθών
κοινωνικών οµάδων, αλλά και στους πολύτεκνους και στις τρίτεκνες οικογένειες, την προηγούµενη εβδοµάδα είχα συνάντηση
µε το Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Πολυτέκνων στη Θεσσαλονίκη και τον Πρόεδρό τους κ. Ερωτόκριτο Θεοτοκάτο.
Χαίροµαι, πραγµατικά, που το νοµοσχέδιο αυτό ικανοποιεί αιτήµατα των πολυτέκνων. Εκτιµώ πως όταν βρεθεί περισσότερος
δηµοσιονοµικός χώρος, τότε θα ικανοποιηθούν και άλλα αιτήµατα. Και χαίροµαι που άκουσα να λέει από το Βήµα ο Υπουργός
κ. Σταϊκούρας ότι θα υπάρξει µείωση µέχρι και κατάργηση της
εισφοράς αλληλεγγύης, που είναι ένα πάγιο αίτηµα των πολυτέκνων. όπως, επίσης, εκτιµώ ότι θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση και η απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύµατος.
Πέραν τούτων, όµως, εισάγονται και µέτρα για την επανεκκίνηση της οικονοµίας σε σηµαντικούς κλάδους µε συνεισφορά
στο ΑΕΠ της χώρας, οι οποίοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την οικονοµική κρίση. Ειδικότερα, αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ στις
οικοδοµές µε άδεια από 1ης Ιανουαρίου 2016 και εφεξής, ενώ η
αναστολή του ΦΠΑ καταλαµβάνει και την αντιπαροχή. Επίσης,
αναστέλλεται η επιβολή του φόρου υπεραξίας στη µεταβίβαση
ακινήτων για τρία χρόνια.
Πέραν, όµως, αυτών, το νοµοσχέδιο αυτό έχει και ένα κοινωνικό πρόσηµο, το οποίο υποστηρίζω και προσυπογράφω και ως
µάχιµη δικηγόρος και το πιστοποιώ λόγω της εξειδίκευσής µου
στο Εργατικό Δίκαιο.
Αναφορικά µε τους εργαζόµενους -γιατί ακούγονται πολλά για
τους εργαζόµενους- το θέµα είναι ποιοι πράττουν για τους εργαζόµενους. Συγκεκριµένα, εξορθολογίζεται ο τρόπος φορολόγησης των δικαιωµάτων προαίρεσης απόκτησης µετοχών, αυτά
που λέγονται «stock options». Ο σκοπός αυτής της ρύθµισης
αυτών των δικαιωµάτων είναι να αποτελέσει ένα έµµεσο κίνητρο
διακράτησης και ανταπόδοσης στους εργαζόµενους και ένα
µέσο αναβάθµισης των συνθηκών εργασίας. Έτσι, ο εργαζόµενος καθίσταται πλέον συµµέτοχος στην επενδυτική προοπτική
της επιχείρησης, στην οποία εργάζεται µε χαµηλό κόστος για τον
ίδιο. Επιδιώκεται έτσι, µαζί µε άλλα µέτρα, να λειτουργήσει ως
κίνητρο προκειµένου να επιστρέψει στη χώρα µας, τόσο το επιστηµονικό όσο και το ευρύτερο ανθρώπινο κεφάλαιο που τα χρόνια της κρίσης έφυγε στο εξωτερικό. Είναι η δικιά µου γενιά.
Δεν µένουµε όµως µόνο σε αυτά για τους εργαζόµενους.
Εξορθολογίζονται οι παροχές σε είδος προς αυτούς µε τη µορφή
εταιρικού αυτοκινήτου ή µε τη µορφή δανείου. Επίσης, οι καταβολές προς τους εργαζόµενους λόγω εξαγοράς ασφαλιστηρίου
συµβολαίου τους εξαιτίας της συµµετοχής τους σε εθελούσια
έξοδο δεν αποτελεί πλέον πρόωρη εξαγορά και δεν φορολογείται µε συντελεστή προσαυξηµένο κατά 50%.
Εποµένως µεριµνούµε για τους εργαζόµενους. Αποτελεί ξεχωριστό πυλώνα του νοµοσχεδίου. Παίρνουµε συγκεκριµένες
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πρωτοβουλίες, συγκεκριµένες πολιτικές γι’ αυτούς και στον
τοµέα της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Ενισχύουµε την εταιρική κοινωνική ευθύνη, διευρύνοντας απαλλαγές από τον υπολογισµό του εισοδήµατος µισθών και συντάξεων προς όφελος
πάλι των εργαζοµένων. Και τονίζω «πάλι» των εργαζόµενων. Διότι
πολλοί στην Αντιπολίτευση µιλάνε για τους εργαζόµενους. Το
θέµα είναι τι κάνουµε για αυτούς.
Εµείς, στην ουσία, υλοποιούµε µέσα σε εβδοµάδες από την 7η
Ιουλίου που έγινε η Νέα Δηµοκρατία Κυβέρνηση την πολιτική και
υλοποιούµε τις δεσµεύσεις που προεκλογικά πήραµε απέναντι
στον ελληνικό λαό. Η φορολογική πολιτική πρέπει να έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, να στοχεύει στην ενίσχυση και προσέλκυση
επενδυτικών και επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών που αποτελούν
κινητήριο δύναµη για την οικονοµία της χώρας. Διότι η ευηµερία
επιτυγχάνεται µέσω της άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας και όχι µε αναχρονιστικές πολιτικές.
Επιθυµούµε και φιλοδοξούµε ότι µέσα από το αναπτυξιακό
πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας, που θα πετύχει, στο µέλλον
θα προσελκύσουµε επενδύσεις και µε αυτόν τον τρόπο θα µειώσουµε την ανεργία και θα µειώσουµε ακόµα περισσότερο τη
φορολογία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Στύλιος από τη Νέα Δηµοκρατία.
Παρακαλώ, να ετοιµάζεται και ο κ. Λογιάδης από το ΜέΡΑ25.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ξεκινήσω κάνοντας
τρεις συγκεκριµένες πολιτικές επισηµάνσεις.
Πρώτον, το παρόν νοµοσχέδιο έχει θετικό πρόσηµο για τους
πολίτες, για τις επενδύσεις, για την οικονοµία και την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητάς της, για την ανάπτυξη, για την ανάκαµψη, για τη µετάβαση του φορολογικού συστήµατος στην ψηφιακή εποχή, για τη µείωση της γραφειοκρατίας σε φορολογική
διοίκηση και επιχειρήσεις, για τη χώρα στο σύνολό της.
Δεν είναι θετικό για τον ΣΥΡΙΖΑ. Κι αυτό γιατί δεν του αφήνει
περιθώρια να κάνει ανέξοδη αντιπολίτευση. Τα νούµερα είναι
συγκεκριµένα. Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν µπορεί να λαϊκίσει, να πει για
µία ακόµα φορά ψέµατα στους πολίτες.
Το νοµοσχέδιο είναι ένας ακόµα κρίκος στην αλυσίδα των
πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης για να πάει η χώρα µας µπροστά, σε αντίθεση µε τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ και την αντιπολιτευτική του τακτική για να παγιδεύσει τον τόπο σε µία µίζερη
εσωστρέφεια.
Η πλειοψηφία των πολιτών, που δεν είναι κοµµατικά ενταγµένη, που θέλει πρόοδο, δουλειά, προκοπή, είµαι σίγουρος ότι
θα δει θετικά τη νέα φορολογική µεταρρύθµιση.
Δεύτερον. Έχουµε εδώ µία διαφορετική φιλοσοφία ανάµεσα
στη Νέα Δηµοκρατία και στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Με το
παρόν νοµοσχέδιο έχουµε λιγότερους φόρους για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, περισσότερο διαθέσιµο εισόδηµα για αποταµίευση, για κατανάλωση, αύξηση των διαθέσιµων πόρων των
επιχειρήσεων για επενδύσεις και έρευνα, αύξηση του τζίρου, αύξηση των θέσεων εργασίας, νέο πλούτο κ.λπ..
Με την πολιτική, όµως, που πρεσβεύει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ κατά την προηγούµενη διακυβέρνησή τους είχαµε περισσότερους φόρους, λιγότερα εισοδήµατα, µειωµένη
οικονοµική ελευθερία, πολιτική επιδοµάτων χωρίς παραγωγή
πλούτου, µεγαλύτερη εξάρτηση από το κράτος, την εκάστοτε κυβέρνηση, τους κοµµατικούς µηχανισµούς. Είχαµε ένα φαύλο
κύκλο φόρων, κρατισµού, φτώχειας επιδοµάτων.
Τρίτον, είναι ο χρόνος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συγκυρία, η χρονική στιγµή. Το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο είναι
ένας ενδιάµεσος σταθµός σε ένα ολοκληρωµένο συνεκτικό και
ρεαλιστικό σχέδιο για την ανόρθωση της ελληνικής οικονοµίας.
Είχαµε από το καλοκαίρι τη µείωση του ΕΝΦΙΑ και τις εκατόν είκοσι δόσεις. Είχαµε το νέο αναπτυξιακό νοµοσχέδιο για την
απλούστευση των αδειοδοτήσεων, την παροχή κινήτρων, το ξεµπλοκάρισµα µεγάλων και εµβληµατικών επενδύσεων. Είχαµε
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µόλις πρόσφατα το νοµοσχέδιο για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και για τη νέα ΔΕΗ.
Τώρα έχουµε το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο και στη συνέχεια
ακολουθούν το νοµοσχέδιο για τις τράπεζες, το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ» για τη µείωση των κόκκινων δανείων και αµέσως µετά τον
προϋπολογισµό για το 2020.
Έχουµε, λοιπόν, ένα συγκροτηµένο σχέδιο, µία ξεκάθαρη πολιτική, την οποία η σηµερινή Κυβέρνηση τη δηλώνει και την ξεκαθαρίζει για την επόµενη χρονιά, για το 2020.
Άρα, µε ξεκάθαρους όρους και κανόνες, γνωστούς σε όλους,
στους πολίτες, στην επενδυτική κοινότητα, προχωράµε για τον
επόµενο χρόνο. Και πάνω απ’ όλα έχουµε τη βασική προϋπόθεση
για να ευδοκιµήσουν αυτές οι προσπάθειες. Έχουµε πολιτική
σταθερότητα και µία Κυβέρνηση η οποία έχει µπροστά της µία
διάρκεια τεσσάρων χρόνων, µια Κυβέρνηση που πιστεύει στο
πρόγραµµά της, πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, στον ανταγωνισµό, στις µεταρρυθµίσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν αναφερθεί από τους προηγούµενους οµιλητές και από τον προλαλήσαντα Υπουργό Οικονοµικών, τον κ. Σταϊκούρα, µε πολύ µεγάλες λεπτοµέρειες όλες
οι πτυχές του φορολογικού νοµοσχεδίου και οι επιπτώσεις του
στους πολίτες, στην οικονοµία και στην καθηµερινότητα. Εγώ θα
ήθελα να κάνω µία µικρή αναφορά σε κάποιες πτυχές του νοµοσχεδίου οι οποίες έχουν έντονο κοινωνικό πρόσηµο.
Αναφέροµαι στην καθιέρωση του εισαγωγικού φορολογικού
συντελεστή στο 9%, από το 22% που ήταν µέχρι σήµερα, µία αλλαγή η οποία αφορά φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελµατίες, µισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες. Αναφέροµαι σε ένα
µέτρο ενίσχυσης που στηρίζει τους νέους ανθρώπους, αυτούς
οι οποίοι τώρα κάνουν δειλά-δειλά τα πρώτα βήµατά τους να
µπουν στην αγορά εργασίας και να µπορέσουν να σταθούν στην
κοινωνία και στους συνταξιούχους µας, οι οποίοι θα δουν µε τη
µείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή να αυξάνονται
τα εισοδήµατά τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφέροµαι στους µειωµένους
φορολογικούς συντελεστές και συντελεστές ΦΠΑ για τη στήριξη
των ευπαθών οµάδων και την κοινωνική προστασία. Προβλέπεται
αύξηση του αφορολογήτου κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόµενο τέκνο, ανεξαρτήτως αριθµού αυτών. Δεύτερον, απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης όλων των ατόµων µε
αναπηρία µε ποσοστό πάνω από 80%, ανεξαρτήτως της µορφής
της αναπηρίας. Τρίτον, µείωση του ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη από
το 24% που είναι σήµερα στο µειωµένο συντελεστή 13%. Μείωση
του ΦΠΑ για τα κράνη των µοτοσυκλετιστών και τα παιδικά καθίσµατα από το 24% που είναι σήµερα στο µειωµένο συντελεστή
13%. Αύξηση του µέγιστου αριθµού των δόσεων της πάγιας ρύθµισης οφειλών από δώδεκα σε είκοσι τέσσερις και σε ειδικές περιπτώσεις εκτάκτων οφειλών από είκοσι τέσσερις σε σαράντα
οκτώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφέροµαι επίσης στα µέτρα
για να ενισχυθούν κλάδοι µε σηµαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ της
χώρας µας, οι οποίοι είχαν πληγεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια
κατά την οικονοµική κρίση. Και µιλώ για την οικοδοµή και την
αναστολή του ΦΠΑ για άδειες που έχουν εκδοθεί από το 2006
και εντεύθεν, για την αγορά ακινήτων και για τις επισκευές, όπου
γνωρίζετε όλοι ότι απασχολούνται οι χιλιάδες εργαζόµενοι. Επίσης, αναφέροµαι στα µέτρα ενίσχυσης της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης και των παροχών στους εργαζόµενους.
Το νοµοσχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Είµαστε σίγουροι γι’ αυτό. Έχουµε ένα νοµοσχέδιο µε θετικό κοινωνικό πρόσηµο που αναµένεται να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά για την
ελληνική οικονοµία και την κοινωνία, δίνοντας ευκαιρίες και δυνατότητες για τους πολλούς, για να φτιάξουν ένα καλύτερο µέλλον για τα παιδιά µας, ένα καλύτερο µέλλον για την πατρίδα µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο τώρα έχει ο κ. Λογιάδης από το ΜέΡΑ25 και να ετοιµάζεται ο κ. Καββαδάς από τη Νέα Δηµοκρατία.
Έχετε πετά λεπτά, κύριε συνάδελφε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, πραγµατικά εύχοµαι και ως Έλλην και ως
επιχειρηµατίας και ως ΜέΡΑ25, η Ελλάδα να πάει καλύτερα.
Θα ήθελα να ξεκινήσω, πρώτα απ’ όλα, µε µία πρόταση. Πέρα
από την ενεργειακή και αισθητική αναβάθµιση των κτηρίων που
περιλαµβάνει το φορολογικό νοµοσχέδιο, θα ήθελα να προτείνω
-και θα έπρεπε να δοθούν- φορολογικά κίνητρα για την ασφάλιση
κτηρίων έναντι της κλιµατικής αλλαγής.
Διαβάζω από την εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της 4ης Δεκεµβρίου: «Θα µπορούσε η ασφάλιση των κτηρίων να είναι υποχρεωτική, όπως είναι σήµερα των οχηµάτων. Ο ασφαλιστικός κλάδος εκτιµά ότι η καθολική ασφάλιση των ακινήτων θα είχε πολλαπλά οφέλη από την εξασφάλιση των ιδιοκτητών, που δεν θα
επαφίενται στην ικανότητα του κράτους να αντεπεξέλθει σε µία
δύσκολη κατάσταση, έως την ταχύτερη αποκατάσταση των ζηµιών». Να θυµηθούµε την πληµµύρα στη Μάνδρα και την πυρκαγιά στο Μάτι.
Θα πρέπει η πολιτεία να θεσπίσει ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στην ανάγκη για καθολική ασφάλιση. Σε µία χώρα µε
τόσο υψηλό ποσοστό ιδιοκτησίας, όπως η Ελλάδα, είναι συµφέρον όλων αυτό να γίνει πραγµατικότης. Θα ήθελα να το δω κι
αυτό στο νοµοσχέδιο.
Θα ήθελα, επίσης, επί τη ευκαιρία, να αναφέρω µία αδικία για
τους περίπου χίλιους επτακόσιους πενήντα εκπαιδευτικούς, οι
οποίοι, λόγω µη καταβολής του ηλεκτρονικού παραβόλου των 3
ευρώ, χάνουν τη δουλειά τους. Διότι αυτοί οι άνθρωποι κάθε
χρόνο, µε µια βαλίτσα στο χέρι, εγκαταλείπουν τις οικογένειές
τους για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα παιδιά που
έχουν την ανάγκη τους σε όλη την Ελλάδα. Τώρα καταδικάζονται
σε τριετή ανεργία, ακόµη και ως αναπληρωτές, γιατί από πλάνη
ή από ασαφείς οδηγίες δεν κατέβαλαν εµπρόθεσµα το ηλεκτρονικό παράβολο των 3 αυτών ευρώ.
Ζητάµε από την Κυβέρνηση να πάρει άµεσα νοµοθετικά µέτρα
και πρωτοβουλίες. Αυτό είναι από την οµάδα απορριπτέων ΑΣΕΠ
2019, λόγω µη καταβολής του παράβολου.
Θα ήθελα, επίσης, να τονίσω ότι δεν βλέπω πουθενά στο φορολογικό νοµοσχέδιο ειδικά φορολογικά κίνητρα για την επανακατοίκηση και στήριξη των νησιωτικών και ορεινών περιοχών.
Τεράστιο θέµα που ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το έχει ακόµη
πλήρως λύσει.
Εµείς, το Μέτωπο Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής Ανυπακοής 25, καταθέσαµε πρόταση µείωσης του ΦΠΑ για τα νησιά στα προ µνηµονιακά επίπεδα. Η Ελλάδα δεν είναι µόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Είναι και τα πολλά µικρά και αποµακρυσµένα νησιά και
οι πάρα πολλές ορεινές περιοχές µας και αυτά πρέπει να στηρίξουµε. Αποτελεί εθνικής σηµασίας πολιτική. Αντιλαµβάνεστε τι
εννοώ.
Τώρα για το φορολογικό νοµοσχέδιο θεωρώ ότι είναι άτολµο
και δεν αµφισβητεί στο ελάχιστο τα υπέρογκα πρωτογενή πλεονάσµατα που έχουν επιβάλει οι δανειστές µας στη χώρα και αποτελούν τον πυρήνα της έλλειψης ρευστότητας και της στασιµότητας στα νούµερα διαρκούς κρίσης, συνιστώντας πλέον µονιµοποιηµένη λιτότητα και κανονικότητα.
Διαφηµίζετε τη µείωση του ποσοστού φορολόγησης των επιχειρήσεων από 28% στο 24%. Όταν, όµως, η φοροδιαφυγή είναι
πάνω από το 30%, όπως είπε προηγουµένως και ο κ. Σκυλακάκης, ουσιαστικά βοηθιούνται µε αυτή τη µείωση οι πολύ µεγάλες
επιχειρήσεις, πιστεύω, οι τράπεζες, οι βιοµηχανίες, οι αλυσίδες
σουπερµάρκετ. Μόνο όταν οι πάρα πολύ µικροί ξαναζωντανέψουν και αυξηθεί η ζήτησή τους, από αυτούς τους πάρα πολλούς
θα καλυτερεύσει και γενική ψυχολογία. Διότι οικονοµία σηµαίνει
ψυχολογία.
Μην ξεχνάµε ότι στην Ελλάδα το 97,2% των επιχειρήσεων έχει
λιγότερους από εννέα εργαζόµενους. Η αύξηση του ποσοστού
των υποχρεωτικών συναλλαγών στο 30% για όλους τους φορολογούµενους είναι για µας διάταξη παντελώς αντισυνταγµατική.
Πώς υποχρεώνεις κάθε πολίτη να το κάνει αυτό; Εάν γίνει, όµως,
αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται και µε πλήρη απαλοιφή των τραπεζικών χρεώσεων για ηλεκτρονικές συναλλαγές, καθώς και θεσµοθέτηση ακατάσχετου επιχειρηµατικού λογαριασµού, κύριε
Υπουργέ.
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Θα πρέπει, λοιπόν, να ληφθεί µέριµνα που δεν αναφέρεται
πουθενά στο νοµοσχέδιο για τις ατοµικές επιχειρήσεις και τους
ελεύθερους επαγγελµατίες που είναι πάρα πολλοί και που έχουν
δεσµευµένους λογαριασµούς και δεν µπορούν να κάνουν ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η µείωση του φορολογικού συντελεστή
των επιχειρήσεων στο 5% από το 10% διευκολύνει µόνο την αναδιανοµή εισοδηµάτων υπέρ των µεγαλύτερων επιχειρηµατικών
µονάδων.
Γίνεται από το νοµοσχέδιο, επίσης, σαφές ότι παρέχονται πλεονεκτήµατα σε επενδύσεις από το εξωτερικό. Αυτό δηµιουργεί
όρους ανταγωνισµού άνισους και αδρανοποίηση του ελληνικού
παραγωγικού δυναµικού, των παραγωγικών µονάδων. Ξεπουλάµε στους ξένους την ώρα που το Βερολίνο ή το Λονδίνο βάζουν τείχη προστασίας σε εισβολή ξένων επενδυτών, όπως
Κινέζων, για να οχυρώσουν µε αυτόν τον τρόπο τις εγχώριες επιχειρήσεις και τελικά την οικονοµία και την κοινωνία τους.
Η µείωση της προκαταβολής του φόρου από το 100% στο 95%
πιστεύουµε ότι είναι στάχτη στα µάτια µας. Εµείς στο ΜέΡΑ25
προτείνουµε το 0% για την προκαταβολή φόρου. Την ώρα, µάλιστα, που υπάρχουν υπερπλεονάσµατα, θα ήταν δίκαιο και σωστό
να καταργούσατε πλήρως αυτό το καταστροφικό µέτρο για κάθε
επιχείρηση και προσωπικά. Είµαι µικρός επιχειρηµατίας στην πολύπαθη αυτή χώρα µας.
Λέτε ότι είµαστε εκτός µνηµονίων, άρα µπορείτε να το κάνετε.
Αυτή η προπληρωµή φόρου στο 100% ή στο 95% είναι φοβερή
εφεύρεση, όχι ανάπτυξης αλλά καταστροφής της οικονοµίας.
Για ποια ανάπτυξη, λοιπόν, µιλάµε όταν πάρα πολλοί λογαριασµοί είναι µπλοκαρισµένοι, είναι ανενεργοί, είναι νεκροί; Αυτοί οι
άνθρωποι ή δεν δουλεύουν ή δουλεύουν πλέον στη µαύρη οικονοµία, στην παραοικονοµία. Για ποια ανάπτυξη µιλάµε όταν
πλέον γίνονται συνεχείς κατασχέσεις, ακόµη και τις µέρες των
γιορτών; Και αυτό είναι λάθος timing, λάθος χρονική στιγµή για
να δώσετε ένα αντίθετο σήµα σε αυτό που ευαγγελίζεστε, που
θέλουµε όλοι, την ανάκαµψη της οικονοµίας και της κοινωνίας
µας.
Θα κλείσω µε ένα απόσπασµα πάλι από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»:
«Για ποια ανάπτυξη µιλάµε όταν ο διορισµός βετεράνων πολιτευτών σε δηµόσια αξιώµατα λειτουργεί διαφορετικά για την αξιοπιστία της Κυβέρνησης και δεν ταιριάζει σε αυτό που επαγγέλλεται ο Πρωθυπουργός, στον ισχυρισµό ότι και οι άλλοι τα ίδια
έκαναν και οι άλλοι διόριζαν ιδιοκτήτες βουλκανιζατέρ στα νοσοκοµεία; Απλώς αναπαράγει τον κυνισµό. Εµπεδώνει την πεποίθηση ότι η κανονικότητα της χώρας είναι η ρουσφετοκρατία».
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Καββαδάς από τη Νέα Δηµοκρατία και αµέσως µετά ο κ. Χατζηβασιλείου, επίσης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το φορολογικό
νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα επιβεβαιώνει ότι η χώρα έχει
γυρίσει οριστικά σελίδα. Η χώρα µπαίνει σε µια νέα περίοδο µε
φορολογικές ελαφρύνσεις για όλους τους πολίτες. Δηµιουργούνται κίνητρα και προϋποθέσεις που στοχεύουν στην προσέλκυση επενδύσεων και στην ενίσχυση της οικονοµικής δραστηριότητας. Θεσµοθετούνται φορολογικές ελαφρύνσεις και παρεµβάσεις που η µεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας αποτιµά θετικά. Και αυτό το κλίµα είναι ακόµα πιο σηµαντικό από το
κλίµα εµπιστοσύνης των διεθνών αγορών απέναντι στη χώρα
µας. Η υπερφορολόγηση έκανε µεγάλη ζηµιά στην οικονοµία,
πλήττοντας ιδιαίτερα τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή τη
ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας.
Το νοµοσχέδιο αυτό κινείται στην αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση από αυτή της προηγούµενης κυβέρνησης. Χαρακτηρίζεται
από µεταρρυθµιστική φιλοσοφία, εκτελώντας έναν διττό στόχο:
Ανάκαµψη και ανάπτυξη.
Μόλις χθες η Ελλάδα δανείστηκε µε αρνητικό επιτόκιο µε την
έκδοση εντόκων γραµµατίων εξάµηνης διάρκειας αντλώντας
812.500.000 ευρώ. Το πιο σηµαντικό, όµως, είναι ότι η βελτίωση
του οικονοµικού κλίµατος αποτυπώνεται στην πραγµατική οικο-
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νοµία, στα νοικοκυριά, στον απλό πολίτη. Όλοι αυτοί βλέπουν
µια συνεπή πολιτική µείωσης των φόρων. Οι δεσµεύσεις της Κυβέρνησης γίνονται πράξη.
Το φορολογικό νοµοσχέδιο έχει παράλληλα και κοινωνική στόχευση θέτοντας τις βάσεις για ένα δίκαιο φορολογικό σύστηµα.
Για πρώτη φορά το περασµένο φθινόπωρο οι Έλληνες πολίτες
πήραν εκκαθαριστικά µε µειωµένο ΕΝΦΙΑ. Και για πρώτη φορά
µέσα στο 2020 πολίτες και επιχειρήσεις θα δουν ουσιαστικές µειώσεις φόρων. Συγκεκριµένα, µειώνεται δεκατρείς ολόκληρες ποσοστιαίες µονάδες ο εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής
από το 23% στο 9% για χαµηλά εισοδήµατα µέχρι 10.000 ευρώ.
Για να αντιληφθούν όλοι το µέγεθος της φοροελάφρυνσης,
που προκύπτει σε αυτές τις εισοδηµατικές κατηγορίες, θα αναφέρω ένα παράδειγµα. Ελεύθερος επαγγελµατίας µε ετήσιο εισόδηµα 10.000 ευρώ πλήρωνε µέχρι σήµερα φόρο 2.200 ευρώ,
ενώ πλέον θα πληρώνει 900 ευρώ, 1.300 ευρώ λιγότερο. Είναι
σηµαντικότατη µείωση, αγαπητοί συνάδελφοι, για ένα χαµηλό εισόδηµα.
Επίσης, µειώνεται ο φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις από το 28% που είναι σήµερα, στο 24%, γεγονός που θα
δώσει ανάσα ιδιαίτερα στις µικρές επιχειρήσεις.
Μειώνεται ο φόρος στα µερίσµατα από το 10% που είναι σήµερα, στο 5%. Καθιερώνεται χαµηλός φορολογικός συντελεστής
10% για τα νέα και σύγχρονα αγροτικά συνεταιριστικά οχήµατα.
Το νοµοσχέδιο, όπως είπα, έχει κοινωνική στόχευση. Στηρίζει αυτούς που πραγµατικά έχουν ανάγκη. Αποκαθιστά αδικίες.
Οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο προεκλογικά όσο και µετεκλογικά, ισχυρίζονταν µετά βεβαιότητας, µάλιστα, ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας θα προχωρούσε σε µείωση του
αφορολογήτου. Έπεσαν έξω, όπως έχουν πέσει έξω σε όλες τις
εκτιµήσεις και τις προβλέψεις τους που κινούνται στα όρια της
κινδυνολογίας.
Γιατί η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας όχι µόνο δεν µείωσε
το αφορολόγητο αλλά το αύξησε κατά 1.000 ευρώ για κάθε
παιδί. Απάλλαξε από την εισφορά αλληλεγγύης όλα τα άτοµα µε
ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%. Μείωσε τον ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη από το 24% που είναι σήµερα, στο 13%.
Επίσης, ένα ακόµη θετικό µέτρο είναι αυτό που αφορά τους
οινοποιούς και τους εµπόρους σε όλη τη χώρα. Προβλέπεται η
επιστροφή ή η διαγραφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης που
βεβαιώθηκε για τα κρασιά, τα οποία µέχρι 31-12-2018 δεν είχαν
δοθεί στην κατανάλωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπα και πριν, το φορολογικό νοµοσχέδιο που κατέθεσε η Κυβέρνηση έχει αναπτυξιακά
χαρακτηριστικά. Δηµιουργεί ένα φορολογικό καθεστώς φιλικό
προς τους επενδυτές. Ενισχύει δυναµικούς κλάδους που στοχοποιήθηκαν από την υπερφορολόγηση, όπως η αγορά ακινήτων.
Έτσι, αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης εισοδηµάτων αλλοδαπής
προέλευσης µε πληρωµή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ. Και αυτό γίνεται
όχι µόνο για να προσελκύσουµε επενδύσεις αλλά για να φέρουµε
ξένα κεφάλαια.
Επίσης, λαµβάνονται ουσιαστικά µέτρα στήριξης για την
αγορά ακινήτων και την οικοδοµή µε αναστολή του ΦΠΑ και του
φόρου υπεραξίας στις αγοροπωλησίες ακινήτων για τρία χρόνια.
Θεσµοθετείται έκπτωση φόρου 40% για δαπάνες που αφορούν
στην ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθµιση των κτηρίων.
Απόλυτα θετική είναι και η διάταξη που βελτιώνει το πλαίσιο
για την πάγια ρύθµιση οφειλών και αυξάνει τον αριθµό των δόσεων υπό προϋποθέσεις και ανάλογα µε την οικονοµική δυνατότητα του οφειλέτη.
Τέλος, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή µου για την επίλυση
ενός ζητήµατος, το οποίο είχα αναδείξει µαζί µε άλλους τριάντα
δύο συναδέλφους από τη Νέα Δηµοκρατία -µαζί και µε τον σηµερινό Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Βεσυρόπουλο- τον Ιούλιο του
2017 αλλά και τον Οκτώβριο του 2018. Αναφέροµαι στην αλλαγή
του πλαισίου φορολόγησης για τα εταιρικά αυτοκίνητα, για τα
οποία οι εργαζόµενοι που τα χρησιµοποιούσαν ως εργαλείο δουλειάς αναγκάζονταν να πληρώσουν ένα επιπλέον φορολογικό χαράτσι που έφτανε µέχρι και έναν µισθό τον χρόνο. Πλέον προ-
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βλέπεται ότι τα επαγγελµατικά αυτοκίνητα µε λιανική τιµή προ
φόρων έως 17.000 ευρώ δεν φορολογούνται ως εισόδηµα.
Και θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριοι Υπουργοί -και τον κ.
Σταϊκούρα και τον κ. Βεσυρόπουλο- όχι µόνο γιατί εισακούσατε
την εισήγησή µου, αλλά γιατί τιµήσατε και τον αγώνα που είχαµε
από κοινού δώσει για το θέµα αυτό από το 2017, γιατί ήταν άδικο
να συνεχίζεται αυτό το µέτρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση µέσα από αυτό το
φορολογικό νοµοσχέδιο στέλνει ένα θετικό µήνυµα στην κοινωνία. Δηµιουργεί κλίµα εµπιστοσύνης στον φορολογούµενο, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόµο για νέες επενδύσεις. Η κοινωνία
αποτιµά θετικά αυτό το µήνυµα, το εισπράττει και το µετατρέπει
σε βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος, µια βελτίωση που είναι
διάχυτη.
Λίγο ενδιαφέρουν η καταστροφολογία και η τυφλή αντιπολιτευτική διάθεση, από τη στιγµή µάλιστα που οι ίδιοι οι πολίτες
την προσπερνούν. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τηρεί
τις δεσµεύσεις της στο ακέραιο, ενώνει τους πολίτες και την κοινωνία και διαµορφώνει τις προϋποθέσεις για µια ισχυρή και βιώσιµη ανάπτυξη για όλους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εµείς ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία
Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Έχουν
κατατεθεί οι δύο τροπολογίες του Υπουργείου Οικονοµικών. Θα
κατατεθεί άλλη µία, που είναι το έκτακτο επίδοµα.
Απλά στη δεύτερη που µόλις κατατέθηκε -προφανώς θα την
µελετήσετε- µεταξύ άλλων θα ήθελα να επισηµάνω κάποια θέµατα. Έχει για εταιρικά αυτοκίνητα, έχει για ρύπους, έχει για δωρεές ιδιωτών προς ιδρύµατα, για να δώσουµε παραπάνω κίνητρα. Έχει και δύο ακόµα ρυθµίσεις. Υπάγονται πλέον στον µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ 6% από 13% τα φάρµακα τα οποία έχουν
να κάνουν µε δυσίατα νοσήµατα, όπως είναι ο καρκίνος, ο διαβήτης, η ρευµατοειδής αρθρίτιδα και η µυασθένεια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Επίσης, εξαιρούνται πλέον από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, από το φορολογικό έτος 2019 και µετά, τα
επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης των πολύτεκνων οικογενειών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Θα έχουµε και άλλες τροπολογίες ή
µόνο αυτές;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Από το
Υπουργείο Οικονοµικών αυτές τις τρεις.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Από άλλα Υπουργεία;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν έχω
κάτι υπ’ όψιν µου.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριοι συνάδελφοι, ο
κύριος Υπουργός είπε ότι δεν έχει άλλες από το δικό του Υπουργείο, οπότε θα περιµένουµε αν υπάρχουν από άλλα Υπουργεία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Θα σας παρακαλούσα, ακριβώς επειδή ακούγεστε πάρα πολύ
δυνατά και ειδικά όταν µιλάνε συνάδελφοι από το Βήµα, λίγο πιο
χαµηλά.
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 ένας µαθητές και µαθήτριες και µαθητές και πέντε εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γενικό Λύκειο
Λεβιδίου Αρκαδίας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τώρα θα δώσω τον λόγο στον κ. Χατζηβασιλείου από τη Νέα
Δηµοκρατία και θα ακολουθήσει ο κ. Γκόκας από το Κίνηµα Αλλαγής.
Ορίστε, κύριε Χατζηβασιλείου.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας για άλλη µία φορά είναι συνεπής µε τις προεκλογικές
της δεσµεύσεις και φέρνει σήµερα τις απαραίτητες διορθώσεις
για ένα φορολογικό σύστηµα πιο δίκαιο και κυρίως πιο ενθαρρυντικό της ανάπτυξης. Αυτό είναι και το µεγάλο µας στοίχηµα
άλλωστε.
Η µείωση του φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9%
αποτελεί την πιο εµβληµατική παρέµβαση του παρόντος νοµοσχεδίου και θα επιφέρει µεγάλη ανακούφιση σε όλους όχι µόνο
σε όσους δηλώνουν ως 10.000 ευρώ εισόδηµα, αλλά σε όλους
τους φορολογούµενους καθώς το εισόδηµα φορολογείται κλιµακωτά.
Έτσι, λοιπόν, εµείς σήµερα στηρίζουµε έµπρακτα τη µεσαία
τάξη, εκείνη που ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να εξαφανίσει. Οι πολίτες περιµένουν να ανασάνουν από τη φορολογική επιδροµή της
προηγούµενης περιόδου κι εµείς ενισχύουµε την αγοραστική
τους δύναµη. Για παράδειγµα, επαγγελµατίας µε εισόδηµα
15.000 ευρώ πλήρωνε φόρο 3.300 ευρώ. Πλέον ο φόρος πέφτει
στις 2.000 ευρώ τον χρόνο.
Επίσης, σηµαντικά είναι τα φορολογικά µέτρα για την ενίσχυση
της επιχειρηµατικότητας, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και
τη στήριξη των εργαζοµένων. Ο χαµηλότερος συντελεστής 10%
για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήµατα αποτελεί σηµαντικό
βήµα για διευκόλυνση των αγροτών. Ειδικά σε αγροτικές περιοχές απ’ όπου προέρχοµαι και εγώ ο κόσµος έχει ανάγκη από ανακούφιση και σήµερα επιτέλους αυτό γίνεται πράξη.
Όµως, το σηµαντικότερο στο παρόν νοµοσχέδιο, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, είναι ο συµβολισµός του. Στην προηγούµενη
περίοδο οι φόροι κατέληξαν να αποτελούν τεράστιο βάρος για
τους Έλληνες πολίτες. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπερφορολόγησε
ακόµα και τον αέρα που αναπνέουµε και όλα αυτά χωρίς καµµία
απολύτως ανταπόδοση. Ο κόσµος πλήρωνε απίστευτα ποσά σε
ένα κράτος που συνέχιζε να είναι δυσκίνητο και αναποτελεσµατικό. Παίρνατε χρήµατα από τους Έλληνες πολίτες και αντί να
τα αξιοποιείτε για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των υποδοµών,
κάνατε µικροπολιτική, επιδοµατική πολιτική, µια πολιτική που, ναι
µεν ανακούφιζε πρόσκαιρα τους αδύναµους, αλλά στην ουσία
κατάφερνε µόνο να ξαναµοιράζει τη φτώχεια.
Και εδώ έγκειται µια θεµελιώδης συνολική διαφορά µας µε τον
ΣΥΡΙΖΑ. Για εµάς η φορολογία δεν είναι εργαλείο καλλιέργειας
πολιτικής ιδεολογίας, δεν είναι αυτοσκοπός. Αντιθέτως, είναι εργαλείο ανάπτυξης, είναι µέσο για τη βελτίωση της ζωής όλων των
πολιτών, της ζωής των πολλών.
Εµείς πιστεύουµε σε ένα άλλο µοντέλο, σε ένα µοντέλο που
στηρίζεται σε λιγότερους φόρους και σε περισσότερη ελευθερία
για τον εργαζόµενο, τον επαγγελµατία, τον επιχειρηµατία, τον
αγρότη, τον µισθωτό, για να διαθέσει το εισόδηµά του όπως ο
ίδιος επιθυµεί. Να το χρησιµοποιήσει σε επενδύσεις; Να το καταναλώσει; Να το αποταµιεύσει; Ό,τι θέλει.
Δυστυχώς, η προηγούµενη κυβέρνηση έκανε κάτι το πρωτοφανές. Δαιµονοποιούσε όποιον παρήγαγε και κέρδιζε κάτι περισσότερο και αυτό σήµερα τελειώνει και αποτελεί πραγµατική
δικαιοσύνη. Δεν είναι δικαιοσύνη η εξίσωση του βιοτικού επιπέδου των πολλών προς τα κάτω. Για τη Νέα Δηµοκρατία αποτελεί
προτεραιότητα η αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος για όλα
τα νοικοκυριά και φυσικά διαφωνούµε κάθετα µε την τιµωρητική
διάθεση έναντι όποιου κερδίζει. Δεν ποινικοποιούµε το κέρδος.
Φορολογούµε τις επιχειρήσεις µε δίκαιο τρόπο και τις αφήνουµε
χώρο για ανάπτυξη, για δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Θα κλείσω µε τα µέτρα που ανακουφίζουν ευαίσθητες κατηγορίες συµπολιτών µας. Έχουµε την ευθύνη ως κοινωνία να κάνουµε το µέγιστο για τους συµπολίτες µας µε ειδικές ανάγκες,
για εκείνους και για τις οικογένειές τους. Το κράτος οφείλει να
διευκολύνει την καθηµερινή τους ζωή, όχι να την δυσκολεύει. Γι’
αυτό κι εµείς ψηφίζουµε την απαλλαγή από την εισφορά αλλη-
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λεγγύης όλων των ατόµων µε αναπηρία άνω του 80%. Είναι ένα
πρώτο θετικό δείγµα της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη,
ο οποίος από την πρώτη στιγµή εστίασε το ενδιαφέρον του
στους πολίτες µε αναπηρία.
Σήµερα, λοιπόν, κάνουµε τα πρώτα βήµατα για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και θα εργαστούµε σκληρά
ώστε µελλοντικά να φέρουµε ακόµα µεγαλύτερες ελαφρύνσεις
για όλους.
Έχουµε αποδείξει άλλωστε ότι όταν είναι εφικτό, φέρνουµε τις
µειώσεις φόρων νωρίτερα από ό,τι έχουµε υποσχεθεί και αυτός
παραµένει ο στόχος µας. Το δήλωσε άλλωστε και ο κ. Σταϊκούρας: «εµείς µειώνουµε τους φόρους και δεν τους αυξάνουµε».
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Γκόκας από το Κίνηµα Αλλαγής και
αµέσως µετά ο κ. Τσιγρής από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε
το φορολογικό νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης, ενώ βρισκόµαστε
ακόµα σε µεγάλη απόσταση από την πραγµατική και οριστική
έξοδο από την κρίση, που πλέον έκλεισε µια δεκαετία.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που δεν έχει τα χαρακτηριστικά µιας σοβαρής φορολογικής µεταρρύθµισης, χωρίς αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο, που το περιεχόµενό του διαψεύδει τον τίτλο του. Η υπερφορολόγηση των τελευταίων χρόνων και οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές οδήγησαν σε εισοδήµατα φτώχειας επαγγελµατίες και επιχειρήσεις, αφού οι
συνολικές επιβαρύνσεις φθάνουν έως και το 75% του καθαρού
εισοδήµατος.
Η Κυβέρνηση παραµένει δέσµια και στη γραµµή της προηγούµενης κυβέρνησης µε τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας από
το Υπερταµείο για ενενήντα εννιά χρόνια, τον έλεγχο και τα
υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα έως το 2060 και ιδίως τα υπερπλεονάσµατα του 3,5% ως το 2023, ενώ το χρέος είναι 370 δισεκατοµµύρια ευρώ, 182% του ΑΕΠ. Ποια είναι τελικά η πολυδιαφηµισµένη ετοιµότητα; Πέρα από την επικοινωνιακή προβολή
των επιµέρους διατάξεων και στον αναπτυξιακό και στον φορολογικό τοµέα, κανένα ολοκληρωµένο σχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα φορολογικό νοµοσχέδιο
αποτελεί χαρακτηριστικό της κυβερνητικής πολιτικής για τη λειτουργία και ανάπτυξη της οικονοµίας, την πρόοδο του τόπου. Η
κατεύθυνσή του, όµως, ενισχύει την κοινωνική συνοχή; Δηµιουργεί προϋποθέσεις ανάκαµψης σε µια καθηλωµένη οικονοµία; Δηλαδή, πάµε σε ένα απλό, δίκαιο φορολογικό σύστηµα, σταθερό
που να δίνει δύναµη στη µικροµεσαία επιχείρηση, στον επαγγελµατία, που θα αποτελέσει τη βάση της παραγωγικής και αναπτυξιακής ανασυγκρότησης, που θα υπηρετεί τον στόχο για στήριξη
της παραγωγής και της εργασίας, ώστε να υπάρξουν εισοδήµατα, έσοδα για το κράτος και δυνατότητες για πολιτικές κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, που θα εξασφαλίζει εργασία και
αξιοπρέπεια για τον πολίτη, αντί της λογικής της φτωχοποίησης
και διανοµής επιδοµάτων; Δυστυχώς αυτό δεν συµβαίνει. Δεν
προκύπτει από όσα συζητάµε.
Για να γίνει αυτό χρειάζεται αποφασιστική µείωση φόρων και
άλλων οικονοµικών επιβαρύνσεων για επιχειρήσεις και επαγγελµατίες, για να επιβιώσουν ή να δηµιουργήσουν και να δηµιουργηθούν νέες δραστηριότητες.
Γίνεται πολύς λόγος για τη µεσαία τάξη. Η µεσαία τάξη, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, που γνωρίζουµε, δεν υπάρχει πια. Εξαφανίστηκε από τις πολιτικές της προηγούµενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Η σηµερινή Κυβέρνηση δίνει έναν καινούργιο ορισµό για τη µεσαία τάξη και αποφασίζει ότι δεν υπάρχει λόγος ελάφρυνσης για
τα εισοδήµατα από 10 έως 20.000 ευρώ. Φαίνεται ότι δεν ισχύουν
µετεκλογικά όσα ακούστηκαν προεκλογικά για την πολιτική και
κοινωνική αναγκαιότητα ανάταξης της µεσαίας τάξης.
Μιλάτε, λοιπόν, σήµερα για φορολογικές ελαφρύνσεις κύριοι
της Κυβέρνησης. Είναι θετική η µείωση του συντελεστή φορολογίας στο 9% για εισοδήµατα έως 10.000 ευρώ για επαγγελµατίες
και επιχειρήσεις. Όµως, να δούµε τρία νούµερα: Για εισόδηµα
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µισθωτών και συνταξιούχων 9.000 ευρώ, το όφελος είναι 47
ευρώ, για 10.000 ευρώ είναι 147 ευρώ, για 20.000 ευρώ είναι 0
ευρώ. Δηλαδή, µε 20.000 ευρώ για εσάς, κυρίες και κύριοι της
Κυβέρνησης, είναι πλούσιος πλέον κάποιος και δεν πρέπει να
έχει φορολογική ελάφρυνση, παρά τα χρόνια που βίωσε την
κρίση και τις µεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις που ήδη κουβαλάει στην πλάτη του.
Ένα άλλο θέµα κρίσιµο είναι η σχέση άµεσων και έµµεσων
φόρων, ένα θέµα προς συζήτηση και ρύθµιση. Αλλά για ποια
ρύθµιση να µιλήσουµε; Η σχέση έµµεσων και άµεσων φόρων το
2014 ήταν 1,15, ενώ η πρόβλεψη για το 2020 είναι 1,5. Είναι κοινωνικά άδικη.
Τονίζουµε ότι οι έµµεσοι φόροι επιβαρύνουν περισσότερο και
καθοριστικά τους πλέον αδύναµους. Γι’ αυτό προτείνουµε, µε
πρώτη την Πρόεδρό µας, την κ. Φώφη Γεννηµατά, τη µείωση του
ΦΠΑ σε ποσοστό µιας µονάδας από 1-1-2020, για µια φορολογική δικαιοσύνη κα ανακούφιση των ασθενέστερων στρωµάτων.
Επίσης, πόσο φοροελάφρυνση συνιστά η µείωση προκαταβολής φόρου από το 100% στο 95%, που πνίγει επαγγελµατίες και
επιχειρήσεις; Μοιάζει µε κοροϊδία. Πόσο και για ποιους τελικά
είναι η µείωση του ΕΝΦΙΑ, όταν αυξάνονται οι αντικειµενικές
αξίες των ακινήτων, συµπεριλαµβανοµένων και των αγροτεµαχίων και συµπαρασύρουν πολλές επιβαρύνσεις συσχετιζόµενες
µε τις µεταβιβάσεις ακινήτων;
Αναγνωρίζουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι επιχειρήσεις
µε τη µορφή των νοµικών προσώπων έχουν ανάγκη φορολογικών
ελαφρύνσεων, αλλά η µείωση του συντελεστή στο 24% αφ’ ενός
µεν δεν αρκεί, αφ’ ετέρου πρέπει να υπάρξουν προβλέψεις για
περαιτέρω µέτρα ελαφρύνσεων. Όµως, θα πρέπει να συνδέονται
µε κίνητρα και αύξηση θέσεων απασχόλησης και νέες επενδύσεις. Εµείς µάλιστα προτείνουµε να πάει στο 20%. Αντίστοιχα και
η φορολογία των µερισµάτων που µειώνονται στο 5% έχει και
αυτή οριζόντιο χαρακτήρα χωρίς άλλες προϋποθέσεις.
Θέλω να αναφερθώ στην τροπολογία που καταθέσαµε. Προτείνουµε αυξηµένο συντελεστή εξόδων έως 50% για κάθε νέα
πρόσληψη εργαζόµενου, όπως και υψηλό συντελεστή φορολογικής απόσβεσης για κατηγορίες επενδύσεων υψηλής τεχνολογικής σηµασίας, παράλληλα ένα πενταετές πρόγραµµα στήριξης
των νέων επιχειρηµατιών και επαγγελµατιών µε τριετή απαλλαγή
από φορολογία εισοδήµατος και από τις εισφορές και αυτό τον
κλάδο κύριας σύνταξης κατά 50% για τα επόµενα δύο έτη.
Άλλοι άξονες της πρότασής µας είναι η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τα φυσικά πρόσωπα, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος και επίσης για µια ακόµα φορά προτείνουµε
τη θέσπιση και δηµιουργία ακατάσχετου λογαριασµού για τους
επαγγελµατίες και τις µικρές επιχειρήσεις, ώστε να επιβιώσουν.
Θέλω, όµως, να σταθώ -πριν κλείσω- στα προτεινόµενα µέτρα
της τροπολογίας που καταθέσαµε και αφορούν τους αγρότες.
Ειδικότερα, προτείνουµε 9% συντελεστή φορολόγησης για τα
κέρδη από αγροτική επιχείρηση για εισόδηµα έως 10.000 ευρώ
και 13% για το υπερβάλλον φορολογητέο εισόδηµα. Καθιερώνεται αφορολόγητο των ενισχύσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και των πάσης φύσεων αγροτικών αποζηµιώσεων, µε
εξαίρεση την ενιαία ενίσχυση όταν ξεπερνά τις 20.000 ευρώ. Το
ποσό, δε, που εισπράττει από τη φορολόγηση των άµεσων ενισχύσεων άνω των 20.000 ευρώ κατευθύνεται κατ’ αποκλειστικότητα για την περαιτέρω ενίσχυση της σύστασης οµάδων και
οργανώσεων παραγωγών, καθώς και δράσεων που υλοποιούνται
από συλλογικές οργανώσεις των αγροτών.
Για επαγγελµατίες αγρότες που παραδίδουν τα αγροτικά τους
προϊόντα σε οµάδες παραγωγών και αγροτικούς συνεταιρισµούς, των οποίων είναι µέλη, τα έσοδα από αυτές τις παραδόσεις να λογίζονται µειωµένα κατά 35% για να ενθαρρύνεται αυτή
η διαδικασία και να µη συµβαίνουν άλλα πράγµατα που όλοι γνωρίζουµε.
Στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του ΦΠΑ, του άρθρου
41, του ν.2859/2000 που παραδίδουν τα αγροτικά τους προϊόντα
σε οµάδες παραγωγών και αγροτικούς συνεταιρισµούς, των οποίων είναι µέλη, να επιστρέφεται επιπλέον ποσοστό 5% του αναλογούντος ΦΠΑ. Ακόµα βέβαια -κάνω µια παρένθεση- περιµένουν
οι αγρότες την προεκλογική εξαγγελία του Πρωθυπουργού για
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µείωση του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο. Πώς θα αντικρίσετε
τους αγρότες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Τέλος, προτείνουµε την επαναφορά εξαίρεσης της αξίας των
δικαιωµάτων των εκτός σχεδίου πόλης, δηλαδή τα αγροτεµάχια,
από τον υπολογισµό του συµπληρωµατικού φόρου του ΕΝΦΙΑ.
Σας καλούµε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης και κύριε
Υπουργέ, να ενσωµατώσετε τις προτάσεις της τροπολογίας που
καταθέσαµε, για να υπάρξει πραγµατική φοροελάφρυνση που
δεν θα αναιρούνται από τις επιβαρύνσεις που δεν περιλαµβάνονται και δεν προβάλλονται στο σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Τσιγκρής από τη Νέα Δηµοκρατία, µετά ο κ.
Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ και αµέσως µετά ο κ. Τσακαλώτος
ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος επίσης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΓΚΡΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουν ακόµα περάσει πέντε
µήνες από την ηµέρα της ορκωµοσίας της νέας Κυβέρνησης και
έχουµε σχεδόν φτάσει στην ψήφιση τριάντα νοµοσχεδίων. Τα
Χριστούγεννα θα έχουµε φτάσει στο νούµερο αυτό. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει µια Πλειοψηφία η οποία εργάζεται ιδιαιτέρως µε
γρήγορους ρυθµούς.
Αλλά δεν κρίνεται µια κυβέρνηση και το νοµοθετικό της έργο
µόνο από την ποσότητα της νοµοπαραγωγής. όπως, τίποτα δεν
κρίνεται µόνο ποσοτικά. Όλα κρίνονται και ποιοτικά. Υπάρχει, λοιπόν, κι ένα κρίσιµο ποιοτικό µέγεθος. Τι νοµοσχέδια είναι αυτά
και τι πρόσηµο έχουν. Είναι κατά κοινή οµολογία θετικά νοµοσχέδια, που ελαφρύνουν βάρη από τις πλάτες των Ελλήνων πολιτών, που ανακουφίζουν τη µέση ελληνική οικογένεια, που
συµβάλλουν στην εµπέδωση κράτους δικαίου, που επαναφέρουν
την ασφάλεια στην καθηµερινότητα του πολίτη, που θωρακίζουν
τα σύνορα, που αναθεωρούν, στο πλαίσιο του δυνατού, αστοχίες
του καταστατικού µας χάρτη, που θέτουν τις βάσεις για την Ελλάδα της ανάπτυξης, της προκοπής. Αλλά ταυτοχρόνως,κ δεν
ξεχνάνε να βάλουν κι ένα δίχτυ προστασίας στους αδύναµους,
στους ευάλωτους, στις ευπαθείς οµάδες.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα χρόνια της κρίσης ψηφίστηκαν περισσότερα από είκοσι φορολογικά νοµοσχέδια. Δεν ήταν
όµως προς τη θετική κατεύθυνση όλα αυτά. Κάθε χρόνο εκδίδονταν περίπου διακόσιες υπουργικές εγκύκλιοι για να εξειδικεύουν
αυτά τα νοµοσχέδια. Όχι όλες προς την ορθή κατεύθυνση. Η νέα
Κυβέρνηση έχει ψηφίσει δυο φορολογικά νοµοσχέδια και είναι
όλα προς την κατεύθυνση της ελάφρυνσης βαρών από τις πλάτες του χειµαζόµενου ελληνικού λαού και κυρίως της πληγείσας
µεσαίας τάξης.
Βεβαίως, σέβεται και τις βασικές συνταγµατικές αρχές, που
πρέπει να διέπουν τη σύνταξη των φορολογικών νόµων, τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών. Πρέπει δηλαδή να ζητάς από
τον φορολογούµενο όσα µπορεί να σου δώσει. Όχι περισσότερα.
Πρέπει να δίνεις τη δυνατότητα στον φορολογούµενο πολίτη να
πληρώσει φόρο αν έχει την ικανότητα, αλλά ταυτοχρόνως ο
νόµος πρέπει να είναι και νόµιµος.
Ποιους ωφελεί, λοιπόν, αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο; Όλους. Το 80% των νοικοκυριών, µε φορολογικές ελαφρύνσεις µεγαλύτερες του 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ. Φέρνει ελαφρύνσεις σε
φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελµατίες, µισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, αλιείς, αµπελουργούς, οινοπαραγωγούς,
άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Γιορτάσαµε προχθές την παγκόσµια
ηµέρα ατόµων µε αναπηρίες. Αλλά ο σωστός τρόπος να γιορτάσουµε την ηµέρα ΑΜΕΑ είναι κάνοντας έργα. Μειώνονται φορολογικά βάρη και από τους πολύτεκνους, τους γονείς, τις επιχειρήσεις, από όλη την ελληνική κοινωνία.
Το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα σε κλάδους που επλήγησαν κατά τη διάρκεια της δεκαετούς κρίσης να
ανακάµψουν, να σηκώσουν κεφάλι. Στον κλάδο της οικοδοµής
αναστέλλεται ο ΦΠΑ και ο φόρος υπεραξίας στα ακίνητα. Με
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αυτόν τον τρόπο θα ανασάνει ο κατασκευαστικός τοµέας στη
χώρα µας, δίνοντας ζωή και πάλι σε εκατόν πενήντα επαγγέλµατα. Έτσι µειώνεται η ανεργία: µε κίνητρα.
Αλλά γίνεται και κάτι άλλο σηµαντικό που δεν συζητήθηκε ιδιαίτερα. Χαρίζονται οφειλές στην εφορία σε πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες φορολογούµενους. Μπορεί το ποσό των 10 ευρώ
να φαίνεται ευτελές, αλλά το συνολικό ποσό φτάνει τα 105 εκατοµµµύρια ευρώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Προφανώς όχι δισεκατοµµύρια.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΓΚΡΗΣ: Εκατοµµύρια. Πολύ σωστή η παρατήρηση του κ. Λοβέρδου. Κύριε Λοβέρδο, ευχαριστώ. Βεβαίως
είναι 105 εκατοµµύρια ευρώ.
Φανταστείτε, την περίπτωση ένας ηλικιωµένος σε ένα νησί να
ξεχάσει τις φορολογικές του οφειλές για χρόνια και τα 10 ευρώ
να γίνουν ένα δυσανάλογο για τις πλάτες του οικονοµικό βάρος.Το ενδεχόµενο αυτό πλέον παύει να υπάρχει, αφού δεν έχει
ιδιαίτερο δηµοσιονοµικό όφελος, κανένα δηµοσιονοµικό κόστος
για το κράτος. Ταυτοχρόνως γίνεται εκκαθάριση του αρχείου της
εφορίας. Απαλλάσσεται η φορολογική διοίκηση από ένα µεγάλο
δηµοσιονοµικό κόστος. Ποιο είναι το κόστος; Το χαρτί, οι εκτυπώσεις, οι υπάλληλοι, οι υπολογιστές. Όλα αυτά τι σηµαίνουν;
Επιτάχυνση, µείωση του λειτουργικού κόστους, διευκόλυνση των
διαδικασιών.
Στόχοι είναι η ανάπτυξη της οικονοµίας, η ευηµερία των πολιτών, το δίχτυ προστασίας στους αδύναµους, η κοινωνική αλληλεγγύη, η κοινωνική συνοχή, που γίνονται πλέον πράξη πλέον.
Δίνουµε χέρι βοηθείας στους συνανθρώπους µας µε αναπηρία
αφού κανένας Κανένας πλέον δεν θα πληρώνει εισφορά αλληλεγγύης. Και όχι µόνο αυτά.
Δίνονται κίνητρα στις οικογένειες να κάνουν παιδιά σε µια Ελλάδα που γερνάει. Σε µια Ελλάδα, που σύµφωνα µε τη διακοµµατική επιτροπή της Βουλής για το δηµογραφικό, το 2025, σε
πέντε χρόνια από τώρα, θα έχει ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες λιγότερους κατοίκους. Πώς θα αυξηθούν οι γεννήσεις;
Με κίνητρα. Αυτό κάνει το φορολογικό νοµοσχέδιο.
Δίνουµε κίνητρα στους Έλληνες, προκειµένου να γίνουµε καλύτεροι και συνεπέστεροαπ οδηγοί. Αλλά να µπορούµε να πάρουµε και τα µέτρα ασφάλειας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης της οµιλίας του
κυρίου Βουλευτή)
Σε τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Δίνει κίνητρα στον ποδηλάτη να πάρει ποδήλατο. Δίνει κίνητρα
στην πράσινη ανάπτυξη. Δίνει κίνητρα σε ανθρώπους, οι οποίοι
ουσιαστικά µέχρι χθες ήταν στην αφάνεια, να µπορέσουν ξανά
να σταθούν στα πόδια τους.
Ταυτοχρόνως, κάνει πράξη ένα βασικό στόχο της Κυβέρνησης.
Υπηρετεί τη συνέπεια. Για µια ακόµα φορά η συγκεκριµένη Κυβέρνηση υλοποιεί περισσότερα απ’ όσα υποσχέθηκε προεκλογικά. Προφανώς, έχει γίνει κατανοητό σε όλους ότι αυτό θα είναι
το κύριο µήνυµα που θέλει να δώσει στην ελληνική κοινωνία. Ότι
τηρούµε τον λόγο µας.
Οι πολίτες µπορούν να εµπιστευτούν ξανά τους πολιτικούς και
την πολιτική και τα προεκλογικά λόγια επιτέλους γίνονται µετεκλογικές πράξεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο κ. Ξανθόπουλος έχει τον λόγο.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συνεδριάζουµε σήµερα και βασανίζουµε το σχέδιο νόµου που κατέθεσε η Κυβέρνηση, υπό το
κράτος της αποµάκρυνσης του Υπουργού κ. Διαµατάρη. Επιτέλους, καιρός να παίρνετε σειρά και οι υπόλοιποι των αρίστων που
συνωθείστε γύρω από το κυβερνητικό, και όχι µόνο, σχήµα.
Κάνω αυτή την εισαγωγή, γιατί ως άριστοι, δεν θα έπρεπε να
φέρετε ένα νοµοσχέδιο, που έχει εµφανείς προχειρότητες τις
οποίες επισηµαίνει η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής και θα
τις σχολιάσω ακριβώς για να καταδείξω την προχειρότητα, µε
την οποία λειτουργείτε.
Στη σελίδα 16 της εισήγησης της Επιστηµονικής Επιτροπής
της Βουλής λέει: «Επισηµαίνεται κατ’ αρχάς ότι στο προτεινό-
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µενο νέο άρθρο του 48 Α του κώδικα δεν έχει τεθεί τίτλος». Επίσης, «δεν είναι σαφές τι εξυπηρετεί η αναφορά περί αναγνώρισης ζηµιών, που προκύπτουν µετά την 1η Ιανουαρίου 2020,
δεδοµένου ότι οι νέες διατάξεις θα ισχύουν µετά την 1η Ιουλίου
2020».
Στη σελίδα 18 του κειµένου σάς κάνει και µια τρολιά: «τέλος,
ο όρος «ιστότοπους» πρέπει να τονιστεί στην παραλήγουσα».
Στη σελίδα 24 της έκθεσης της Επιστηµονικής Επιτροπής της
Βουλής: «Επίσης, από νοµοτεχνικής πλευράς, επισηµαίνεται ότι
τα εισαγωγικά που έχουν τεθεί στο τέλος της παραγράφου
αυτής, πρέπει να διαγραφούν». Εξ όνυχος τον λέοντα, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές.
Θέλω να µπω στην ουσία του νοµοσχεδίου. Τι συνιστά φορολογικό νοµοσχέδιο, λοιπόν; Κατά βάση, είναι µια αναδιανεµητική
λειτουργία της πολιτείας. Τι συνιστά όµως, δίκαιο φορολογικό
νοµοσχέδιο; Συνιστά αναδιανοµή προς τα κάτω κι αυτό το νοµοσχέδιο δεν το διαλαµβάνει καθόλου. Αντίθετα, το νοµοσχέδιο
αυτό επαναλαµβάνει την πάγια άποψη που έχει η συντηρητική
παράταξη, οι έχοντες να πληρώσουν λιγότερο, διότι δήθεν θα
επενδύσουν, και οι λίγοι να υποµένουν και να αρκεστούν στα λιγότερα, διότι δήθεν η ανάπτυξη θα τους συµπεριλάβει όλους.
Δείτε λίγο τι σχολιάζει πάλι η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής: «Η κατάργηση του αφορολογήτου ποσού εισοδήµατος ή η
θέσπιση αφορολογήτου ποσού εισοδήµατος, το οποίο είναι χαµηλότερο από το ελάχιστο όριο διαβίωσης του φορολογουµένου, δηµιουργεί προβληµατισµό ως προς την εφαρµογή της
φορολόγησης, βάσει της φοροδοτικής ικανότητας». Δεν τα λένε
οι Συριζαίοι, δεν τα λένε οι Αριστεροί, τα λένε άνθρωποι οι οποίοι
κοιτάζουν το σύνολο και µιλούν µε βάση τις αρχές της δικαιοσύνης, της κοινωνικής και όχι µόνο.
Δείτε τι σας λέει, στη σελίδα 10: «Εφόσον εποµένως, συµπεραίνει το δικαστήριο, ότι το κράτος υποχρεούται να διασφαλίζει
για τους πολίτες, που δεν διαθέτουν ίδια µέσα τις ελάχιστες προϋποθέσεις για διαβίωση, η οποία προσιδιάζει στο σεβασµό της
αξίας του ανθρώπου, δεν φαίνεται να συνάδει προς την εν λόγω
υποχρέωσή του η αφαίρεση, µέσω της φορολογίας, αυτού που
πρέπει να τους επιστρέφεται υπό µορφή παροχών κοινωνικής
πρόνοιας».
Δείτε επιπλέον στη σελίδα 11, όπου µιλάει για το περίφηµο
30% των δαπανών µε πιστωτική κάρτα: «Δεδοµένου ότι δεν φαίνεται να επιβάλλεται η κύρωση επί του εισοδήµατος ή της δαπάνης ή της περιουσίας, αλλά επί της µη διενέργειας δαπάνης, η
οποία δεν µπορεί, κατά τα ανωτέρω, να αποτελεί αντικείµενο φορολόγησης και πέραν τούτου η επιβαλλόµενη επιβάρυνση δεν
φαίνεται συνταγµατικώς ανεκτή και υπό το πρίσµα της αρχής της
αναλογικότητας».
Τα επισηµαίνω αυτά, διότι από την εισήγηση και µέχρι τώρα
ακούµε για την Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Πάψτε να το επαναλαµβάνετε. Ξέρουµε ότι η Κυβέρνηση είναι του κ. Μητσοτάκη.
Τόση χαρά πια ότι η Κυβέρνηση είναι του κ. Μητσοτάκη; Δεν το
αµφισβητεί κάνεις, χαλαρώστε. Η Κυβέρνηση, λοιπόν, του κ. Μητσοτάκη κάνει αυτό, η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη κάνει εκείνο
και θέλω να το πω, να το ακούσουν όλοι οι πολίτες: Η Κυβέρνηση
του κ. Μητσοτάκη κάνει αυτό που κάνει κάθε συντηρητική κυβέρνηση. Παίρνει από τους πολλούς και δίνει στους λίγους και πείθει
τους λίγους να περιµένουν την ανάπτυξη των πολλών. Τα λέτε,
για να κρύψετε την εύνοια προς τα υψηλά εισοδήµατα, τα λέτε,
για να δηµιουργήσετε ένα προπέτασµα καπνού, σχολιάζοντας
και αναλύοντας αυτό το νοµοσχέδιο. Είναι βαθιά η προσήλωση
που έχετε στην εξυπηρέτηση των ανθρώπων που έχουν και κατέχουν και φαίνεται ότι αντιλαµβάνεστε πάρα πολύ καλά ότι σήµερα η κοινωνία περιµένει µια άλλου τύπου πολιτική, από αυτήν
που ακολουθείτε.
Εµείς, κυρίες και κύριοι της συντηρητικής πλειοψηφίας, κατορθώσαµε να βγάλουµε τη χώρα από τα µνηµόνια και δηµιουργήσαµε απόθεµα. Τρώτε από τα έτοιµα. Εκεί πατάτε και εκεί
κάνετε τις χειρονοµίες αυτές. Αν δεν υπήρχε η συνετή, η καθαρή,
η έντιµη και κυρίως η αποδοτική οικονοµική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ
δεν θα είχατε να δώσετε, δεν θα είχατε να ισχυριστείτε, δεν θα
είχατε να επικαλεστείτε τίποτε από όσα έχετε.
Σήµερα, το περίσσευµα του ελληνικού λαού πηγαίνει σε αυ-
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τούς που δεν το έχουν ανάγκη. Γιατί αυτός είναι ο πυρήνας της
συντηρητικής και νεοφιλελεύθερης λογικής σας. Και στη λογική
αυτή θα είµαστε απέναντι και ο ΣΥΡΙΖΑ και η δοκιµαζόµενη κοινωνία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Τσακαλώτος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως και ο κ. Ξανθόπουλος, έτσι κι εγώ προσπαθώ να ξεπεράσω το σύνδροµο έκθεσης στην υπερβολική αριστεία. Είναι µια
δύσκολη υπόθεση αυτό το σύνδροµο, αλλά µπορούµε νοµίζω να
το ξεπεράσουµε.
Αριστεία στις προσλήψεις. Δεν είναι ανάγκη να πω κάτι παραπάνω. Το έχουν αναλύσει οι δικοί µας Βουλευτές. Αριστεία στην
παρακολούθηση της συζήτησης εντός της Βουλής. Εδώ, έχουµε
ακούσει από τόσους και τόσους Βουλευτές ότι είναι ο πρώτος
προϋπολογισµός, ο οποίος µειώνει τους φόρους. Ο πρώτος επεκτατικός προϋπολογισµός. Πού ήσασταν πέρυσι τέτοια εποχή;
Δεν ήταν ο δικός µας ο πρώτος επεκτατικός προϋπολογισµός;
Ήταν. Απώλεια µνήµης ακόµα περισσότερο στη συζήτηση στην
επιτροπή. Ο εισηγητής µας κ. Αλεξιάδης, σας έχει θέσει εννέα
ερωτήσεις στις οποίες δεν έχουµε απάντηση. Δεν έχετε καν µπει
στον κόπο να απαντήσετε στη ΓΣΕΒΕΕ για την κριτική που κάνει
για την κατανοµή της µείωσης φόρων των επιχειρήσεων και πόσο
αναπτυξιακές είναι αυτές. Έχουµε, όµως, ακόµα περισσότερη
απώλεια, ακόµα πιο πρόσφατη. Σήµερα -δεν είχατε την καλοσύνη
να το αναφέρετε, κύριε Υπουργέ στην οµιλία σας- είχαµε την
αναθεώρηση της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία έχει αναθεωρήσει την ανάπτυξη και στο πρώτο τρίµηνο από 1,1% στο 1,4% και στο δεύτερο τρίµηνο από 1,9% στο 2,8%. Μήπως αυτό εξηγεί το θαύµα,
για το οποίο σας ρώτησε ο κ. Λοβέρδος, δηλαδή πώς καταφέρατε το έλλειµµα, που είπατε το κενό 300 εκατοµµύρια, να γίνει
πλεόνασµα; Γιατί η απάντηση που δώσατε, δηλαδή από τις εκατόν είκοσι δόσεις και το νοικοκύρεµα του κράτους, δεν το πιστεύουν ούτε τα µικρά παιδιά. Μήπως ο κ. Χουλιαράκης δεν θα
µπορούσε να προβλέψει αυτό το πλεόνασµα, γιατί δεν ήξερε
αυτά τα στοιχεία; Η κατάργηση όλης της φηµολογίας σας ότι δεν
υπήρχε ισχυρή ανάπτυξη; Στο δεύτερο τρίµηνο υπήρχε ανάπτυξη 2,8% και αυτό είναι µάλλον που δηµιουργεί το «µαγικό»,
δηλαδή να µπορείτε να αλλάξετε ένα δηµοσιονοµικό κενό σε δηµοσιονοµικό πλεόνασµα, µόνο µε τις εκατόν είκοσι δόσεις. Άρα
εδώ έχουµε και αριστεία ή έλλειψη αριστείας ακόµα και στην οικονοµική ανάλυση και στην οικονοµική πολιτική.
Πάµε τώρα επί της ουσίας του νοµοσχεδίου. Για το σύνολο της
ελληνικής οικονοµίας και της κοινωνίας, για όλους, υπάρχει µια
αρχή στη στατιστική και ειδικά στη στατιστική στα οικονοµικά,
ότι «χ» φορές το «άστα να πάνε» είναι «άστα να πάνε». Δηλαδή,
όταν δίνεις µικρή ποσοστιαία αύξηση σε χαµηλόµισθους που
είναι «άστα να πάνε», η κατάστασή τους είναι «άστα να πάνε».
Να πάρω ένα τυχαίο παράδειγµα: Αν ένα εισόδηµα ύψους 500
ευρώ το µειώσεις κατά 5% ευρώ, παίρνει 25 ευρώ, αν κάνεις 5%
στο 50.000 ευρώ, παίρνει 2.500 ευρώ. Όταν δίνεται η ίδια ποσοστιαία µείωση, προφανώς κερδίζουν οι πιο πλούσιοι, γιατί µε τα
25 ευρώ µπορεί κάποιος να καλύψει τα τσιγάρα ενός µηνός, ενώ
µε τις 2.500 χιλιάδες ευρώ µπορεί µια οικογένεια να κανονίσει
διακοπές στο Λονδίνο τα Χριστούγεννα, πρώτη θέση στο αεροπλάνο και διαµονή στο ξενοδοχείο «SAVOY» για τρεις µέρες.
Αυτό κάνετε κι αυτό φαίνεται στα ίδια τα στατιστικά σας στοιχεία.
Διότι, η οικονοµία «της αλήθειας» που είχατε, όπως λέει και ο Σερ
Χάµφρι από το «Μάλιστα, κύριε Πρωθυπουργέ», δεν σας άφησε
να αναλύσετε αυτό που εσείς καταθέσατε στην Κοµισιόν και λέει
για το διαθέσιµο εισόδηµα, ότι το κάτω του 10% του πληθυσµού
κερδίζει 72 ευρώ και το πάνω 10% κερδίζει 353 ευρώ.
Και πώς θα µπορούσε να ήταν αλλιώς όταν οι συνταξιούχοι και
οι µισθωτοί που είναι µεγάλο κοµµάτι της κοινωνίας παίρνουν αυξήσεις, ανάλογα µε το παράδειγµα, από 17 ευρώ τον µήνα, µέχρι
17 ευρώ τον χρόνο, µέχρι µηδέν; Δεν θα µπορούσε να ήταν αλλιώς.
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Μία άλλη οικονοµία της αλήθειας, που το έχετε πει πολλές
φορές, ότι και ο ΕΝΦΙΑ πάει παντού. Ναι, τα 400 εκατοµµύρια
που µειώνετε γιατί ο ΕΝΦΙΑ πάει παντού. Τα 200 έξτρα, τα επιπλέον που δώσατε εσείς, δεν πάνε παντού. Η δική σας συµβολή
ήταν από αυτά τα 205, τα 100 να πάνε σε περιουσίες πάνω από
500.000.
Σας ρωτάει ο κ. Αλεξιάδης, σε άλλες υποθέσεις «Γιατί το κάνετε αυτό;» Απαντάτε: «Μα, είναι λίγοι». Είναι επιχείρηµα αυτό;
Όπως είπε και ο κ. Αλεξιάδης. Είναι επιχείρηµα αυτό; Γιατί αυτά
τα 100 εκατοµµύρια έπρεπε να πάνε σε περιουσίες πάνω από
500.000; Όντως είναι προτεραιότητα;
Πάµε στο συνολικό πακέτο και θα το αναλύσουµε και στον
προϋπολογισµό. Κατά τη δική µας άποψη, είναι λάθος να είναι
το πακέτο τόσο «µπαταρισµένο» προς τις φοροελαφρύνσεις.
Φεύγοντας από το µνηµόνιο έπρεπε συγχρόνως να µειώνουµε
κάποιους φόρους και συγχρόνως να αυξάνουµε τις κοινωνικές
δαπάνες στην υγεία και στην παιδεία. Έτσι βοηθάµε και τα λαϊκά
στρώµατα και τα µεσαία στρώµατα.
Εσείς θέλετε να ταυτοποιήσετε τη µεσαία τάξη µόνο ως φορολογούµενους και να τους βοηθήσετε µε την ασφάλεια, όταν
δεν τους δίνετε αρκετά οικονοµικά εφόδια. Λες και στην Πτολεµαΐδα ή στη Λάκκα Σουλίου θα είναι µεγάλη ανακούφιση για τη
µεσαία τάξη το γεγονός ότι δεν υπάρχει άσυλο στο πανεπιστήµιο
και θα νιώθουν µεγαλύτερη ασφάλεια. Δεν είναι µόνο φορολογούµενοι. Και τα λαϊκά στρώµατα και τα µεσαία στρώµατα έχουν
πολλές ιδιότητες. Είναι και γονείς, είναι και γονείς που τα παιδιά
τους πάνε σχολείο, χρειάζονται νοσοκοµεία, θέλουν ασφάλεια
στη γειτονιά, αλλά θέλουν και δαπάνες.
Πάµε, όµως, στο δικό σας κοµµάτι. Πάλι µας είπατε τον µισό
από τον φόρο, που εµείς δεν θα αφαιρούσαµε, διότι έπρεπε να
πάει τόσο πολύ στον φόρο, πάει στις επιχειρήσεις. Μας λέτε ότι
πάει σε όλες τις επιχειρήσεις. Το είπατε, και µας δείξατε και µε
το χέρι, και στις µικρές και στις µεσαίες και στις µεγάλες. Αλήθεια;
Από τα δικά µας στοιχεία, το 80% του οφέλους πάει σε έξι χιλιάδες εταιρείες, δηλαδή στο 2,5%. Το 80% πάει στο 2,5% των
εταιρειών. Αυτό εννοείτε µε το «και µικρές και µεσαίες και µεγάλες»; Αυτό θα είναι το αναπτυξιακό σας; Σε δυόµισι χιλιάδες επιχειρήσεις; Γι’ αυτό εµείς καταθέσαµε µία τροπολογία -δεν είχατε
την ευγενή καλοσύνη να µας πείτε αν είναι καλή ή αν είναι κακή
ούτε κάποιος οµιλητής- που λαµβάνει υπ’ όψιν τα 600 εκατοµµύρια.
Λέµε ότι αυτά τα 600 εκατοµµύρια, αντί να τα δώσετε στο 2,5%
των επιχειρήσεων, καλό θα είναι να πάµε σταδιακά στη µείωση
των φόρων επί των επιχειρήσεων, µε 1% φέτος, να µην µειωθούν
κι άλλο τα µερίσµατα των επιχειρήσεων, από το 10% στο 5%, το
οποίο και αυτό πάει σε πάρα πολύ λίγους, και να µειώσουµε την
προκαταβολή φόρου και για τα νοµικά πρόσωπα, αλλά και για
τους ελεύθερους επαγγελµατίες στο 85%.
Να κάνουµε µία σοβαρή συζήτηση. Εξακόσια; Εξακόσια για τις
επιχειρήσεις, αλλά είναι πιο αναπτυξιακό αυτό που λέτε από
αυτό που λέµε εµείς; Ή να σας έλεγα µε άλλη τροπολογία να
πάει στις αποσβέσεις για να είναι αναγκασµένες οι επιχειρήσεις
να κάνουν την επένδυση, για να πάρουν τα χρήµατα.
Να κάνουµε µια τέτοια συζήτηση, αλλά να την κάνουµε σοβαρά, όχι µε τον τρόπο που την κάνετε, που δεν υπάρχει καµµία
πραγµατική ανταλλαγή απόψεων. Δεν είναι ούτε κοινωνικός
αυτός ο προϋπολογισµός -σας έδωσα τα στοιχεία, γιατί δεν είναι
κοινωνικός- και δεν είναι ούτε αναπτυξιακός.
Επιτέλους, η αριστεία στην οικονοµική ανάλυση και στην οικονοµική θεωρία, πείτε µας κάποια παραδείγµατα που δούλεψε.
Στις Ηνωµένες Πολιτείες οι µειώσεις φορών των επιχειρήσεων,
που υποσχέθηκε ο Τραµπ θα αυξήσουν τα έσοδα και την ανάπτυξη; Ποια είναι η ανάλυσή σας; Πάει καλά η αµερικανική οικονοµία; Έχει δουλέψει; Έχουν αυξηθεί τα έσοδα; Έχει αναπτυξιακό µέλλον αυτή η οικονοµία; Δεν νοµίζω.
Νοµίζω ότι χάσετε µια µεγάλη ευκαιρία για µία διαφορετική
πολιτική και κολλήσατε στις συντηρητικές απόψεις για να ταυτοποιήσετε τον κόσµο ότι είναι µόνο φορολογούµενοι. Και όταν δεν
θα σας βγει -που δεν θα σας βγει µε την έννοια ότι τα 15 ευρώ
τον µήνα ή τα 15 ευρώ τον χρόνο δεν θα αλλάξουν το πώς αι-
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σθάνεται ο κόσµος- θα δείτε ότι θα έχετε κόστος. Εκτός, αν θέλετε να πάτε σε εκλογές γρήγορα για να µην έχετε το κόστος.
Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, επιτρέψτε µου να τελειώσω σε ένα-δύο λεπτά µε ένα άλλο θέµα. Είναι παραµονή του
Αγίου Νικολάου και θέλω να ευχηθώ σε κάθε Νίκο και σε κάθε
Νίκη χρόνια πολλά, αλλά και να τηρήσω µία υπόσχεση.
Πριν από λίγες εβδοµάδες η κ. Κεραµέως, που γιορτάζει αύριο, είχε πει: «Δεν θέλουµε η ιστορία στα σχολεία µας να έχει
πολλές κοινωνικές αναφορές και πρέπει να δηµιουργεί εθνική
συνείδηση». Της είχα πει ότι στη γιορτή της θα της χαρίσω ένα
βιβλίο, το «1066 και Όλα Αυτά», γραµµένο το 1930 στη Βρετανία,
το οποίο χλευάζει την εργαλειοποίηση της ιστορίας. Δείχνει µε
τον χλευασµό πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η προοπτική. Γι’ αυτό
ο υπότιτλος του βιβλίου λέει ότι είναι για εκατόν τρία καλά πράγµατα, πέντε κακούς βασιλιάδες και δύο γνήσιες ηµεροµηνίες.
Γιατί το θέτω τώρα; Λόγω της οµιλίας του κ. Βελόπουλου. Για
πολλά χρόνια, όλοι µας έπρεπε και πρέπει να παλεύουµε τον αντισηµιτισµό -είναι µια µόνιµη υποχρέωση- ο οποίος επιστρέφει
πιο πολύ στα κόµµατα της Δεξιάς στην Ευρώπη, λιγότερο στην
Αριστερά, αλλά δεν εξαιρώ την Αριστερά.
Τώρα έχουµε την ισλαµοφοβία, ως µεγάλο κίνδυνο. Και αυτό
πρέπει να το πάρουµε στα σοβαρά. Η εθνική συνείδηση θα διδάξει ότι έχουµε τον Αριστοτέλη και αρχαία κείµενα, λόγω µετάφρασης από ανθρώπους του Ισλάµ στο Μεσαίωνα; Η εθνική
συνείδηση θα µάθει στα παιδιά µας ότι το πρώτο πανεπιστήµιο
δεν ήταν ούτε η Μπολόνια ούτε δυστυχώς η Οξφόρδη, αλλά το
πανεπιστήµιο του Al-Azhar;
Η εθνική συνείδηση θα µας πει τίποτα για τη συµβολή του
Ισλάµ στην ποίηση, στην αρχιτεκτονική και ότι είναι από τους µεγάλους πολιτισµούς, όπως είναι και ο Χριστιανισµός; Μπορούµε
να αντιµετωπίσουµε την ισλαµοφοβία, τον ρατσισµό µε αυτή την
προοπτική; Θα το πάρουµε στα σοβαρά; Και ειδικά το δικό σας
κόµµα;
Έχετε χρέος, µετά από αυτό που έγινε στις Πρέσπες και που
γίνεται µε το προσφυγικό, να µην αφήσουµε αυτόν το κίνδυνο να
γίνει πραγµατικότητα. Είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση. Σας
λέω να κατεβάσετε τον λόγο του κ. Βελόπουλου και το τι είπε για
το Ισλάµ. Λες και το Ισλάµ είναι ένα πράγµα. Λες και ο Χριστιανισµός είναι ένα πράγµα. Βεβαίως, έχει µαύρες σελίδες στο Ισλάµ,
όπως έχει µαύρες σελίδες ο Χριστιανισµός, αλλά έτσι θα πάµε
µπροστά; Και γι’ αυτούς που θεωρούνται Χριστιανοί και υποστηρικτές του Χριστιανισµού να πω ότι δεν ακούω αγάπη στις οµιλίες τους, δεν ακούω τίποτα που να έχει σχέση µε την αγάπη.
Άρα, σας καλώ όλους να έχουµε τα αυτιά µας ανοιχτά και να
µην κρυβόµαστε όταν υπάρχουν τέτοιες οµιλίες σε αυτή τη
Βουλή. Το µόνο που θα σας παρακαλούσα, κύριε Υπουργέ, είναι
να παραχωρήσετε αυτό το βιβλίο στην κ. Κεραµέως.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο κύριος
Υπουργός έχει τον λόγο για ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει
κάποιες αναφορές, επαναλαµβάνοντας πάρα πολλές φορές τις
λέξεις «αριστεία» και «κενό µνήµης». Δεν έχω απαντήσει σε κάποιες ανακοινώσεις που έχει κάνει πρόσφατα, όπως για παράδειγµα την αλλαγή των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου στο
Υπερταµείο.
Χθες, κατά τη διάρκεια του Eurogroup, εγκρίθηκαν από τους
θεσµούς οι επιλογές της σηµερινής Κυβέρνησης. Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι µεταξύ των τριών µελών δεν υπάρχει πρόσωπο που να είναι σύζυγος στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, όπως στην
προηγούµενη κυβέρνηση. Αυτά περί «αριστείας». Δεν απάντησα
τότε, αλλά περίµενα τη στιγµή.
Επίσης, δεν ξέρω για πολλούς συνεργάτες, που πέντε µέρες
µετά τις εκλογές πήγαν σε κάποιους φορείς, κύριε Υπουργέ,
εκτός δηµόσια προκήρυξης, κατά παρέκκλιση πάγιας τακτικής
κάποιων φορέων. Στην ώρα τους κι αυτά.
Πάµε στο θέµα του κενού µνήµης. Είναι λίγο υπερβολικό να
λέτε για κενό µνήµης.
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ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Εσείς τι λέτε για την αριστεία της
Κυβέρνησης; Κακώς παραιτήθηκε ο Υφυπουργός Εξωτερικών;
Τι µας λέτε; Δεν θα απολογηθείτε γι’ αυτό;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σας άκουσα µε προσοχή.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Και εγώ σας ακούω µε προσοχή,
αλλά υπάρχουν κάποια θέµατα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αφού παρεµβαίνετε, πώς µε ακούτε µε προσοχή;
Είπατε για κενό µνήµης. Εσείς δεν ήσασταν που θα υποβάλατε
παραίτηση, εάν µειώνατε το αφορολόγητο; Το µειώσατε και δεν
παραιτηθήκατε. Κενό µνήµης;
Εσείς δεν ήσασταν αυτός που λέγατε στη Βουλή στις 18 Μαΐου
2017 ότι µέχρι το τέλος του έτους -είναι τα Πρακτικά εδώ- θα
υπάρχει πλήρης άρση κεφαλαιακών περιορισµών; Πότε υπήρξε
πλήρης άρση κεφαλαιακών περιορισµών; Τον Αύγουστο του
2019.
Εσείς δεν ήσασταν αυτός που αποτύχατε σε όλες τις προβλέψεις για την ανάπτυξη; Γιατί είπατε για την ανάπτυξη και δεν
θέλω να το προσπεράσω. Προβλέπατε 2,7% το 2017. Πόσο πετύχατε; Πετύχατε 1,5%.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Αυτά τα λέγατε πρόπερσι. Πείτε
κάποιο επιχείρηµα. Βρείτε κάποιο επιχείρηµα σήµερα γι’ αυτά
που σας είπαµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν σας
ενόχλησα, δεν σας διέκοψα, όταν µιλούσατε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ναι, αλλά να µην κάνουµε ανταλλαγή για το 2017. Για σήµερα έχετε κάτι να πείτε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, σας παρακαλώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Βίτσα, εσείς που είστε Πρόεδρος, δεν καταλαβαίνετε ότι ο Υπουργός θέλει να απαντήσει και ο κ. Τσακαλώτος, εάν αναφερθεί γι’
αυτόν, θα πρέπει να απαντήσει;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Αυτά
είναι προσωπική επίθεση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εσείς, δηλαδή, ως Πρόεδρος, θα διακόπτατε τον Υπουργό σ’ αυτά που
λέει; Μπορεί να γίνει αυτό; Δηλαδή, δεν έχει ευθύνη ο Υπουργός
των λεγοµένων του; Είστε και Αντιπρόεδρος της Βουλής.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, το λέµε σε εσάς, για να το πείτε στον Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Βίτσα, εάν θέλει ο κ. Τσακαλώτος, θα µιλήσει. Σας παρακαλώ πολύ!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): όχι,
εγώ θέλω να µιλήσω και µου καθυστερούν την οµιλία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο κ. Τσακαλώτος καταλαβαίνει.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Εγώ είµαι
δώδεκα χρόνια στη Βουλή και δεν έχω διακόψει ποτέ κανέναν.
Το 2017 η εκτίµηση ήταν 2,7% και τελικά, η ανάπτυξη ήταν
1,5% επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το 2018 η εκτίµηση ήταν για 2,5%
και η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε ανάπτυξη 1,9%. Το 2019 η εκτίµηση ήταν για 2,5% -να µην ξεχνιόµαστε- και προβλέπεται 2%.
Είπατε: Πώς είναι δυνατόν να υπάρξει βελτίωση το τελευταίο
χρονικό διάστηµα; Έγιναν µαγικά; Μήπως είχαµε υστέρηση εσόδων τον Ιούνιο;
Θέλετε να πάµε µήνα-µήνα, για να το δούµε; Μήπως από τον
Ιούλιο και µετά έχουµε υπέρβαση στους τόκους για τα έσοδα;
Μήπως -θα επαναλάβω αυτόν τον πίνακα- κάτι άλλαξε στην Ελλάδα από τον Μάιο και µετά; Γιατί αυτό περιλαµβάνει και το δεύτερο τρίµηνο.
Πράγµατι, επειδή είδα µια ανακοίνωσή σας, οι προσδοκίες
είναι, ξέρετε, σηµαντικό κοµµάτι της οικονοµικής ανάλυσης.
Κάτι τελευταίο. Επειδή είπατε πάλι για κενό µνήµης, τη φορολογία στις επιχειρήσεις από το 26% στο 29% ποιος την πήγε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Από το 20% στο 26% ποιος την πήγε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Την προκαταβολή φόρου από το 55% στο 100% ποιος την πήγε; Την εισφορά αλληλεγγύης ποιος τη µονιµοποίησε;
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Τέλος, επειδή µου αρέσει να διαβάζω και να µελετώ τους πάντες, παρακαλώ, συνεννοηθείτε. «Documento», 1η Δεκεµβρίου
2019: «Με τη φορολογική µεταρρύθµιση που κατατέθηκε στη
Βουλή, η Κυβέρνηση βοηθά τα πολύ χαµηλά εισοδήµατα και τα
ψηλά και πολύ υψηλά». Συνεννοηθείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Τσακαλώτο, έχετε τον λόγο επί προσωπικού. Παρακαλώ, όµως, να
ολοκληρωθεί εδώ η διαδικασία.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Με στενοχωρεί το γεγονός ότι ο
κ. Σταϊκούρας, ενώ είχε την ευκαιρία να µιλήσουµε πολιτικά,
έκανε προσωπική επίθεση για το τι είπα εγώ το 2017, ποιοι άνθρωποι ήταν επιλογή µας, που ήταν εξαιρετικά άξιοι και «σπιλώνει», ανθρώπους, για να κάνει κριτική σε εµένα. Γιατί στο δικό
µας όραµα, άµα είναι γυναίκα κάποιου, δεν σηµαίνει ότι δεν είναι
άξια.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ποιου;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κάποιου Βουλευτή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Α, κάποιου Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Δεν σηµαίνει ότι δεν είναι άξια.
Εµείς κρίνουµε µε τα κριτήρια και τα βιογραφικά. Αυτό δεν το
κάνετε σε πολλές περιπτώσεις, όπως έχει αναδειχθεί τις τελευταίες µέρες.
Είναι πολύ κρίµα, που έχουµε έναν Υπουργό Οικονοµικών, που
ενώ είχε την ευκαιρία να κάνουµε µια σοβαρή συζήτηση γι’ αυτό
που είπα, για τα 600 εκατοµµύρια, για το εάν πρέπει να είναι από
εδώ ή από εκεί, πού να τα ξοδέψουµε, ενώ είχαµε να κάνουµε
µια σοβαρή συζήτηση για τα στοιχεία που έστειλε ο ίδιος στην
Κοµισιόν για την κατανοµή, που λέει ο ίδιος ότι δεν είναι η ίδια,
το µόνο που κάνει είναι να λέει τι είπα εγώ για το αφορολόγητο
το 2017 κ.λπ. Πραγµατικά, και σε εµάς του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στον
ελληνικό λαό µας αξίζει κάτι καλύτερο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Τσακαλώτο.
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, δεκατρείς σπουδαστές και µία εκπαιδευτικός
συνοδός από το δηµόσιο ΙΕΚ Μεταµόρφωσης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έχει ζητήσει πριν από εσάς τον λόγο ο κ. Λιβανός. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος είναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Δεν θέλω τον λόγο για δώδεκα λεπτά, αλλά για είκοσι δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Θα περιµένετε. Έχει ζητήσει να µιλήσει για τέσσερα λεπτά. Ζήτησε πρώτος τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Δεν είναι θέµα εάν ζήτησε πρώτος
τον λόγο, αλλά ότι έγινε προσωπική αναφορά σε εµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Θα µιλήσει
πρώτος και µετά θα σας δώσω τον λόγο.
Κύριε Λιβανέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε
Τσακαλώτε, ήµασταν όλοι εδώ και ακούσαµε τον Υπουργό. Δεν
σας έκανε καµία προσωπική επίθεση.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Τότε έχετε έλλειψη πολύ πρόσφατης µνήµης. Πριν από δέκα λεπτά µου έκανε προσωπική επίθεση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ό,τι πείτε.
Εµείς ακούσαµε κι αν µας επιτρέπετε, έχουµε την άποψή µας,
και έχω και εγώ την προσωπική µου άποψη. Ήταν µια καθαρά
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πολιτική τοποθέτηση για όσα είχατε πει εσείς πριν από µερικά
χρόνια και ήταν επίσης τεκµηριωµένες τοποθετήσεις για τα όσα
είπατε σχετικά µε την κριτική που κάνατε, αλλά και τα όσα έχει
κάνει η Κυβέρνησή µας. Νοµίζω ότι είναι αποδεκτό από εσάς ότι
µπορεί να γίνεται διάλογος, ότι µπορεί να έχουµε διαφορετικές
απόψεις και να µην εκνευρίζεστε, όταν κάποιος δεν συµφωνεί
µαζί σας.
Όσον αφορά αυτά τα οποία είπατε και επειδή δεν έχω απώλεια
µνήµης -σας άκουσα- από τη στιγµή που µπήκαµε σ’ αυτή τη νέα
φάση και βρίσκεστε στα έδρανα της Αντιπολίτευσης, από τη
στιγµή που κάνουµε αυτόν τον διάλογο δηµόσια εδώ µέσα στη
Βουλή και έχω την τιµή να βρίσκοµαι σ’ αυτά τα έδρανα, σας
ακούω συνέχεια να επαναφέρετε τα ίδια ακριβώς επιχειρήµατα.
Τα επιχειρήµατά σας πρακτικά τι είναι; Ότι εµείς δεν κάνουµε
ελαφρύνσεις για τους πολλούς, αλλά κάνουµε για τους λίγους
και ο τρόπος που τις διοχετεύουµε στην αγορά πρακτικά ευνοεί
τους λίγους και µας εξηγήσατε πώς θα κερδίζουν οι πλούσιοι ένα
ταξίδι 2.500 ευρώ στο Λονδίνο, πρώτη θέση.
Εµείς δεν αναφερόµαστε σ’ αυτούς τους ανθρώπους, κύριε
Τσακαλώτε. Εσείς µπορεί να έχετε αυτό στο νου σας, τα weekends στο Λονδίνο. Εµείς αυτό που κάνουµε είναι σαφές, δεδοµένο και µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο έγινε µια δηµόσια διαβούλευση.
Αυτό που κάνετε τώρα, είναι ανάγωγο, εάν έχετε την καλοσύνη.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Το επίπεδό σας!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Το δικό σας
επίπεδο είναι να φεύγετε, όταν ο άλλος σας απευθύνεται.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Εγώ πάω στο Λονδίνο. Αυτό είναι
το επιχείρηµα που λέτε στον λαό;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν είπα
εγώ αυτό. Εάν, όµως, θέλετε να λέτε ότι είστε σε µια δηµοκρατική παράταξη, µπορείτε να ακούτε και τον διάλογο και την αµφισβήτηση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Πολλά νεύρα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Πολλά
νεύρα. Εν πάση περιπτώσει, όµως, αυτό το οποίο λέµε εµείς είναι
ότι η πολιτική µας αφορά στους πολλούς. Αυτό το οποίο λέτε
εσείς δεν υποστηρίχθηκε ούτε από φορείς, αλλά ούτε από τη µεγάλη πλειοψηφία του λαού που στηρίζει αυτά τα µέτρα σε όλες
τις έρευνες που γίνονται.
Στον προϋπολογισµό είπατε ότι έχουµε λάθος µείγµα, διότι κάνουµε µόνο φοροελαφρύνσεις. Αυτή είναι η δεύτερη ανακρίβεια
και αντίφαση του κ. Τσακαλώτου, που µόλις έφυγε τρέχοντας
έξω από την Αίθουσα, διότι την ίδια στιγµή -δεν έχω απώλεια µνήµης, µάλλον εκείνος δεν έχει καλή συνέχεια στη σκέψη του- που
µας είπε ότι δεν κάνουµε φοροελαφρύνσεις, µας κατηγορεί ότι
ο προϋπολογισµός µας είναι γεµάτος από φοροελαφρύνσεις.
Έχω να του πω, όµως -θα το συζητήσουµε και την άλλη εβδοµάδα- ότι έστω και λίγο οι δαπάνες και για την παιδεία και για
την υγεία στον προϋπολογισµό είναι αυξηµένες. Με την πολιτική
µας, την επόµενη χρονιά, θα είναι πιο αυξηµένες.
Όσον αφορά το γιατί φέρνουµε τον φόρο από το 28% στο
24%, αυτό είναι πράγµατι µια ιδεολογική διαφορά. Λέτε εσείς να
µειώσουµε µόνο 1%, για να δοθούν αυτά τα χρήµατα αλλού.
Εµείς λέµε ότι θέλουµε ένα µικρό έστω σοκ στη φορολογία των
επιχειρήσεων, διότι πιστεύουµε στην κοινωνική διάσταση της επιχειρηµατικότητας, στην οποία δεν πιστεύετε εσείς και την πολεµήσατε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, δεν κάνετε δευτερολογία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κάνω τη
δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Δεν υπάρχει δευτερολογία τώρα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Πώς δεν
υπάρχει; Υπάρχει µε βάση τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Λιβανέ, για να υπάρξει δευτερολογία, πρέπει να ολοκληρώσουµε
όλη τη διαδικασία. Έχετε µιλήσει πρώτη φορά. Εγώ κατάλαβα
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ότι ζητήσατε τον λόγο για δυο-τρία λεπτά πάνω στη συζήτηση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Όχι, τη
δευτερολογία µου ζήτησα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Δεν έχουµε ολοκληρώσει τη συζήτηση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Έχουµε
ολοκληρώσει τη συζήτηση. Όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι έχουν µιλήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Δεν έχουν
µιλήσει όλοι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Εγώ δεν έχω µιλήσει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ : Με συγχωρείτε τότε.
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Πρόεδρε, είπα τα µισά, θα πω τα
άλλα µισά, εάν δεν πειράζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Προχωρήστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Θεωρούµε,
λοιπόν, ότι όσο µειώνεται η φορολογία στις επιχειρήσεις, αυξάνει
ο τζίρος, αυξάνεται η απασχόληση και κατά επέκταση αυξάνονται και τα δηµόσια έσοδα. Αυτή είναι η άποψή µας. Δεχτείτε την.
Είναι πλειοψηφία και στον ελληνικό λαό.
Στο τέλος της οµιλίας του ο κ. Τσακαλώτος -που έφυγε όπως
είπαµε από την Αίθουσα- κατηγόρησε την Αµερική για το µοντέλο
της. Εµείς δεν είµαστε ούτε µε τον Τράµπ ούτε µε τον Οµπάµα.
Είµαστε µε την Ελλάδα, πλην όµως και στα χρόνια της µιας προεδρίας και της άλλης και σήµερα, είτε µας αρέσει είτε όχι, υπάρχει ρεκόρ απασχόλησης και ρεκόρ µείωσης της ανεργίας στην
Αµερική.
Όσον αφορά τις τοποθετήσεις κάποιων συναδέλφων και του
κ. Βελόπουλου για τα θέµατα της επιθετικότητας της Τουρκίας,
είναι σαφές ότι η προκλητικότητα και η επιθετικότητα της γείτονος στο ζήτηµα των συµφωνιών µε τη Λιβύη, αλλά και η αλλαγή
της στάσης, σε σχέση µε τη συµφωνία Ευρώπης-Τουρκίας για το
προσφυγικό, δηµιουργεί µία ένταση στην περιοχή µας.
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος αντιµετωπίζει -και στο παρελθόν, αλλά και αυτές τις µέρες- αυτές τις εξελίξεις µε σοβαρότητα
και αυστηρότητα, εξασφαλίζοντας κατά βάση τα εθνικά µας συµφέροντα, διασφαλίζοντας το διεθνές δίκτυο και τονώνοντας την
εθνική αυτοπεποίθηση και την εθνική οµοψυχία.
Απαιτεί αλληλεγγύη από τους εταίρους στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναδεικνύει τη νοµική ακυρότητα των συζητούµενων συµφωνιών Λυβύης-Τουρκίας και αθροίζει συµµάχους και
τους βλέπουµε έναν-έναν να βγαίνουν, από τον Πρόεδρο Μακρόν, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την εκπρόσωπο της Ρωσίας. Τους
αθροίζει, λοιπόν, στην κατεύθυνση του δικαίου που είναι η εθνική
µας θέση. Κάνει δηλαδή µε λίγα λόγια αυτό που θα έκανε κάθε
υπεύθυνος Έλληνας ηγέτης.
Όπως και στη χθεσινή µου παρέµβαση στην Ολοµέλεια, θα
ήθελα να συστήσω στους συναδέλφους Βουλευτές και στον κ.
Βελόπουλο και το κόµµα του ψυχραιµία και µετριοπάθεια, σύνεση και συναίνεση.
Στα εθνικά µας ζητήµατα -αυτό είναι καλό να το ακούει και η
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ακούσαµε τι είπε ο πρώην Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας χθες και πώς
σήκωσε τους τόνους- η αντιπολιτευτική έξαρση µόνο ζηµιές προκαλεί.
Όσον αφορά το θέµα της ενηµέρωσης για τη χθεσινή συνάντηση και, εν πάση περιπτώσει, τις γενικότερες εξελίξεις στο θέµα
της Λιβύης, θέµα το οποίο έθεσε και ο κ. Λοβέρδος, είναι απόφαση του Πρωθυπουργού -ίσως δεν την είχε ακούσει ο κ. Βελόπουλος όταν µίλησε πριν και είπε ότι δεν θέλουµε να ενηµερώσουµε τα άλλα κόµµατα- ο κ. Δένδιας να ενηµερώσει το Ανώτατο Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, τα κόµµατα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Πριν τη συνάντηση είπαµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Όχι, όχι σήµερα το είπε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Εχθές το
βράδυ το είχε πει ο Πρωθυπουργός. Παρ’όλα αυτά -ο κ. Λοβέρ-
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δος είναι εδώ, για να σας το πιστοποιήσει- µε το που γύρισε από
την Αίγυπτο ο κ. Δένδιας, ο Υπουργός Εξωτερικών, Δευτέρα
πρωί-πρωί µίλησε µε τους εκπροσώπους των κοµµάτων και τους
ενηµέρωσε για τις εξελίξεις, στο βαθµό που είχε και ο ίδιος
γνώση.
Κλείνοντας -σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι για την ανοχή- θέλω να πω, αγαπητέ κ. Λοβέρδο, ότι
δεν φοβόµαστε πως θα διαρρεύσουν πληροφορίες και σκέψεις
από τη Σύνοδο των Αρχηγών, αν και όποτε γίνει. Είναι απλά επιλογή του Πρωθυπουργού, είναι επιλογή της Κυβέρνησης, σε
αυτό το σηµείο αυτής της κρίσιµης φάσης την οποία περνούν οι
ελληνοτουρκικές σχέσεις να γίνει η ενηµέρωση στο επίπεδο που
είπαµε πριν, του Υπουργού Εξωτερικών.
Ευχόµαστε όλοι να µη χρειαστεί κάτι παραπάνω, αλλά µην
έχετε καµµία αµφιβολία ότι είναι διάθεση του Πρωθυπουργού
και ο διάλογος και η συνεννόηση και η εθνική οµοψυχία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, για να είµαστε δίκαιοι προς όλους, ο κ. Λιβανός είχε κάνει την πρωτολογία του, αλλά δυστυχώς δεν είχε σηµειωθεί εδώ. Έτσι θεώρησα ότι θα κάνει την πρωτολογία του.
Δυστυχώς, κύριε Λιβανέ, δεν υπάρχει δευτερολογία, γιατί δεν
έχουν τελειώσει όλοι οι συνάδελφοι…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Εννοείτε οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Και οι οµιλητές.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Έκανα
λάθος, νόµιζα ότι είχαν µιλήσει όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Παπαδηµητρίου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχα ζητήσει τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ναι, έχετε
δίκιο, κύριε Χήτα.
Έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Μόνο ένα λεπτό θέλω, κύριε Πρόεδρε, γι’ αυτά που είπε ο κ. Τσακαλώτος, ο οποίος φυσικά, δεν
κάθισε να ακούσει τις απαντήσεις.
Κύριε Τσακαλώτε -ήρθατε και πάλι- για να κάνετε εσείς το εσωκοµµατικό σας παιχνίδι, δεν θα κάνετε σπέκουλα µε την Ελληνική Λύση. Επειδή θέλατε σήµερα να κάνετε αρχηγική εµφάνιση,
εξυπνακισµούς από εσάς δεν δεχόµαστε.
Μιλήσατε για ισλαµοφοβία. Θα µου επιτρέψετε να πω ότι από
την δική σας πλευρά βλέπουµε µία ισλαµολατρεία την οποία δεν
καταλαβαίνουµε. Αν εµείς είµαστε φοβικοί έναντι των Ισλαµιστών, που δεν είµαστε -γιατί άλλο είπε ο Κυριάκος Βελόπουλοςθέλω να σας πω ότι είστε φοβικοί και το έχετε αποδείξει πάρα
πολλές φορές έναντι των Ελλήνων. Έκανε λόγο για µία χριστιανική ανεκτική Ελλάδα και Ευρώπη ο Κυριάκος Βελόπουλος, ανεκτική γιατί όλα έχουν ένα όριο.
Απορώ πραγµατικά, µε αυτή την ισλαµολατρεία σας και απορώ
αν καταλαβαίνετε ότι απευθύνεστε σε ένα Ελληνικό Κοινοβούλιο
και σε Έλληνες πολίτες.
Επίσης και αναφερθήκαµε στο φανατικό Ισλάµ που δεν είναι
απλά µία θρησκεία. Εµείς δεν είπαµε για τους ισλαµιστές, δεν είπαµε για τις άλλες θρησκείες, που υπάρχουν στην κοινωνία και
τις οποίες αποδεχόµαστε. Είπαµε για το φανατικό Ισλάµ που κόβουν κλειτορίδες, που κόβουν κεφάλια κ.λπ.. Σε αυτό αναφερθήκαµε. Επικίνδυνη, λοιπόν, κατάσταση είναι αυτή, που ζούµε και
όχι αυτά που λέει ο κ. Βελόπουλος ή εµείς.
Θέλω να σας πω και κάτι τελευταίο, γιατί πραγµατικά είστε ρατσιστές έναντι των Ελλήνων. Είπατε ότι δεν ξέρετε πώς αισθάνονται οι Χριστιανοί που θα πρέπει να αγαπάνε. Είναι πολύ
φυσιολογικό να µην ξέρετε, γιατί δεν είστε Χριστιανός, είστε
άθεος. Θα µας επιτρέψετε, εµείς που πιστεύουµε στη θρησκεία
µας να ξέρουµε πολύ καλά για την αγάπη.
Επειδή, κύριε Τσακαλώτε, εσείς αγαπάτε όλον τον κόσµο και
είστε ευκατάστατος, γιατί δεν παίρνετε πέντε, έξι απ’ αυτούς να
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τους φιλοξενήσετε σε ένα από τα σπίτια σας, για να ανακουφίσετε και την κοινωνία;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Παπαδηµητρίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Επί των στοιχείων του ΑΕΠ, που ανακοινώθηκαν σήµερα, πρέπει να κάνω µία παρατήρηση, πριν ξεκινήσω την οµιλία µου. Όσοι
τα πρόσεξαν -είµαι σίγουρος ότι ο κ. Τσακαλώτος τα πρόσεξεθα είδαν ότι είναι καταγεγραµµένο στα στοιχεία αυτά αυτό που
λέγαµε και δεν θέλατε να το πιστέψετε, ότι αυτό που φτιάχνει
την οικονοµία, περισσότερο από άλλα πράγµατα τελικά, είναι η
ψυχολογία, είναι η αίσθηση των προοπτικών.
Βεβαίως, δεν αρνούµαι ότι εκτός από την αίσθηση ότι έχετε
µία φιλοεπιχειρηµατική Κυβέρνηση, µία Κυβέρνηση που θα πάρει
αµέσως µέτρα µείωσης των φόρων, υπήρχε βεβαίως και η αυξηµένη κρατική δαπάνη, η οποία κατεγράφη τώρα, εκ των υστέρων,
η οποία έγινε τον τελευταίο µήνα µε τα µέτρα τα οποία ψηφίστηκαν, και από την Πλειοψηφία και από την Αντιπολίτευση.
Κυρίες και κύριοι, οι πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, µε τις
οποίες ολοκληρώνεται για φέτος ο κύκλος των φορολογικών
ελαφρύνσεων στους πολίτες και η µείωση της φοροµπηχτικής
πίεσης στις επιχειρήσεις και στους επαγγελµατίες, άνοιξε µία ενδιαφέρουσα συζήτηση -είναι η αλήθεια- για τη µεσαία τάξη.
Το εντυπωσιακό -είναι σωστό να µην το λησµονούµε- είναι ότι
στα δέκα χρόνια κρίσης για δεύτερη φορά το ίδιο κόµµα, η Νέα
Δηµοκρατία, µειώνει φόρους. Πρώτη φορά ήταν το 2014 από την
κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου. Μόλις τότε είχαµε πετύχει την εξισορρόπηση των δηµοσιονοµικών λογαριασµών και ετοιµαζόµασταν να τελειώσουµε µε το δεύτερο µνηµόνιο, που είχαµε τότε.
Τότε δόθηκε και το πρώτο µέρισµα στο πιο ταλαιπωρηµένο από
την κρίση τµήµα των συµπολιτών µας. Τότε ξεκίνησε και το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
Σε αντίθεση µε όσα πολλοί πιστεύουν, ο πολιτικός χώρος που
ενδιαφέρεται για αυτό που σήµερα αποκαλούµε «µεσαία τάξη»
εκπροσωπείται στη Βουλή από το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας.
Θέλω να θυµίσω -γι’ αυτό το αλίευσα, χάρη στη βοήθεια καλού
φίλου- κάτι που δείχνει αυτή τη συνέχεια. Ήταν το 1984 όταν ο
αείµνηστος Ευάγγελος Αβέρωφ Τοσίτσας απευθυνόµενος προς
την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας σηµείωνε
χαρακτηριστικά τα ακόλουθα: «Η Νέα Δηµοκρατία δεν είναι ταξικό κόµµα», είπε. «Είναι το κόµµα του λαού. Σε σχέση µε τη σηµερινή διαµόρφωση των πολιτικών δυνάµεων», σηµείωνε «η Νέα
Δηµοκρατία είναι ουσιαστικά το κόµµα του µεσαίου χώρου».
Κυριαρχούσε τότε, όπως όλοι θυµάστε, η αντίληψη ότι φιλολαϊκό είναι ό,τι εξυπηρετεί τους µη προνοµιούχους. Η έννοια του
µεσαίου χώρου, που λέει ο Αβέρωφ, είναι ακριβώς αυτό που σήµερα αποκαλούµε µεσαία τάξη, διότι -συµφωνώ µε τον κ. Τσακαλώτο- δεν είναι µόνο εισοδηµατικό το θέµα. Είναι ένα επίπεδο
ζωής, ένας τρόπος ζωής, είναι µία αντίληψη για το τι πιστεύουµε
και πώς η κοινωνία µας µπορεί να πηγαίνει παρακάτω.
Πλην, όµως, τότε ο πληθωρισµός που προκαλούσε ανεδαφικές
και λαϊκίστικες επιλογές, οι οποίες κυριάρχησαν στο πρώτο µισό
της δεκαετίας του ’80, οδήγησε σε διαδοχικές κρίσεις που καθήλωσαν το κατά κεφαλήν εισόδηµα των Ελλήνων. Υποτίµηση της
δραχµής το 1983 και ένα αποτυχηµένο πρόγραµµα λιτότητας,
κρίση του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών που οδήγησε σε
δεύτερη υποχρεωτική υποτίµηση της δραχµής το 1985 και νέα
λιτότητα. Δηµοσιονοµική κρίση και νέα κρίση της δραχµής το
1989, που αντιµετωπίστηκαν από την τότε κυβέρνηση Μητσοτάκη, µε δυναµισµό και κυρίως, µε διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις.
Είχαµε τέταρτη κρίση της δραχµής το 1993, που υποχρεώνει
την επιστρέφουσα κυβέρνηση Παπανδρέου να ξεχάσει τις λαϊκίστικες υποσχέσεις µε τις οποίες έχει εκλεγεί, να ολοκληρώσει
την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και να προσηλωθεί
στην προετοιµασία της χώρας για την ικανοποίηση των κριτηρίων
του Μάαστριχτ µε την υποστήριξη της Νέας Δηµοκρατίας υπό
τον Κώστα Καραµανλή πλέον.
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Η σταθεροποίηση της αξίας του νοµίσµατος µε την είσοδο µας
στο ευρώ εξάλειψε τον πληθωρισµό. Και σε συνδυασµό µε την
πληµµυρίδα φτηνού δανειακού χρήµατος, κατά την πρώτη δεκαετία της Ευρωζώνης, αύξησε τα εισοδήµατα όλων των Ελλήνων µε ρυθµούς πρωτοφανείς στα ιστορικά δεδοµένα της χώρας, ιδιαιτέρως όµως, εκείνων που σήµερα στριµώχνουµε κάτω
από αυτόν τον πρόχειρο ορισµό και αποκαλούµε «µεσαία τάξη».
Ποια είναι όµως η µεσαία τάξη; Όπως ορθώς παρουσίασε τα
στοιχεία του ΟΟΣΑ ο Υπουργός των Οικονοµικών, ξεκινά από
εκεί που φτάνουν οι ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού και σταµατά εκεί που ξεκινά η οµάδα τον εύπορων και πλουσίων συµπολιτών µας. Ευάλωτοι είναι οι συµπολίτες µας, όπως γνωρίζετε,
που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας, συν όσοι διατρέχουν
τον κίνδυνο φτώχειας, δηλαδή µία πλειοψηφία συνταξιούχων, µικρών ιδιοκτητών και περιστασιακώς απασχολούµενων µισθωτών,
οι οποίοι δυστυχώς πλήθυναν στα τελευταία χρόνια του τρίτου
µνηµονίου.
Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας έφερε στην
Επιτροπή Οικονοµικών προ ηµερών την προσέγγιση των ερευνών
του ΟΟΣΑ, σύµφωνα µε τις οποίες για την Ελλάδα στη µεσαία
τάξη τοποθετούνται νοικοκυριά µε ένα νοικοκυριό τριών ατόµων
11.000 και 29.000. Είναι 11.000 το κάτω και 29.000 το πάνω. Εκεί
περίπου, όλοι στις συζητήσεις µας συµφωνούµε.
Ως εκ τούτου, η αναφορά του κ Σταϊκούρα που έδωσε αφορµή
σε επικριτικά σχόλια -αδίκως κατά τη γνώµη µου- είναι σωστό να
ληφθεί υπ’ όψΙΝ προκειµένου να πάµε στο επόµενο βήµα.
Το επόµενο βήµα είναι ότι πρέπει να διαχωρίζουµε, όχι µόνο
µε εισοδηµατικά κριτήρια, τη µεσαία τάξη σε κατώτερη, µέση και
ανώτερη. Το κατώτερο τµήµα της µεσαίας εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα. Δεν εργάζεται στο δηµόσιο. Είναι ελάχιστοι. Έχει
χάσει το ένα τρίτο των αµοιβών του, λόγω της κρίσης, δουλεύει
συστηµατικά σε συνθήκες µερικής απασχόλησης και έχει σοβαρότατα χρέη, έναντι και της εφορίας και του τραπεζικού συστήµατος. Λόγω της πτώσης του βιοτικού του επιπέδου ωφελείται
τώρα από όλα τα επωφελή φορολογικά µέτρα που λαµβάνει η
Κυβέρνηση. Ως εκ τούτου -φαντάζοµαι ότι εδώ συµφωνούµε- τα
µέτρα αυτά είναι καλά, τουλάχιστον σε αυτό το κοµµάτι.
Το µέσο τµήµα της µεσαίας τάξης είναι αυτό που θα πληρώσει
λιγότερους φόρους, κυρίως λόγω του ΕΝΦΙΑ, του χαµηλού συντελεστή -το 22% πηγαίνει 9%- τη µείωση των κρατήσεων για
επαγγελµατίες και τη µείωση της φορολογίας των µερισµάτων.
Αντιλαµβάνοµαι την απέχθεια που νιώθουν πολλοί στην
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για το θέµα αυτό των µερισµάτων. Πλην
όµως, είναι σωστό να καταλάβουµε ότι οι δεκάδες χιλιάδες µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες είτε δεν µοίρασαν τα κέρδη που
είχαν είτε είναι το εισόδηµά τους τα κέρδη αυτά, το 5% είναι -νοµίζω- κάτι το οποίο θα φανεί στο εισόδηµά τους.
Θέλω να σηµειώσετε ότι το κράτος παίρνει τα τελευταία χρόνια 90.000.000.000 ευρώ σε φόρους, εισφορές, όλα µαζί. Αυτό
το τεράστιο ποσό είναι το ίδιο σήµερα µε εκείνο που ήταν το
2009. Το 2009 ήταν 92.000.000.000 ευρώ. Πλην όµως, η µεσαία
τάξη στο µεταξύ και ιδιαίτερα, αυτό το ανώτερο τµήµα της που
ακόµη δεν το έχουµε δει να ωφελείται όσο πρέπει, πληρώνει εξωφρενικά µεγαλύτερο µέρος αυτού του συνόλου των
90.000.000.000 ευρώ.
Θέλω να σας πω ότι οι κρατικές δαπάνες επίσης -για να δούµε
πώς κινήθηκαν- µειώθηκαν από 116,5 δισεκατοµµύρια το 2009
σε 80 δισεκατοµµύρια. Αυτός είναι ένας άλλος σηµαντικός
λόγος, για τον οποίο υπάρχει δυσφορία στη µεσαία τάξη, διότι
βεβαίως, υπάρχει το τεράστιο πρόβληµα ότι οι δαπάνες του κράτους και ειδικά η περικοπή των δηµοσίων επενδύσεων οδηγούν
σε µία κατάσταση, από την οποία, κυριολεκτικώς λείπει αυτό που
χρειάζεται η µεσαία τάξη, για να µπορέσει να βάλει ακόµη περισσότερα κουκιά στην ανάπτυξη και στην πρόοδο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω να σας πω ότι το χειρότερο από όλα όσα συνέβησαν
ήταν ότι είχαµε µία φοροεπιδροµή, την οποία κανείς δεν περίµενε. Κανείς δεν περίµενε το 2014 ούτε καν στις αρχές του 2015,
ότι θα είχαµε τέτοιου είδους φοροεπιδροµή, για να πληρωθεί η
ζηµιά, που έγινε, όχι το πρώτο εξάµηνο του 2015, όπως εκεί τε-
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λειώνουµε, αλλά µέχρι και το πρώτο εξάµηνο του 2017, όταν συνέχιζε η τότε κυβέρνηση να προσπαθεί να το παίξει επαναστατική. Όλη εκείνη η καθυστέρηση πληρώθηκε σε ισχυρούς φόρους.
Το κρίσιµο ζήτηµα -κατά τη γνώµη µου- από το οποίο θα εξαρτηθεί το επόµενο βήµα µείωσης των φόρων είναι ο περιορισµός
της φοροδιαφυγής -σε αυτό επίσης όλοι συµφωνούµε- καθώς
και η επίτευξη υψηλού ρυθµού ανάπτυξης µέσω των νέων επενδύσεων.
Το προς ψήφιση σχέδιο νόµου, αγαπητοί συνάδελφοι, υποστηρίζει και τις δύο αυτές κατευθύνσεις: ελάφρυνση για όλους, κίνητρα στις επιχειρήσεις, κυνήγι της φοροδιαφυγής σε όλο το
φάσµα για να δηµιουργηθεί η βάση της επόµενης φορολογικής
ελάφρυνσης.
Αξίζει, εποµένως, την πλήρη υποστήριξή µας µε την παρατήρηση, κύριε Υπουργέ, ότι περιµένουµε από το Υπουργείο Οικονοµικών να κάνει το επόµενο ολοκληρωµένο πλέον βήµα, πολύ
νωρίτερα από τη συζήτηση του επόµενου προϋπολογισµού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει η κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή τονίσαµε συγκεκριµένα πράγµατα. Επικεντρώνουµε την κριτική µας σε δύο βασικά σηµεία. Πρώτον, στο γεγονός ότι η Νέα Δηµοκρατία όταν
µιλούσε προεκλογικά για ανάπτυξη της οικονοµίας δεν εννοούσε
τη βελτίωση των οικονοµικών συνθηκών για τη µεγάλη κοινωνική
πλειοψηφία. Η µόνη ανάπτυξη που φαίνεται να ενδιαφέρει τη Νέα
Δηµοκρατία είναι αυτή της ακατάσχετης κερδοφορίας της οικονοµικής ελίτ, την οποία επάξια εκπροσωπεί.
Το δεύτερο σηµείο είναι το είδος της ανάπτυξης που ενισχύεται, ένα µοντέλο ανάπτυξης που έχει τις ρίζες του στην αποφορολόγηση του µεγάλου κεφαλαίου µε στόχο την υποτιθέµενη
επανεπένδυση στην οικονοµία, ώστε να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για µεγαλύτερη ανάπτυξη και στο τέλος, ίσως, να
επωφεληθούν και τα µεσαία και χαµηλά στρώµατα. Πρόκειται για
µια που θα βασιστεί στο γρήγορο κέρδος, χωρίς κανένα όφελος
για την πλειοψηφία των πολιτών, συνταγή δηλαδή που µας οδήγησε στην κρίση.
Κύριε Υπουργέ, θα σας απαντήσω µε τον δεκάλογο του φορολογικού παραδείσου. Αναφέρω ενδεικτικά δέκα παρεµβάσεις στο
νοµοσχέδιο σας.
Πρώτη: αποφορολόγηση εταιρειών, που επενδύουν σε ακίνητη
περιουσία. Δεύτερη: αποφορολόγηση εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Τρίτη: αποφορολόγηση των αµοιβαίων κεφαλαίων
ακινήτων. Τετάρτη: αποφορολόγηση προσώπων µε πάρα πολύ
υψηλό εισόδηµα, που γίνονται φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.
Πέµπτη: αποφορολόγηση σε κατόχους εταιρικών οµολόγων.
Έκτη: αποφορολόγηση µε απαλλαγές από τον ειδικό φόρο ακινήτων σε πληθώρα επενδυτικών εταιρειών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Έβδοµη: αποφορολόγηση µερισµάτων. Όγδοη: αποφορολόγηση δικαιωµάτων προαίρεσης. Ένατη: αποφορολόγηση
του κέρδους των εταιρειών από τη µεταβίβαση µετοχών. Δέκατη:
αποφορολόγηση των τόκων καλυµµένων οµολογιών που εισπράττουν εταιρείες.
Εν αντίθεσει, όµως, µε τις διατάξεις, που αφορούν στις απαλλαγές των λίγων, δυστυχώς, οι διατάξεις που αφορούν την κοινωνική πλειοψηφία δεν µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δέκα
σηµεία. Πολύ απλά, γιατί είναι µόλις τέσσερις: µείωση του εισαγωγικού συντελεστή φορολόγησης στο 9% για εισοδήµατα µέχρι
10.000 ευρώ, µείωση του ΦΠΑ για βρεφικά είδη και κράνη, προσωρινή µείωση της προκαταβολής φόρου στο 95%, απαλλαγή
από την εισφορά αλληλεγγύης των ΑΜΕΑ.
Ο αρµόδιος Υπουργός, στην επιτροπή ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι το συγκεκριµένο φορολογικό νοµοσχέδιο ισοκατανέµει
τις φοροελαφρύνσεις µεταξύ των επιχειρήσεων και των χαµηλών
και µεσαίων στρωµάτων.
Για να πούµε την αλήθεια, εµάς δεν µας βγαίνει αυτή η δηµιουργική αριθµητική που εξισώνει δεκάδες άρθρα µε τέσσερις
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διατάξεις.
Η ελάφρυνση των φόρων, κύριοι συνάδελφοι, προϋποθέτει
συγκεκριµένο σχέδιο. Κυρίως, προϋποθέτει τη στάθµιση των
αναγκών. Και εµείς σας προτείνουµε τη µείωση των συντελεστών
των νοµικών προσώπων από 28% στο 25%, σταδιακά όµως. Αυτό,
βέβαια, θα εξελισσόταν βαθµιαία και θα συνδεόταν µε την πραγµατική βελτίωση των οικονοµικών συνθηκών των επιχειρήσεων
και βέβαια, συνοδευόταν και από άλλες παρεµβάσεις, που αφορούσαν τη µεγάλη πλειοψηφία.
Ενδεικτικά, θα αναφέρω ότι νοµοθετήσαµε την κατάργηση
του φόρου επιτηδεύµατος για συνεταιρισµένους αγρότες, ΚΟΙΝΣΕΠ και συνεταιρισµούς, µειώσαµε τον ΕΝΦΙΑ στο 30%, προχωρήσαµε στη µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στα τρόφιµα, µειώσαµε τον ΦΠΑ στην ενέργεια, την τηλεθέρµανση και στο φυσικό
αέριο. Παράλληλα, προχωρήσαµε σε στοχευµένες παρεµβάσεις
για τα εργασιακά δικαιώµατα, όπως την αύξηση των µισθών.
Στην αντίπερα όχθη, εσείς προχωράτε σε οριζόντιες φοροελαφρύνσεις χωρίς σχέδιο.
Σας ρωτάω ευθέως, κύριοι συνάδελφοι: Τι είδους κίνητρα είναι
αυτά που προσφέρετε µε επενδύσεις από κεφάλαια του εξωτερικού που δεν θα δηλώνονται και δεν θα φορολογούνται; Εγκαταλείπετε ακόµη και αυτή την υποτυπώδη αιτιολογία. Δεν κρατάτε τα προσχήµατα. Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς τη διάταξη,
µε την οποία απαλλάσσετε από τον ειδικό φόρο ακινήτων τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις για τα ακίνητα που χρησιµοποιούνται σαν
γυµναστήρια.
Ποιο είναι, αγαπητοί συνάδελφοι της Κυβέρνησης, το αναπτυξιακό κίνητρο πίσω από αυτή τη διάταξη; Ποιο το όφελος από το
νοµοσχέδιο για το µισθωτό που αµείβεται µε τον βασικό µισθό;
Κανένα! Ποιο το όφελος για τα µεσαία εισοδήµατα; Τα 20 ευρώ
το µήνα;
Διαψεύδετε τις προεκλογικές σας υποσχέσεις προς αυτό τον
κόσµο και γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, φροντίσατε να εντάξετε στη
µεσαία τάξη εισοδήµατα, που ξεκινούν από 524 ευρώ το µήνα,
τονίζοντας ότι η ελάφρυνση της µεσαίας τάξης δεν εξαντλείται
στη φορολογία εισοδήµατος. Αναφέρεστε σε µέτρα δικά µας,
όπως οι εκατόν είκοσι δόσεις και η µείωση του ΕΝΦΙΑ. Παραδέχεστε, λοιπόν, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εφάρµοσε πολιτικές υπέρ των χαµηλών και µεσαίων στρωµάτων.
Εισάγετε ένα µέτρο οριζόντιο, την επιβολή του 30% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Υπάρχει και παρατήρηση από την Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής. Παράλληλα, θέτετε ανώτατο
όριο συναλλαγών το ποσό των 20.000 ευρώ, αντί των 30.000 που
ισχύει σήµερα. Δυσκολεύετε τη συγκέντρωση δαπανών µε ηλεκτρονικές συναλλαγές για τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα,
ενώ διευκολύνετε όσους διαθέτουν εισόδηµα όπως 110.000
ευρώ, αφού τους ζητάτε λιγότερες δαπάνες.
Παράλληλα, µειώνετε το αφορολόγητο κατά 20 ευρώ ανά
1.000 ευρώ εισόδηµα, σε εισοδήµατα άνω των 12.000 ευρώ. Φέρνετε, δηλαδή, µία επιπλέον επιβάρυνση για τα χαµηλά και µεσαία
στρώµατα.
Δίνετε ένα περιβαλλοντολογικό κίνητρο για αντικατάσταση του
στόλου των επιχειρήσεων µε ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Είναι θετικό σαν περιβαλλοντικό µέτρο. Πείτε µας, όµως, ποιους θα ωφελήσει; Γνωρίζετε επιχείρηση που να διαθέτει σε εργαζόµενους
αυτοκίνητα αξίας 40.000 ευρώ προ φόρων; Ίσως σε στελέχη.
Μειώνετε το φόρο των κερδών των συνεταιρισµών και πανηγυρίζετε. Να θυµίσουµε ότι τα πλεονάσµατα, που είναι από την
πώληση των προϊόντων των ιδίων των παραγωγών, δεν φορολογούνται, µε νοµοθέτηµα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Από µόνη
της, εποµένως, η διάταξη δεν προσφέρει τίποτα, εφόσον οι συνεταιρισµένοι παραγωγοί δεν έχουν την επιπλέον έκπτωση
φόρου που εµείς είχαµε εξαγγείλει Μάιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, σε µισό λεπτό τελειώνω, την ανοχή σας.
Τέλος, στη νέα πάγια ρύθµιση, την οποία είχαµε εµείς προετοιµάσει, και για την οποία είχα εκτενώς τοποθετηθεί από τον προηγούµενο Φλεβάρη, έρχεστε να θέσετε τη δική σας πινελιά, µε
την προσµέτρηση στην φοροδοτική ικανότητα των τεκµαρτών εισοδηµάτων. Θα µειώσει, σε πολύ µεγάλο βαθµό, την ωφέλεια για
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τους πολίτες που έχουν ανάγκη.
Το νοµοσχέδιό σας ακολουθεί την πεπατηµένη των προηγούµενων νοµοσχεδίων. Προσπαθείτε να ξαναγράψετε την ιστορία
των τελευταίων δέκα ετών της κρίσης µε ευφάνταστους τίτλους,
δίνοντας λίγα στους πολλούς και κάνοντας δώρα στους λίγους.
Αναµασάτε συνεχώς τα ίδια επιχειρήµατα, αυτά της υπερφορολόγησης.
Δυστυχώς, ξεχνάτε τεχνηέντως τα πεπραγµένα σας. Να σας
τα θυµίζω, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι. Ξεχνάτε ότι εφαρµόσατε
το ΕΕΤΗΔΕ, το ΕΕΤΑ και µετά τον ΕΝΦΙΑ, βεβαίως, µε 3,7 δισεκατοµµύρια το 2014. Επιπρόσθετα, σε αυτά επιβάλλατε το τέλος
επιτηδεύµατος, την εισφορά αλληλεγγύης, ειδικό φόρο στην
ενέργεια, την αύξηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τη µείωση της επιστροφής του αγροτικού πετρελαίου. Να
σας θυµίσω, επίσης, ότι την περίοδο 2010-2014 προχωρήσατε
σε µειώσεις στους µισθούς και στις συντάξεις. Ποιος, λοιπόν,
τσάκισε τη µεσαία τάξη;
Ο ΣΥΡΙΖΑ δηµιούργησε µία παρακαταθήκη σε οικονοµικό και
κοινωνικό επίπεδο, µία παρακαταθήκη που εµείς δεν είχαµε την
ευκαιρία να βρούµε στα ταµεία όταν αναλάβαµε το 2015. Η δική
σας παρακαταθήκη το 2015 ήταν άδεια ταµεία. Σας παραδώσαµε
µία χώρα σε τροχιά ανάπτυξης -επιβεβαιώνεται και από την τελευταία αναθεώρηση της ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο και το δεύτερο
τρίµηνο του 2019- ρυθµισµένο χρέος, δηµοσιονοµικό χώρο και
αποθεµατικό 37 δισεκατοµµύρια.
Με αυτό το νοµοσχέδιο, όµως, µόνο το 1% της κοινωνίας θα
πλέει σε πελάγη ευτυχίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο κ. Γκιόλας έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το πολυδιαφηµισµένο νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης για τη φορολογική µεταρρύθµιση µε το µεγαλεπήβολο τίτλο, που παραπέµπει σε ένα λαµπρό αύριο για την
Ελλάδα, αποδεικνύεται φραστικό πυροτέχνηµα και φενάκη.
«Ώδινεν όρος και έτεκεν µυν».
Γενναίες φοροελαφρύνσεις περίµεναν οι ασθενέστερες οικονοµικές τάξεις. Ενισχύσεις αντίστοιχου εύρους περίµενε η µεσαία τάξη, που δοκιµάστηκε σκληρά την περίοδο της δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Επενδυτικά κίνητρα προσδοκούσαν τα
ανώτερα εισοδηµατικά στρώµατα και οι επιχειρήσεις.
Αντ’ αυτών, στα χαµηλά και µικροµεσαία στρώµατα προσφέρονται φιλοδωρήµατα. Η µεσαία τάξη εµπαίζεται ανερυθρίαστα,
µε µηδαµινές ελαφρύνσεις, που ακυρώνονται, όµως, από αυξήσεις σε τοµείς όπως η αύξηση του πληθωρισµού, οι ασφαλιστικές εισφορές, ο ΕΝΦΙΑ, η αύξηση στα τιµολόγια της ηλεκτρικής
ενέργειας και πάει λέγοντας, που, εν τέλει, µειώνουν το διαθέσιµο εισόδηµα των φορολογουµένων και ανατρέπουν τις φρούδες ελπίδες, που εξέθρεψαν οι προεκλογικές υποσχέσεις της
Νέας Δηµοκρατίας.
Αντιθέτως, οι φοροελαφρύνσεις, κυρίως και στοχευµένα,
στρέφονται στον µεγάλο πλούτο, τους κατέχοντες και τις υψηλής κερδοφορίας επιχειρήσεις. Είναι αυτό που µετά λύπης διαπιστώνουµε ότι τα πολλά προσφέρονται στους λίγους, οι πολλοί,
όµως, θα πρέπει να αρκεστούν στα λίγα ή τα ελάχιστα.
Χαρακτηριστικά, από το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ των προβλεπόµενων φοροελαφρύνσεων, περί τα 500 εκατοµµύρια ευρώ αντιστοιχούν στις µειώσεις φόρων για τις επιχειρήσεις, µε πιο
κερδισµένες τις πολύ µεγάλες. Συγκεκριµένα, η αναφορά που
έκδηλα παρέχει την πραγµατική εικόνα είναι οι περιπτώσεις των
τετρακοσίων εξήντα οκτώ πολύ µεγάλων επιχειρήσεων, που σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΑΑΔΕ του 2017 -µέχρι τότε υπάρχουν
διαθέσιµα- δηλώνουν καθαρά κέρδη από 3 εκατοµµύρια ευρώ
και πάνω. Αυτές, λοιπόν, οι πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις θα
τύχουν ελαφρύνσεις 120.000 ευρώ ετησίως. Γιατί, τουλάχιστον,
δεν τίθενται όροι επανεπενδύσεων, ώστε η ωφέλεια που θα αποκοµίσουν να καταστεί όχηµα για την γενικώς ζητούµενη ανάπτυξη και την αύξηση των επενδύσεων;
Δυστυχώς, για το σύνολο των φορολογουµένων πολιτών τα
«δωράκια», όπως προείπα, προεχόντως κατευθύνονται στους κα-
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τέχοντες και ενδεικτικά αξίζει να αναφερθούν: Περαιτέρω µείωση
των µερισµάτων των µετοχών από το 10% στο 5%, δώρο χωρίς
αντίτιµο.
Καµµία πρόβλεψη για συγχρονισµό ή επέκταση των επιχειρήσεων µε συνολική επιβάρυνση στα 75 εκατοµµύρια ευρώ, που θα
επιβαρύνει το σύνολο, όµως, των φορολογουµένων.
Καθιέρωση απαλλαγής φόρου εισοδήµατος και εισφοράς αλληλεγγύης για τους τόκους εταιρικών οµολόγων που είναι εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά.
Περιορισµένος κατ’ αποκοπήν φόρος 100.000 ευρώ που επιβάλλεται, όµως, σε όλα αδιακρίτως τα εισοδήµατα, προέλευσης
εξωτερικού, που υπερβαίνουν τις 500.000 και επενδύονται στη
χώρα.
Κι αυτή ακόµα η κουτσουρεµένη προκαταβολή φόρου κατά
50%, αναφέρεται µόνο στα νοµικά πρόσωπα.
Άλλη µία επιπλέον ελάφρυνση για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις
και τις εταιρείες µε καθιέρωση απαλλαγής από τον ειδικό φόρο
ακινήτων σε αυτές τις offshore εταιρείες, που έχουν εγκαταστήσει γραφεία και άλλες παρόµοιες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα.
Τα είπε η κ. Παπανάτσιου προηγούµενα.
Τα στοιχεία είναι καταλυτικά ετεροβαρή στη σύγκριση των φοροελαφρύνσεων, σε σχέση µε το φόρο εισοδήµατος που αντιστοιχεί στους µισθωτούς και τους συνταξιούχους. Το ποσοστό
αυτό αντιστοιχεί µόλις στο 20% από το σύνολο των φοροελαφρύνσεων για όλους τους φορολογουµένους, φυσικά και νοµικά
πρόσωπα. Η ωφέλεια για τα εισοδήµατα των στρωµάτων αυτών,
καθώς και της µεσαίας τάξης ανέρχεται από 1 έως 30 ευρώ το
µήνα.
Ας δούµε, όµως, αν πράγµατι θα δουν αύξηση του διαθέσιµου
εισοδήµατός τους, διότι εν τέλει, αυτό είναι που θα επιµετρήσει
στη φορολόγηση των πολιτών κι όχι το αν θα αυξάνεται ή θα µειώνεται το ποσοστό του επιβαλλόµενου φόρου αυτού καθ’ αυτού.
Εξηγούµαι: Η επιβάρυνση των πολιτών αυτών και κυρίως των
µεσαίων στρωµάτων, της µεσαίας δηλαδή τάξης, που προεχόντως στα λόγια ήρθατε να απαµβλύνετε, αλλά δεν το βλέπουµε,
θα είναι ιδιαίτερα αυξηµένη, µε αποτέλεσµα να ισοσταθµίζεται η
όποια αναµενόµενη βελτίωση από τις φορολογικές µικροελαφρύνσεις.
Οι τοµείς που θα επιδράσουν δυσµενώς στα εισοδήµατά τους
είναι γνωστό ποιοι είναι. Είναι η αύξηση του ΕΦΚΑ, ο ΕΝΦΙΑ, η
ΔΕΗ, η αύξηση του τιµάριθµου και σε ένα διόλου αµελητέο ποσοστό η οριζόντια θέσπιση του πλαφόν 30% ηλεκτρονικών πληρωµών, που πλήττει ιδιαίτερα τα χαµηλά στρώµατα και για τα
οποία έπρεπε να έβαινε κλιµακούµενο προς τα κάτω.
Οι ασφαλιστικές εισφορές µε την επάνοδο των έξι κλάσεων εξηγούµαι- θα επιβαρύνουν κατ’ ελάχιστο από 35 ευρώ τον µήνα
και άνω, µέχρι 420 ευρώ τον χρόνο, το σύνολο των ελεύθερων
επαγγελµατιών και αυτοαπασχολουµένων. Ο ΕΝΦΙΑ που συνολικά θα αυξηθεί κατά 142 εκατοµµύρια ευρώ, κατά ένα µεγάλο
τµήµα του θα αντλήσει επιπρόσθετα βάρη από τα µεσαία στρώµατα. Η αύξηση της ΔΕΗ είναι δεδοµένη, έστω κι αν η κυβέρνησή
µας είχε σπεύσει να µειώσει τον συντελεστή του ΦΠΑ στο κατώτατο ποσοστό του 6%. Αναµενόµενη είναι και η αύξηση του τιµαρίθµου, όπως άλλωστε εκτιµήθηκε και ειπώθηκε από τον εκπρόσωπο της ΓΣΕΒΕΕ κατά την ακρόαση των φορέων στην επιτροπή.
Αξίζει να επισηµανθεί ότι οι αντιδράσεις και οι µοµφές που
εκτοξεύονταν καθ’ όλη την προηγούµενη τετραετία, αλλά και
προεκλογικά, κατά του υψηλού ποσοστού, 100%, της προκαταβολής φόρου, αλλά και του επαχθούς µέτρου της εισφοράς αλληλεγγύης -εσείς τα λέγατε, κύριοι συνάδελφοι- δεν συνοδεύτηκαν από κανένα θετικό µέτρο, που θα περιόριζε την απώλεια των εισοδηµάτων, κυρίως της µεσαίας τάξης, της αγαπηµένης σας κατά τα άλλα.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που, από την άνοιξη του
2019, είχε εξαγγείλει τη µείωση της προκαταβολής φόρου στο
50% και τη διαγραφή της εισφοράς αλληλεγγύης σε εισοδήµατα
µέχρι 20.000 ευρώ. Οφείλουµε στο σηµείο αυτό µια απάντηση
στις µοµφές που µας αποδίδετε µε τον ισχυρισµό ότι εµείς επιβάλλαµε µέρος επαχθών φορολογικών µέτρων και δεν δικαιούµεθα δήθεν τώρα να σας κατηγορούµε που δεν προχωρήσαµε
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στην άρση αυτών.
Εκφράζετε µάλιστα και έντονη δυσπιστία για την πρόθεσή µας
να τα βελτιώσουµε, διατεινόµενοι ότι δήθεν τα εξαγγείλαµε ως
προεκλογική και µόνο παροχή. Η απάντησή µας, κυρίες και κύριοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας, είναι αυτό που εσκεµµένα
λησµονείτε, ότι τα όποια επαχθή µέτρα ελήφθησαν σε εποχές
του µνηµονίου, µετά από σκληρές διαπραγµατεύσεις και αξιολογήσεις, όταν εσείς µας πιέζατε να αποδεχτούµε τα επιβαλλόµενα
µέτρα της τρόικας κακήν-κακώς και άρον-άρον, η δική µας τακτική ήταν αυτή που στοχεύοντας στο να µη πληγούν υπέρµετρα
οι πολλοί, δηλαδή τα µικροµεσαία κοινωνικά στρώµατα, και να
αποφευχθεί η ανθρωπιστική κρίση, προχωρήσαµε µε σταθερά
και σίγουρα βήµατα, που τελικά µας έβγαλαν από τα µνηµόνια,
ώστε να εξασφαλιστεί η οικονοµική επανεκκίνηση, να βρείτε, δηλαδή, αυτά τα έτοιµα που εµείς λέµε, αλλά µε πρόσηµο τη βιώσιµη και δίκαιη ανάπτυξη για το σύνολο της κοινωνίας, που
είχαµε εξαγγείλει και επαγγελθεί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µια ερώτηση θέλω να
κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ένα λεπτό, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σχετικά µε τις δευτερολογίες των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, πώς τις έχετε φανταστεί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Πάντως,
όχι πριν τελειώσουν και όλοι οι υπόλοιποι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι.
Κύριε Γκιουλέκα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε για το φορολογικό
νοµοσχέδιο στον απόηχο της χθεσινής Συνόδου Κορυφής του
ΝΑΤΟ, που, για άλλη µια φορά, είχαµε µια σοβαρή εξέλιξη στα
ελληνοτουρκικά. Σήµερα, µάλιστα, η εξέλιξη αυτή προχώρησε
µε τη δηµοσιοποίηση του κειµένου αυτού του «περίφηµου» µνηµονίου Άγκυρας-Τρίπολης, Τουρκίας-Λιβύης, µε το οποίο η Τουρκία παραβιάζει κατάφωρα κυριαρχικά δικαιώµατα άλλων χωρών,
κυριαρχικά δικαιώµατα της δικής µας χώρας.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι οφείλουµε από τούτο το Βήµα να εκπέµψουµε ένα µήνυµα. Ρωτάνε πολλοί: «Τι κάνουν οι σύµµαχοι;», «Τι
κάνει το ΝΑΤΟ;». Το ζητούµενο είναι τι κάνει η Ελλάδα. Το µήνυµα που οφείλουµε να εκπέµψουµε είναι ότι η Ελλάδα, ως ένας
παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή, στέλνει το
µήνυµα σε όλες τις κατευθύνσεις ότι επιζητεί αυτή την ειρήνη να
τη σεβαστούν όλοι. Από την άλλη πλευρά, όµως, είναι και απολύτως αποφασισµένη να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώµατα έναντι παντός.
Βέβαια, αυτό πρέπει να το τονίσουµε γιατί, πολλές φορές, οι
ίδιοι οι συµπολίτες µας ρωτούν αν είµαστε σε θέση να υπερασπιστούµε τα δικαιώµατά µας. Βεβαίως, κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα
έχει την ισχύ να υπερασπίσει την εθνική της κυριαρχία έναντι
οποιουδήποτε θα σκεφτόταν και θα επιβουλευόταν τα κυριαρχικά της δικαιώµατα. Η ισχύς αυτή προκύπτει µέσα από τις αξιόµαχες Ένοπλες Δυνάµεις της. Νοµίζω ότι αυτό είναι ένα ξεκάθαρο µήνυµα το οποίο οφείλουµε να στείλουµε, ειδικά αυτή την
περίοδο.
Έρχοµαι τώρα στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Άκουγα συναδέλφους από διάφορες πλευρές, από τη Συµπολίτευση, από την
Αντιπολίτευση. Εάν κάποιος µας ακούσει απ’ έξω θα παρακολουθήσει εκ διαµέτρου αντίθετες απόψεις. Οι συµπολιτευόµενοι
Βουλευτές βρίσκουν ότι είναι µια µεταρρύθµιση που κινείται
προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι αντιπολιτευόµενοι, σχεδόν στο
σύνολό τους, βρίσκουν ότι όλα αυτά εξυπηρετούν τους έχοντες,
τους κατέχοντες, µια οικονοµική ελίτ που δήθεν υπηρετεί αυτή
η Κυβέρνηση και δήθεν θέλει να εξυπηρετήσει αυτή η Κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να πω πολύ
απλά, ότι υπάρχει και η απλή λογική, την οποία δεν µπορεί κανένας να την παραβιάζει. Η µείωση του φορολογικού συντελεστή
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από το 28% στο 24% αφορά στους έχοντες και κατέχοντες; Δηλαδή όλες αυτές οι µικρές ή µικροµεσαίες επιχειρήσεις που θα
ωφεληθούν από το µέτρο αυτό είναι η οικονοµική ελίτ στην πατρίδα µας; Το µαγαζί της γειτονιάς µας, το έχει κάποιος που ανήκει στην οικονοµική ελίτ;
Η µείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στο 9%
γι’ αυτούς που έχουν εισοδήµατα ως 10.000 ευρώ, αφορά στην
οικονοµική ελίτ, στους έχοντες και κατέχοντες; Η καθιέρωση του
χαµηλού φορολογικού συντελεστή του 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήµατα αφορά στις ελίτ των αγροτών; Η αύξηση
του αφορολογήτου κατά 1.000 ευρώ για το κάθε προστατευόµενο παιδί λέτε να αφορά στον Λάτση, στον Βαρδινογιάννη και
στον Μπόµπολα; Στους ανθρώπους, δηλαδή, που δεν έχουν οικονοµική ανάγκη; Ή αφορά σε όλους εκείνους τους ανθρώπους
που πραγµατικά, πλήττονται από αυτή την πρωτοφανή κρίση,
από την οποία διέρχεται η πατρίδα µας και, ευτυχώς, βρίσκεται
στο τελευταίο και βγαίνει από αυτή την κρίση;
Η απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, των ατόµων µε αναπηρίες, όταν έχουν αναπηρία
πάνω από 80%, αφορά στους έχοντες και κατέχοντες; Η µείωση
του ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη, για τα κράνη, για όλα αυτά, αφορά
στους έχοντες και κατέχοντες; Η αύξηση των δόσεων από δώδεκα σε είκοσι τέσσερις, σε ειδικές περιστάσεις, όταν κάποιος
δεν έχει να πληρώσει, κι αυτό απευθύνεται στις οικονοµικές ελίτ;
Έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά, τα οποία λέγονται, λέγονται
από καθήκον, ίσως αντιπολιτευτικό, όπως αισθάνονται ότι πρέπει
να πράξουν κάποιοι. Αλλά νοµίζω ότι το πιο σηµαντικό είναι ότι
σε αυτό το Βήµα κρίνεται η αξιοπιστία του καθενός µας. και αυτά
τα οποία λέµε δεν πρέπει να παραβιάζουν την κοινή λογική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε να κάνουµε µε ένα νοµοσχέδιο το οποίο είναι στοχευµένο νοµοσχέδιο. Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο απευθύνεται στα χαµηλά εισοδήµατα. Βεβαίως,
είναι ένα νοµοσχέδιο, το οποίο, παράλληλα, δηµιουργεί ένα φιλικό περιβάλλον για τις επενδύσεις. Δεν το χρειαζόµαστε; Δεν το
έχουµε ανάγκη;
Μα, η προηγούµενη κυβέρνηση τεσσεράµισι χρόνια έκανε ένα
άλµα φοβερό από το αριστερό πρόσηµο της πολιτικής της στο
πώς θα προσεγγίσει επενδύσεις, στο πώς θα φέρει κεφάλαια στη
χώρα, στο πώς θα δηµιουργήσει ανάπτυξη! Και, µάλιστα, έως
πρότινος τσάρος της εθνικής µας οικονοµίας επαίρετο γιατί ακριβώς κατάφερνε όλα αυτά, όπως µας έλεγε ο ίδιος, να έχουν αποτελέσµατα. Γιατί, λοιπόν, είναι κακό όταν ένα νοµοσχέδιο φροντίζει και λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση;
Εν πάση περιπτώσει, εµείς χωρίς να έχουµε κανένα πρόβληµα
ιδεολογικό, πραγµατικά φέρνουµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο εξυπηρετεί τους πολλούς.
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Επιβεβαιώνει, κύριε Υφυπουργέ, αυτό το οποίο λέτε «µε τους
πολλούς για τους πολλούς». Όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα είναι µόνο µερικά αποσπασµατικά από όσα περιλαµβάνει το νοµοσχέδιο- ασφαλώς απευθύνονται στους συµπολίτες µας που
ανήκουν στις οικονοµικά ασθενέστερες οµάδες της ελληνικής
κοινωνίας.
Υπάρχουν, βέβαια, και διατάξεις µέσα, που πραγµατικά, δηµιουργούν, όπως είπαµε, ένα φιλικό περιβάλλον για τις επενδύσεις.
Το έχουµε, όµως, απολύτως ανάγκη τούτη την ώρα. Νοµίζω ότι
εάν κανείς θα είχε να προσάψει κάτι στην Κυβέρνηση είναι ότι
πραγµατικά, έφερε αρκετά πράγµατα πολύ νωρίτερα από το
χρονοδιάγραµµα, το οποίο είχε θέσει αρχικά. Όπως είναι η µείωση του ΕΝΦΙΑ που απήλαυσαν πάρα πολλοί συµπολίτες µας
φέτος, ενώ είχαµε πει ότι αυτό θα ίσχυε από την επόµενη χρονιά,
από το 2020.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς δεν λέµε ότι µε την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη µπορούµε να λύσουµε αυτοµάτως όλα τα προβλήµατα. Έχουµε, όµως, δροµολογήσει
συγκεκριµένες νοµοθετικές πρωτοβουλίες, τις οποίες παίρνουµε.
Περίπου τριάντα νοµοσχέδια, αν υπολογίσουµε και αυτά τα
οποία έρχονται την άλλη εβδοµάδα, ολοκληρώνονται, ψηφίζονται, γίνονται νόµοι του κράτους µέσα στους πρώτους τεσσερισήµισι-πέντε µήνες της διακυβέρνησης του τόπου από τη νέα
Κυβέρνηση, την Κυβέρνηση Μητσοτάκη, την Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας και γι’ αυτό πραγµατικά είµαστε περήφανοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε δρόµο δύσκολο και γνωρίζουµε τις δυσκολίες αυτές.
Σας καλούµε, όµως, στις πρωτοβουλίες, που νοµίζω ότι τουλάχιστον όλοι συµφωνούµε ότι βοηθούν και είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση, πραγµατικά να µας στηρίξετε.
Να είστε καλά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριοι
συνάδελφοι, θα ήθελα να καταθέσω στο Σώµα νοµοτεχνικές προσθήκες-βελτιώσεις. Δεν θα κατατεθεί άλλη υπουργική τροπολογία ούτε του Οικονοµικών ούτε άλλων Υπουργείων στο συγκεκριµένο φορολογικό νοµοσχέδιο.
(Οι προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο κ. Ζαχαριάδης έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Επειδή στη Βουλή πρέπει να
έχουµε και βραχεία µνήµη, αλλά βεβαίως, πρέπει να έχουµε και
µνήµη βάθους, αποδεικνύεται πολύ πολύ γρήγορα πόσο επιτελικό είναι το κράτος, το οποίο ήθελε αυτή η Κυβέρνηση να οργανώσει από το καλοκαίρι.
Μόλις πριν µία εβδοµάδα συζητούσαµε στο Κοινοβούλιο και
υπήρχε το θέµα «σκάνδαλο των διοικητών των νοσοκοµείων» και
το ζήτηµα του κ. Πατέρα. Αυτή την εβδοµάδα έχουµε το θέµα
του κ. Διαµατάρη.
Να σας ρωτήσω κάτι; Ο κ. Διαµατάρης γιατί παραιτήθηκε; Αφού χθες το Μαξίµου έλεγε ότι το θέµα είναι λήξαν. Έγινε κάτι;
Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο δεν το γνωρίζουµε;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Άλλαξε ηµισφαίριο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Άλλαξε ηµισφαίριο, µάλιστα.
Εγώ περιµένω µε ανυποµονησία τη Δευτέρα, για να δω ποιο
θέµα θα έρθει, διότι είµαι σίγουρος ότι θα έρθει. Δεν είµαι µέντιουµ, αλλά βλέπω τον τρόπο, µε τον οποίο πολιτεύεστε, θυµάµαι
τον τρόπο µε τον οποίο κάνατε αντιπολίτευση και εκτιµώ ότι κάθε
εβδοµάδα θα βγαίνει και ένα µικρότερο ή µεγαλύτερο τέτοιου είδους θέµα, ίσως και δύο.
Και όσο και να µην τα προβάλλουν αυτά τα θέµατα κάποια
media, ο κόσµος βλέπει, ξέρει και παρακολουθεί, διότι και αυτό
που έγινε την προηγούµενη εβδοµάδα µε τους διοικητές των νοσοκοµείων και αυτό που έγινε αυτή η βδοµάδα µε τον κ. Διαµατάρη είναι η δυνατότητα του κόσµου να επικοινωνεί και των social
media να νικήσουν τα παραδοσιακά media και αυτό είναι µία νέα
πραγµατικότητα για τον τρόπο, µε τον οποίο διεξάγεται ο δηµόσιος διάλογος.
Η χώρα βγήκε πριν έναν χρόνο από την ιστορική περιδίνηση,
που η δική σας παράταξη την έβαλε και έχει ανάγκη από σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ηγεσία και όραµα. Δυστυχώς, δεν έχετε
τίποτα από όλα αυτά. Σας νοιάζει µόνο η αποµύζηση του κράτους και το ξεπούληµα των υποδοµών. Η χώρα αντιµετωπίζει σηµαντικές εθνικές προκλήσεις και, δυστυχώς, αποδεικνύεστε για
άλλη µία φορά κατώτεροι των περιστάσεων.
Τι έγινε προχθές µε τα µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης; Ελληνικές πηγές διέψευδαν ελληνικές πηγές την ώρα, που Τουρκία
και Λιβύη τσαλακώνουν το διεθνές δίκαιο. Επί των ηµερών σας
συµβαίνουν! Και δυστυχώς η υποχώρηση της πολυδιάστατης
ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής κάνει κακό και στη χώρα µας,
αλλά κάνει κακό και στη γειτονιά µας. Κάνει κακό στη σταθερότητα, στην ασφάλεια και στην ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.
Να έρθω τώρα στο παρόν νοµοσχέδιο. Υπάρχει ελάφρυνση
βαρών; Βεβαίως υπάρχει. Πού κατευθύνεται; Κατευθύνεται
στους µεσαίους; Όχι, δεν κατευθύνεται. Αυτό το νοµοσχέδιο
είναι κατ’ εξοχήν νοµοσχέδιο που δεν στηρίζει τη µεσαία τάξη.
Αποδεικνύει ακόµα και σε αυτόν που ψήφισε Νέα Δηµοκρατία ότι
το λιγότερο που µπορεί να κάνει σήµερα είναι να αισθάνεται αµήχανα. Πού πάνε αυτά τα 1,2 δισεκατοµµύριο; Πάνε σε φτωχούς,
πάνε σε πλούσιους, πάνε σε µεσαίους; Ποιοι είναι οι µεσαίοι;
Ο κ. Σταϊκούρας, λίγο πριν, προσπάθησε να ανασκευάσει αυτά
που είπε την προηγούµενη εβδοµάδα. Μα, ακόµα και τον ορισµό
που έδωσε η κ. Μπακογιάννη να πάρουµε για τους µεσαίους,
είναι προφανές ότι αυτό το νοµοσχέδιο δίνει πολύ λιγότερα από
αυτά τα οποία µπορεί να δώσει η οικονοµία, την οποία εµείς παραδώσαµε.
Υπάρχει µία προεκλογική εξαπάτηση της Νέας Δηµοκρατίας
για τα χαµηλά και τα µεσαία στρώµατα και γίνεται ξεκάθαρο στο
φορολογικό νοµοσχέδιο. Οι πολυδιαφηµισµένες µειώσεις φόρων
για τη µεσαία τάξη περιορίζονται σε ελαφρύνσεις λίγων ευρώ
τον χρόνο. Ακόµα και αυτές όµως ακυρώνονται, αφού την ίδια
στιγµή έρχονται πρόσθετες επιβαρύνσεις, αυξήσεις στην τιµή
του ηλεκτρικού ρεύµατος, επιπλέον φόρος 22% για όσους δεν
µπορούν να συγκεντρώσουν το 30% του εισοδήµατος σε ηλεκτρονικές συναλλαγές -ποσοστό εξαιρετικά υψηλό και αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο δεν χαµηλώνετε το αφορολόγητο,
ότι βάζετε αυτή την επιβάρυνση- και φυσικά, οι επερχόµενες αυξήσεις, περίπου στο 20% για περίπου το 80% των ασφαλισµένων
µη µισθωτών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Την ίδια ώρα δεν εφαρµόζεται η εξαγγελία για µείωση προκαταβολής φόρου στο 50%, δεν καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης για εισοδήµατα έως 20.000 ευρώ ούτε µία σειρά άλλων
ελαφρύνσεων, τις οποίες η δική µας Κυβέρνηση είχε δροµολογήσει.
Γιατί µιλάµε, λοιπόν, για προεκλογική απάτη της Νέας Δηµοκρατίας για φοροελαφρύνσεις στα χαµηλά και τα µεσαία εισοδήµατα; Διότι πολύ απλά οι µεγάλοι κερδισµένοι αυτού του
φορολογικού νοµοσχεδίου είναι οι µεγάλες υπερκερδοφόρες
επιχειρήσεις και τα ατοµικά εισοδήµατα πάνω από 100.000 ευρώ
ετησίως, που τα δηλώνουν λιγότερο από 1% των φορολογούµενων. Υψηλά εισοδήµατα, πουθενά η µεσαία τάξη και λίγες παροχές.
Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 550 εκατοµµύρια ευρώ που
κοστολογεί η Κυβέρνηση τη µείωση φόρου των επιχειρήσεων, τα
450 εκατοµµύρια θα δοθούν σε περίπου έξι χιλιάδες επιχειρήσεις. Αυτό σηµαίνει ότι το 80% της ελάφρυνσης θα δοθεί στο 2,%
των επιχειρήσεων.
Χαρακτηριστικό των ελαφρύνσεων για τους µισθωτούς, τους
συνταξιούχους και τους αγρότες είναι το γεγονός ότι µε αυτό το
νοµοσχέδιο προκύπτουν αυξήσεις για φορολογητέο εισόδηµα
57 ευρώ τον χρόνο για όποιον δεν έχει παιδιά, 40 ευρώ για
όποιον έχει παιδί, 80 ευρώ για ένα παιδί, 80 ευρώ γι’ αυτόν που
έχει δύο παιδιά.
Η επιλογή της Κυβέρνησης να δίνει πολλά στους λίγους και
λίγα στους πολλούς, αλλά και η απόφασή της να παραπέµψει
στις καλένδες τη διαπραγµάτευση για µείωση του πλεονάσµατος
και να µην χρησιµοποιήσει τον εγγυητικό λογαριασµό, που προγραµµάτιζε η διακυβέρνηση Τσίπρα, ώστε να µπορέσει να πετύχει αυτή τη µείωση δεν επιτρέπουν τις αναγκαίες ελαφρύνσεις
των µεσαίων στρωµάτων, που τόσο πολύ τις έχει ανάγκη.
Έτσι λοιπόν, µέτρα τα οποία θα µπορούσαν να εφαρµοστούν
από το 2020 -και ήταν στο πρόγραµµά µας για να εφαρµοστούν
από το 2020- δεν εφαρµόζονται και παραµένει υψηλή πίεση και
στη µεσαία τάξη και στα χαµηλότερα εισοδήµατα. Ποια ήταν
αυτά; Ήταν το χαµήλωµα του ΕΝΦΙΑ στο 50%, το χαµήλωµα του
ΦΠΑ από το 11% στο 13%, η ακύρωση της εισφοράς αλληλεγγύης µέχρι 20.000 ευρώ και η αποκλιµάκωση της από εκεί και
πάνω, το χαµήλωµα της προκαταβολής φόρου στο 50%.
Αφού, λοιπόν, η Νέα Δηµοκρατία εγκατέλειψε όσα έλεγε προεκλογικά για την καταστροφή της οικονοµίας και τον τέταρτο
µνηµόνιο, αφού ανέκρουσε πρύµνα στη συµφωνία των Πρεσπών
και το προσφυγικό, αφού έγραψε στα παλιά της τα παπούτσια
την αριστεία και την αξιοκρατία, σήµερα εγκαταλείπει και τα µεσαία στρώµατα µε την υπερφορολόγηση, που και η ίδια επέβαλε
µέσα στα χρόνια των µνηµονίων και σήµερα δεν κάνει τις αναγκαίες τολµηρές επιλογές.
Μία τελευταία κουβέντα σύντοµη για το κοινωνικό µέρισµα. Το
2016, όταν δώσαµε κοινωνικό µέρισµα, παρακαλούσατε τον κ.
Σόιµπλε να µπλοκάρει τη δεύτερη αξιολόγηση και να µην κλείσει
το πρόγραµµα.
Tο 2017, όταν δώσαµε κοινωνικό µέρισµα 1.200 ευρώ σε τρία
εκατοµµύρια επτακόσιους δικαιούχους, λέγατε ότι είναι ψίχουλα.
Το 2017, όταν δώσαµε σε τρεισήµισι εκατοµµύρια ωφελούµενος
κοινωνικό µέρισµα, λέγατε πάλι ότι είναι ψίχουλα. Τώρα πανηγυρίζετε που θα δοθεί κοινωνικό µέρισµα σε διακόσιους χιλιάδες
δικαιούχους και σας λιβανίζουν και κάποια συγκεκριµένα media.
Ο κόσµος θυµάται, βλέπει, ξέρει και παρακολουθεί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Βίτσας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατ’αρχήν, κάτι πρέπει να κάνουµε µε τον κατάλογο των οµιλητών. Δεν
λέω ότι φταίει κανένας. Κάτι πρέπει να κάνουµε, να συνεννοηθούµε. Αυτό εννοώ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, αν κάποιος άνοιγε την τηλεόραση
για να παρακολουθήσει τη συζήτηση, µετά τον πρώτο οµιλητή
του Κινήµατος Αλλαγής για να δει κι άλλον οµιλητή του Κινήµατος Αλλαγής θα χρειάζονταν τρεισήµισι ώρες. Για να µην πιάνω
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τα άλλα κόµµατα, θα µιλήσω για το δικό µου το κόµµα. Μετά την
κ. Ραλλία Χρηστίδου θα περίµενε κανείς τον κ. Ξανθόπουλο πέντε
ώρες και στο ενδιάµεσο οι ταχύτεροι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. Κάτι πρέπει να κάνουµε ώστε να υπάρχει και ένα ενδιαφέρον γι’ αυτόν που θέλει να παρακολουθήσει τη συζήτηση.
Δεν εννοώ τους Βουλευτές. Νοµίζω ότι είναι ένα θέµα συνεννόησης του Προεδρείου και µε τα κόµµατα. Έχω άποψη. Να µην την
πω τώρα.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι το µόνο σίγουρο σε αυτήν τη ζωή είναι ο θάνατος και οι φόροι. Έτσι λένε οι Αµερικάνοι.
Όταν θα συζητήσουµε για την καύση των νεκρών, νοµίζω θα συζητήσουµε για τον θάνατο, αλλά σήµερα συζητάµε για τους φόρους.
Ποιο είναι το βασικό ζήτηµα των φόρων ή ενός φορολογικού
νοµοσχεδίου; Η ισορροπία. Δηλαδή, βλέπεις το φορολογικό σύστηµα και ως µέσο αναδιανοµής ή το βλέπεις στη λογική ότι θα
ενισχύσω κάποιους και κάποιους θα τους βλάψω;
Το παρόν φορολογικό νοµοσχέδιο έχει ελαφρύνσεις. Αυτό
πρέπει να το ξεκαθαρίσουµε. Το µοναδικό πράγµα που έχει είναι
ελαφρύνσεις. Είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί βγήκαµε από τα µνηµόνια, έχουµε δηµιουργήσει έναν δηµοσιονοµικό χώρο και µπορούµε να το κάνουµε. Βέβαια, τα αποτελέσµατα θα τα δούµε του
χρόνου. Έτσι δεν είναι; Εάν είναι ο κ. Σταϊκούρας εδώ, θα δούµε
τι γίνεται, γιατί αν θα δούµε τον προϋπολογισµό, αλλά και το φορολογικό νοµοσχέδιο, βλέπουµε ότι εκεί που εξαρτώνται τα
πάντα είναι το 2,8% της ανάπτυξης. Αλλιώς, αντί για δηµοσιονοµικό χώρο, θα υπάρχει δηµοσιονοµικό κενό και τότε θα µιλάµε
για µέτρα.
Πριν προχωρήσω σε ορισµένα ζητήµατα, να ξεκαθαρίσουµε
ότι φόροι είναι τα έσοδα του κράτους και ελαφρύνσεις ή µη ελαφρύνσεις των φυσικών και νοµικών προσώπων. Αντί να ξεκινήσω
από τα έσοδα, θα ξεκινήσω από τα έξοδα. Θέλω να είµαι πάρα
πολύ καθαρός.
Αγαπητοί κύριοι της «Ελληνικής Λύσης», ψεύδεστε συνειδητά
και ασυστόλως, µαζί βεβαίως, µε ορισµένους Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας, οι οποίοι πριν τις εκλογές, το έκαναν µέσα
στη Βουλή, τώρα δεν το κάνουν µέσα στη Βουλή. Το κάνουν,
όµως, στις εκλογικές τους περιφέρειες. Έρχοµαι να εξηγήσω.
Κάθε χρόνο, κατ’ ελάχιστον, 400 εκατοµµύρια ευρώ προέρχονται από τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρηµατοδοτούν τα προγράµµατα για τις ανάγκες διαχείρισης των
αιτούντων άσυλο. Κάθε χρόνο! Αυτά καλύπτουν σίτιση, φιλοξενία, οικίσκους, κρεβάτια καύσιµα του Λιµενικού, καύσιµα των
Ενόπλων Δυνάµεων, υγεία, εκπαίδευση κ.λπ.. Αυτά γίνονται µέσω
των συναρµόδιων Υπουργείων και της Ύπατης Αρµοστείας του
ΟΗΕ και του Διεθνούς Οργανισµού Μετανάστευσης του ΟΗΕ.
Αναρωτιέµαι και αυτό είναι το βασικό µου πρόβληµα: Πόσο υπάκουοι υπήκοοι των µεγάλων συµφερόντων µπορεί να είστε, όταν
προσπαθείτε να δείξετε πως οι πρόσφυγες φταίνε για τα βάσανα
των Ελλήνων, όταν προσπαθείτε να κρύψετε πως οι πραγµατικές
ελλείψεις στο κράτος πρόνοιας, οι τεράστιες κοινωνικές ανισότητες, έχουν σαν αιτία όχι τα υπερκέρδη του κεφαλαίου, αλλά
τους κατατρεγµένους ανθρώπους; Θέλετε τελικά να βάλετε -αν
δεν µπορείτε να το καταλάβετε- τους φτωχούς να παλεύουν
ενάντια στους φτωχούς. Μπλέκετε και µπερδεύτε όλοι -και πολλοί στον λόγο τους- το προσφυγικό και µεταναστευτικό ζήτηµα,
που πλήττει και τους πρόσφυγες και τους µετανάστες και τους
ντόπιους και που προκαλείται από τη γεωπολιτική ή την κοινωνική δράση από κυβερνήσεις -και στρατούς βεβαίως µετά-, οι
οποίοι πραγµατικά εκµεταλλεύονται τον κόσµο, ενώ οι πρόσφυγες και οι µετανάστες δεν είναι τέτοιο πράγµα.
Θέλω να ξέρετε ότι δεν θα σας αφήσουµε ήσυχους. Κάθε
φορά θα αναδεικνύουµε τον ρόλο που παίζετε, και εσείς και ορισµένοι από εσάς.
Λόγω του ότι ξεπέρασα τον χρόνο -µίλησα, όµως, για µια σειρά
πράγµατα- θέλω να µιλήσω και για άλλο ένα θέµα. Μείωση του
φόρου επιχειρήσεων και µερισµάτων, µείωση του ανώτατου συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων, µείωση
φορολογίας εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία, µείωση φορολογίας εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, µείωση,
µείωση, µείωση κ.λπ., άρθρα 24 µέχρι 28. Έτσι δεν είναι ή κάνω
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λάθος;
Εµείς σας κάνουµε µια πρόταση: Να έχουµε ισορροπηµένη
µείωση, η οποία να ευνοεί τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις,
αλλά να ευνοεί και πάρα πολλές κοινωνικές οµάδες. Και εδώ δύο
πράγµατα θα πω, τα οποία είναι άσχετα κάπως µεταξύ τους:
Κύριε Υπουργέ, πείτε στους Βουλευτές σας και σε ολόκληρη
τη Βουλή ότι το µειωµένο ΦΠΑ στα νησιά τον πέτυχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρχει µειωµένος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Αφού τον αυξήσατε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Γελάτε;
Γελάτε; Δεν ντρέπεστε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ποιος τον κατήργησε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεν
ντρέπεστε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ποιος τον κατήργησε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, µετά έχετε τον λόγο.
Κύριε Βίτσα, απευθυνθείτε στο Προεδρείο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Με
συγχωρείτε και εσείς απευθυνθείτε στον Υπουργό, ο οποίος δεν
καταλαβαίνω γιατί γελάει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μίλησα
στον Υπουργό. Σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Γελάει,
αλλά πριν λίγες µέρες πρέπει να έστειλε την Έκθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση -ο ίδιος, όχι ο κ. Σταϊκούρας- που λέει ότι υπάρχει προσφυγικό πρόβληµα, τόσες χιλιάδες είναι οι πρόσφυγες
και πήρε και την επέκταση του προγράµµατος για το 2020. Αυτό
το ξέρει!
Δεύτερον, ενηµερώστε τους Βουλευτές σας ότι αν µια µικροµεσαία επιχείρηση έχει περισσότερο εισόδηµα, λόγω φορολογικών απαλλαγών ή µειώσεων ή ένα φυσικό πρόσωπο, µπορεί να
κάνει δύο βασικά πράγµατα: Το ένα είναι κατανάλωση, το άλλο
είναι µικροεπενδύσεις. Όταν µια επιχείρηση ανάµεσα σε έξι χιλιάδες -το 2,5% των επιχειρήσεων- έχει πολύ µεγαλύτερο εισόδηµα, µπορεί να κάνει τέσσερα πράγµατα: Το ένα είναι κατανάλωση των αφεντικών, το δεύτερο είναι βεβαίως επενδύσεις -δεν
διαφωνώ- το τρίτο είναι θησαυρός, δηλαδή να στείλει αυτά τα
λεφτά σε διάφορες τράπεζες και το τέταρτο είναι επενδύσεις
στο εξωτερικό.
Γι’ αυτό στην Αµερική δεν βλέπουν χαΐρι, παρ’ όλο που µειώνουν τους φόρους. Οι επενδύσεις πηγαίνουν αλλού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ, συντοµεύετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Θα τελειώσω σε ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Απλώς, να
ξέρετε ότι έχετε φτάσει τα δέκα λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Καταλαβαίνετε για ποιον λόγο αναρωτιόµαστε γιατί δεν κάνουµε γενναιότερα µέτρα στην προκαταβολή φόρου, δεν κάνουµε στις
αποσβέσεις, οι οποίες οδηγούν σε επενδύσεις; Με αυτόν τον
τρόπο, θα αποκτήσουµε ένα επιπλέον βήµα, µια επιπλέον περπατησιά σε αυτό που έχετε κάνει και σηµαία σας: τις επενδύσεις.
Αυτό λέµε. Γιατί 525 εκατοµµύρια να πάνε εκεί και να µην πάνε
αλλού; Ή να χρησιµοποιηθούν για τα ΑΜΕΑ, να έχουµε την εισφορά αλληλεγγύης κ.λπ.;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, έχετε ξεπεράσει τα έντεκα λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Εγώ
κατάλαβα το εξής.
Ο κόσµος που εξαπατήσατε και συνεχίζετε να εξαπατάτε σε
σχέση µε αυτά, έχει καταλάβει τις ανισότητες, όσο κι αν υποστηρίζεστε από τα φιλοκυβερνητικά µίντια, που σας λιβανίζουν από
το πρωί µέχρι το βράδυ.
Δεύτερον, αγαπητέ µου φίλε από το ΚΚΕ, µη νιώθετε ωραία
όταν λένε η Νέα Δηµοκρατία και το Κίνηµα Αλλαγής ότι είστε σοβαρό κόµµα. Σας θεωρούν ακίνδυνους. Γι’ αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Αντιπρόεδρε, εµείς πρέπει να δείχνουµε το καλό παράδειγµα.
Όπως είδατε έχουµε φτάσει τα έντεκα λεπτά. Συνεχίζουµε µε τον
κ. Σπανάκη Βασίλη από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για ένα λεπτό. Αυτό σηµαίνει ζωντανός διάλογος άλλωστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης
έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ο κ. Βίτσας µας αποκάλεσε ψεύτες.
Ότι ψευδόµαστε, µάλιστα, ασυστόλως.
Θέλω να σας επισηµάνω, κύριε Βίτσα, ότι οι πρόσφυγες που
λέτε εσείς, οι λαθροµετανάστες για εµάς, δεν φταίνε για τα βάσανα του ελληνικού λαού. Για τα βάσανα του ελληνικού λαού
φταίτε εσείς, κύριε Βίτσα, που επί τεσσεράµισι χρόνια ρίξατε τη
χώρα στα βράχια και καταστρέψατε την ελληνική οικονοµία.
Εσείς φταίτε. Και τώρα καταστρέψατε τους Έλληνες και µοιράζετε εσείς, µε την πολιτική σας, την οποία συνεχίζει και η Νέα
Δηµοκρατία, µεροκάµατα στους λαθροµετανάστες.
Επίσης, κύριε Βίτσα, να σας πω -µιας και µας είπατε ψεύτεςότι η απάντηση σε ερώτηση που κάναµε σε Υπουργό της Κυβέρνησης µας είπε ότι το 50% του προϋπολογισµού για το ντάντεµα
των λαθροµεταναστών προέρχεται από τις τσέπες των Ελλήνων.
Άρα ο ψεύτης είστε εσείς, κύριε Βίτσα. Σας επιστρέφω τον χαρακτηρισµό. Ο ελληνικός λαός πληρώνει.
Απορώ γι’ αυτό το µίσος, που έχετε κατά των Ελλήνων. Αυτών
που εσείς φέρατε σ’ αυτή την οικονοµική δυστυχία -όχι εσείς
προσωπικά- και όχι µόνο. Αυτούς τους Έλληνες που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, που αυτοκτονούν, που φεύγουν από την πατρίδα. Σήµερα πάλι, σπεύδετε να υπερασπιστείτε τους λαθροµεταντάστες. Είναι φοβερό.
Κύριε Βίτσα, θα σας πω και την αλήθεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κλείνω.
Δεν µπορώ και δεν µπορούµε να δεχθούµε υποδείξεις και χαρακτηρισµούς ότι είµαστε ψεύτες, ενώ ξέρετε ότι βγαίνουν από
τον κρατικό κορβανά τουλάχιστον το 50% των χρηµάτων -αυτή
είναι αλήθεια, να την πείτε στον ελληνικό λαό- από έναν άνθρωπο, κύριε Βίτσα, που εσείς εκµεταλλεύεστε πολιτικά για ψηφαλάκια. Πριν από πέντε µήνες σε µια συγκέντρωση µε χίλιους
πεντακόσιους Πακιστανούς τάζατε ότι θα κάνετε ελληνοποιήσεις
για ψηφοθηρικούς λόγους. Σοβαρά µιλάτε; Χίλιοι πεντακόσιοι
Πακιστανοί σας αποθέωναν. Εκεί είχατε φτάσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Όχι, κύριε
Βίτσα, δεν υπάρχει προσωπικό. Δεν σας έκανε κανέναν προσωπικό χαρακτηρισµό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Διαβάστε τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Πείτε µου,
σας παρακαλώ, που βρίσκεται το προσωπικό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Σας
λέω ότι διέστρεψε τα λόγια µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Αυτό είναι
πολιτικό. Δεν είναι προσωπικό.
Εγώ, ως Πρόεδρος λέω ότι δεν είναι προσωπικό, κύριε Βίτσα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ο Κανονισµός τι λέει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εγώ ως
Προεδρείο, σας λέω ότι δεν είναι προσωπικό. Σεβαστείτε την
άποψή µου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεν
είναι θέµα σεβασµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μιλήσατε
έντεκα λεπτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να συνεχιστεί η διαδικασία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Με
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συγχωρείτε. Εσείς µου λέτε την άποψή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εγώ ως
Πρόεδρος δεν πρέπει να αποφασίζω;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Βεβαίως. Εγώ σας ζητάω να αποφασίσει η Βουλή. Κοιτάξτε τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ, κύριε Βίτσα. Εδώ και µια ώρα δηµιουργείτε ένα θέµα και
δεν καταλαβαίνω γιατί.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Όταν
ο Βουλευτής επιµένει ο Κανονισµός λέει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Βίτσα, δεν καταλαβαίνω εδώ και µια ώρα γιατί συµπεριφέρεστε
έτσι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Εγώ
δεν σας καταλαβαίνω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: …(δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Αµυρά, ηρεµήστε. Θα µας καθοδηγήσετε; Σας παρακαλώ, πάρα
πολύ.
Κύριε Βίτσα, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να διορθώσω τον συνάδελφο Βουλευτή και πρώην
Υπουργό. Η κατάργηση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ στα
νησιά κατά 30% έγινε επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Στην πρώτη
οµάδα των νησιών, κύριε συνάδελφε, δηλαδή στα νησιά: Ρόδος,
Σαντορίνη, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σκιάθος έγινε 1-10-2015.
Στη δεύτερη οµάδα, δηλαδή στα νησιά: Σύρος, Θάσος, Άνδρος,
Τήνος, Κάρπαθος, Μήλος, Σκύρος, Αλόννησος, Αντίπαρος και
Σίφνος έγινε 1-6-2016, πάλι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και έµεινε
η τρίτη οµάδα πέντε νησιών που διατηρείται ακόµα και σήµερα
λόγω των µεταναστευτικών ροών.
Εσείς καταργήσατε στα νησιά του Αιγαίου τους µειωµένους
συντελεστές ΦΠΑ. Το αρνείστε;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας,
αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο
οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην
έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», σαράντα
τρεις µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις συνοδοί εκπαιδευτικοί
από το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων.
Σας καλωσορίζουµε.
(Χειροκροτήµατα)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, ο κ. Χήτας λέει ότι µισώ τους Έλληνες. Εσείς θεωρείτε
ότι δεν είναι προσωπικό. Ο κ. Βεσυρόπουλος διαστρέφει τα λόγια
µου. Δεν µπορώ να µιλήσω ένα λεπτό; Αν είναι δυνατόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Βίτσα. Δεν σας καταλαβαίνω σήµερα,
αλλά το ξεπερνώ.
Έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεν
πειράζει δεν είναι θέµα αλληλοκατανόησης.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κάνετε την καρδιά σας πέτρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Πολάκη, σας γνωρίζουµε. Ηρεµήστε εσείς. Ας µιλήσει ο κ. Βίτσας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Άντε
πάλι.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Έρχοµαι σε λίγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Εγώ
µιλάω, κύριε Πρόεδρε, για τα πέντε νησιά που έχουν κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης. Εσείς γνωρίζετε, όσο γνωρίζω, κι εγώ
ότι το να µην υπάρχει διαφορετικός ΦΠΑ στα νησιά ήταν µνηµονιακή υποχρέωση. Θα συνεχίσουµε να το συζητάµε αυτό; Εγώ
λέω να φύγουµε από τους µνηµονιακούς νόµους που ψηφίσατε,
µε τα πρώτα µνηµόνια που φέρατε και πάει λέγοντας. Και εσείς
ψηφίσατε. Ήσασταν νοµίζω τότε Βουλευτής. Το ένα είναι αυτό.
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Το δεύτερο απαντάει στον κ. Χήτα. Όχι προσωπικά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Δεν έχω προσωπικό εγώ µαζί σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ξέρετε
πόσες φορές και πόσοι άνθρωποι στο όνοµα της αγάπης των Ελλήνων κατέστρεψαν αυτή τη χώρα;
Τι ψέµατα είπατε; Είπατε ψέµατα -γιατί αυτό µόνο θυµάστεότι εγώ είπα πως οι άνθρωποι που είναι εδώ από το Πακιστάν -οι
οποίοι σας θυµίζω ότι είχαν έρθει όταν ήταν ο κ. Βελόπουλος στο
ΛΑΟΣ και συγκυβερνούσε- θα πάρουν ελληνική ιθαγένεια. Εγώ
κάτι τέτοιο, έχω πει εκατό χιλιάδες φορές ότι δεν έχω πει ποτέ.
Εγώ έχω πει «στα δικά σας τα πρόσωπα δεν βλέπω τους κατεστραµµένους ανθρώπους, αλλά προσπαθείστε να γίνετε γιατροί,
να γίνετε δικηγόροι, να γίνετε ποδοσφαιριστές».
Είναι πιο λεβέντικο να πει κανείς «εγώ δεν θέλω να συγχρωτίζοµαι µ’ αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θέλω να αναπνέουµε τον
ίδιο αέρα»…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Αυτή είναι δική σας ερµηνεία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): …από
το να λέει «παίρνουµε λεφτά από τον ελληνικό προϋπολογισµό»
και δεν ξέρω ποιος σας το απάντησε αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ο κ. Παναγιωτόπουλος δεν ξέρει τι
λέει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Χήτα, σας παρακαλώ. Το είπατε το επιχείρηµά σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεν
ξέρει που βρίσκεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ο κ. Παναγιωτόπουλος δεν ξέρει
που βρίσκεται;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Βίτσα, σας παρακαλώ!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):…(Δεν
ακούστηκε)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ο κ. Παναγιωτόπουλος απάντησε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Το είπατε
το επιχείρηµά σας. Μιλήσατε πριν λίγο!
Κύριε Βίτσα, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ό,τι
λέει ο κ. Παναγιωτόπουλος, θα το θεωρείτε Ευαγγέλιο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Από το µυαλό µου το βγάζω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Βίτσα, πιστεύετε ότι αυτή είναι διαδικασία; Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε. Πήρατε τόσο χρόνο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Εγώ
υπερασπίζοµαι τη γνώµη µου και το κόµµα µου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Εδώ µιλάµε για γεγονότα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Βίτσα, σας ευχαριστούµε πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ο κ.
Χήτας λέει ότι µιλάει για γεγονότα. Με συγχωρείτε θα πω ότι µιλάει για ψευδή γεγονότα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Χήτα, σας παρακαλώ! Καθίστε κάτω!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Εδώ έχω την απάντηση του Υπουργού, να σας την προσκοµίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Βασίλειος Σπανάκης, από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα καλούµαστε στην Ολοµέλεια του Κοινοβουλίου µας να συζητήσουµε για ένα νοµοσχέδιο που αποτελεί µέρος της µεταρρύθµισης που φέρνει η
Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και λέω µέρος, γιατί η φορολογική µεταρρύθµιση είναι ένα µεγάλο µέρος της συνολικής µεταρρύθµισης που θα φέρει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Άρα είναι
και η βάση για να χτίσουµε την Ελλάδα του αύριο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι θετικό για ένα Κοινοβούλιο
να ψηφίσει τη µείωση των φόρων. Είναι θετικό για ένα Κοινοβούλιο να στέλνει το µήνυµα στην ελληνική κοινωνία ότι έρχονται θετικά µέτρα. Είναι θετικό για ένα Κοινοβούλιο να στέλνει το
µήνυµα ότι νοµοθετεί µε γνώµονα το µέλλον µας. Βέβαια, πάνω
σε αυτήν τη βάση, η όποια Αντιπολίτευση έχει µόνο χαρακτήρα
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παραπολιτικής και όχι παραγωγικής πολιτικής όταν δεν έχει βάσιµα επιχειρήµατα. Και αυτή είναι η διαφορά µας, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Εµείς παράγουµε πολιτική και εσείς παράγετε πλέον
παραπολιτική. Μέσα από εξήντα οκτώ άρθρα δίνουµε στους Έλληνες πολίτες, στους φορολογούµενους, σε φυσικά πρόσωπα
αλλά και σε νοµικά, σε µικρές, σε µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις αυτά που στέρησε η δική σας πρόχειρη πολιτική, η πολιτική
της δηµαγωγίας, η πολιτική της προπαγάνδας, η πολιτική του
λαϊκισµού.
Ξέρετε, θα µπορούσα -και το ξέρετε αυτό-, να µιλήσω για πολλές ώρες, για ώρες ολόκληρες, ιδιαίτερα για φορολογικά θέµατα. Επιτρέψτε µου όµως, να αναφερθώ στο άρθρο 51 που
µιλάει για τον επαναπροσδιορισµό, για τον προσδιορισµό της
φορολογητέας αξίας των ακινήτων. Να ευχαριστήσω τον Υπουργό Οικονοµικών, Χρήστο Σταϊκούρα, που έκανε δεκτή την πρότασή µου στην επιτροπή, για τη σύνταξη εισήγησης της διαµόρφωσης των αντικειµενικών αξιών και των συντελεστών αυξοµείωσης των τιµών εκκίνησης και να συµµετέχει και εκπρόσωπος
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ευχαριστώ και τον αρµόδιο Υφυπουργό, κ. Βεσυρόπουλο. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει
καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση των αντικειµενικών αξιών των
ακινήτων. Να εκφράσω την ευχαρίστησή µου, γιατί ο Υπουργός
ανέφερε ότι θα έχουµε και αύξηση των ζωνών, γεγονός που θα
φέρει την κοινωνική δικαιοσύνη.
Να σας καλέσω, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, να πείτε την αλήθεια σε
αυτήν την Αίθουσα, µε ποιο σκεπτικό εσείς, η Αριστερή σας κυβέρνηση, έφερε αύξηση στις αντικειµενικές αξίες σε περιοχές,
όπως η Καλλιθέα, το Κερατσίνι, η Δραπετσώνα και πολλές άλλες
περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα; Σας καλώ λοιπόν, να απαντήσετε. Για ποιο λόγο τις αυξήσατε; Με ποια διαδικασία;
Αυτό το νοµοσχέδιο έχει και µια άλλη πλευρά, αν θέλετε, που
πρέπει να τη δούµε διαφορετικά. Ναι, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να τη δούµε. Εµείς µιλήσαµε για τους άδικους φόρους που εσείς επιβάλατε. Εµείς τώρα µπορούµε άνετα να
µιλήσουµε για τους φόρους που µειώνουµε, µπορούµε να µιλήσουµε σταράτα στον ελληνικό λαό και να του πούµε ότι εµείς κάνουµε την αρχή, βάζουµε τη βάση, ξέρουµε ότι έχουµε ανηφοριά
αλλά δεν κοροϊδεύουµε. Μειώνουµε τους φορολογικούς συντελεστές, για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων, όλων των εισοδηµάτων.
Συγκεκριµένα στο άρθρο 6 του νοµοσχεδίου επέρχεται τροποποίηση του κώδικα φορολογίας εισοδήµατος και θεσπίζουµε
εισαγωγικό συντελεστή το 9% αντί 22% για τα εισοδήµατα µέχρι
10.000. Από τα εισοδήµατα 10.000 έως 20.000 παραµένει το 22%,
αλλά θα έχουµε τα οφέλη από το 9% που έρχεται µέχρι τα
10.000. Μειώνουµε από 29% σε 28% για τα εισοδήµατα από
20.000 έως 30.000. Μειώνουµε από 37% στο 36% για εισοδήµατα
από 30.000 έως 40.000. Μειώνουµε από 45% στο 44% για τα εισοδήµατα από 40.000 και πάνω. Μειώνουµε το φορολογητέο εισόδηµα όσων έχουν τέκνα, αφού αυξάνουµε το αφορολόγητο
για κάθε παιδί. Σεβόµαστε την οικογένεια, στηρίζουµε την οικογένεια µε κάθε τρόπο. Αναστέλλουµε την υποχρέωση καταβολής
ΦΠΑ, ώστε να πάρει µπροστά και η αγορά των ακινήτων, αλλά
αναστέλλουµε και τον φόρο υπεραξίας. Μειώσαµε ήδη τον
ΕΝΦΙΑ µε το πρώτο νοµοθέτηµά µας κατά 30% και µεσοσταθµικά
22%.
Οφείλω, όµως, να πω ότι έχουµε φέρει και µια αύξηση σε αυτό
το νοµοσχέδιο. Κύριε Υπουργέ, έχετε φέρει και µια αύξηση. Δεν
ξέρω αν σας ξέφυγε. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να απολογηθείτε
στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση γι’ αυτήν την αύξηση που φέρνετε. Διότι, στο άρθρο 43 αυξάνουµε τις δόσεις για τις οφειλές
του 2019 από δώδεκα σε είκοσι τέσσερις και από είκοσι τέσσερις
σε σαράντα οκτώ! Ούτε αυτό δεν µπορέσατε να κάνετε! Μήπως
δεν προλάβατε να κάνετε κι αυτό; Και ξέρετε γιατί; Διότι, εµείς
βλέπουµε τη φορολογία ως ένα µέσο για να φέρουµε ανάπτυξη.
Δεν βλέπουµε τη φορολογική πολιτική ως ένα µέσο για να ασκήσουµε µικροκοµµατική πολιτική, όπως κάνατε εσείς.
Και βέβαια, όλα αυτά συνοδεύονται και µε την ασφαλιστική µεταρρύθµιση που είναι στα σκαριά και έρχεται και θα εκπλαγείτε.
Φυσικά, η φορολογική µεταρρύθµιση πρέπει να συνοδεύεται και
από την συνολική αναβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των φο-
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ρολογικών µας υπηρεσιών. Κύριε Αλεξιάδη το γνωρίζετε καλά
αυτό. Γνωρίζετε ότι και σε προσωπικό επίπεδο καθηµερινά αγωνίζοµαι µε τη σειρά µου, να κάνω συγκεκριµένες στοχευµένες
παρεµβάσεις για την αναβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης και
των φορολογικών υπηρεσιών.
Με συγκεκριµένη τροπολογία που κατέθεσα -και παρακαλώ
τον κύριο Υπουργό να την κάνει δεκτή-, ζητώ τη δυνατότητα µη
υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για αναδροµικές αποδοχές
από µισθούς και συντάξεις για φορολογητέο ποσό µέχρι και 100
ευρώ. Με τη δυνατότητα αυτή πραγµατικά θα αποσυµφορηθούν
οι εφορίες και κυρίως, θα διευκολυνθούν οι φορολογούµενοι που
για µικροποσά, κυρίες και κύριοι, αναγκάζονται σήµερα να πηγαίνουν στην εφορία και να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση
και µεταξύ αυτών, άνθρωποι µεγάλης ηλικίας.
Επίσης, στο πλαίσιο ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών
και της καταπολέµησης της φοροδιαφυγής, δεδοµένου ότι πολιτική µας είναι να στηρίξουµε την οικογένεια, µε άλλη τροπολογία που κατέθεσα, ζητώ τη µείωση των φόρων για εκείνους που
κάνουν ιατρικές δαπάνες για εξωσωµατική γονιµοποίηση. Παρακαλώ τον κύριο Υπουργό να κάνει δεκτή και αυτή την τροπολογία. Στην επιτροπή έφερα και άλλες δύο προτάσεις, όπως για τη
µείωση του φορολογικού συντελεστή, που ο κ. Βεσυρόπουλος
δεσµεύτηκε ότι θα το εξετάσει αναλυτικά, για τους δασικούς συνεταιρισµούς στο 10%, αλλά και την επέκταση του leasing και σε
ιδιώτες, ώστε µισθωτοί και δηµόσιοι υπάλληλοι να µπορούν µε
leasing να αποκτήσουν αυτοκίνητο και να έχουν συγκεκριµένα
προνόµια. Και βέβαια, θα καταπολεµηθεί η φοροδιαφυγή µε
αυτόν τον τρόπο.
Σας είπα και προηγουµένως ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι µια
καλή βάση. Αποτυπώνει την πρόθεση εφαρµογής µιας άλλης φορολογικής πολιτικής, συγκριτικά µε αυτήν που εσείς εφαρµόσατε. Άκουσα µε πολλή προσοχή τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ
να επικαλούνται και τη ΓΣΕΒΕΕ, την ΠΟΜΙΔΑ κι άλλους σηµαντικούς φορείς, θεσµικούς και χρήσιµους φορείς. Τους ερωτώ:
Τώρα το θυµηθήκατε; Τους ακούγατε τόσο καιρό, όταν εσείς οι
ίδιοι τους αγνοούσατε και αυξάνατε τις αντικειµενικές αξίες και
φορολογικούς συντελεστές, χωρίς να τους καλέσετε ποτέ στο
ίδιο τραπέζι να συζητήσετε;
Άκουσα τον αγαπητό συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Αλεξιάδη,
να λέει ότι πέσαµε σε αντιφάσεις. Ποιοι; Εµείς, της Νέας Δηµοκρατίας. Και ρωτώ: Υπάρχει µεγαλύτερη αντίφαση από αυτής
που πέσατε εσείς µε τους ιδιοκτήτες ακινήτων, που τους τάζατε
κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και πράξατε τα ακριβώς αντίθετα; Ποια
είναι η δική µας αντίφαση; Ότι εφαρµόζουµε µετεκλογικά όσα
δεσµευτήκαµε προεκλογικά;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και για να µην πάµε µακριά, σηµερινό άρθρο του Προκόπη Χατζηνικολάου, σχολιάζοντας την έκθεση του ΟΟΣΑ για το 1965
έως το 2018 λέει ξεκάθαρα ότι στη χώρα µας καταγράφεται αύξηση φόρων κατά 6,7 ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ. Η χώρα
µας εκτίναξε την φορολογική επιβάρυνση από 32% του ΑΕΠ το
2010, στο 38,7% του ΑΕΠ το 2018, όταν ο µέσος όρος του ΟΟΣΑ
ήταν 34,3% του ΑΕΠ.
Εµείς, όµως έχουµε µια διαφορά. Γιατί η σηµερινή µας Κυβέρνηση θα αυξήσει ουσιαστικά και το ΑΕΠ και δεν το λέω εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έχουµε
ξεπεράσει το ένα λεπτό, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Τουλάχιστον, µιλάω επί
του νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Θα ξεπεράσετε τον κ. Βίτσα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Την ανοχή σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Το λέει η ΕΛΣΤΑΤ, προσέξτε, στην επίσηµη ιστοσελίδα µε δελτίο τύπου. Και το κατα-
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θέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος - Πέτρος Σπανάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον κ.
Βίτσα δεν µπορεί να τον ξεπεράσει κανείς.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Στις 5 Δεκεµβρίου όπου
για το τρίτο τρίµηνο του 2019 έχουµε αύξηση κατά 2,3% σε σύγκριση µε το τρίτο τρίµηνο του 2018. Μήπως και αυτό είναι αποτέλεσµα της δικής σας πολιτικής και δεν το έχουµε καταλάβει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Σπανάκη, ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω.
Η δική µας πολιτική στηρίζετε στη µείωση των φόρων, στην
αύξηση των επενδύσεων και κυρίως στην αύξηση των θέσεων
εργασίας. Εµείς έχουµε πολιτική ατζέντα και είµαστε περήφανοι
για την ιδεολογική µας αφετηρία.
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, να αναφερθώ σε ένα πολύ
γνωστό τραγούδι του Λουκιανού Κηλαηδόνη που έλεγε, και ολοκληρώνω: «Δεν µας τροµάζουν τα νέα µέτρα, δεν µας τροµάζει
ο καπιταλισµός» Και ξέρετε τι συµβαίνει τώρα, κύριοι; Είστε σε
ένα ιστορικό ιδεολογικό αδιέξοδο, διότι µία Κεντροδεξιά Κυβέρνηση εφαρµόζει σοβαρή µεταρρυθµιστική φορολογική πολιτική
που δεν µπορούσατε εσείς οι δήθεν Αριστεροί τεσσεράµισι χρόνια;
Τι θα πείτε τώρα εσείς στον συνταξιούχο και στον µισθωτό που
στα εκκαθαριστικά του Γενάρη και του Φλεβάρη θα δει αύξηση...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Σπανάκη, αν η οµιλία σας δεν τελειώνει, τι να κάνουµε; Θα περιµένουµε να τελειώσει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε,
κι ευχαριστώ.
...στα εισοδήµατά του λόγω της µείωσης του συντελεστή από
22% σε 9%;
Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να κάνουµε τη σούµα. Ελάτε µαζί να κάνουµε τη σούµα, να δούµε τι πρέπει να αφήσουµε από το χθες
έξω και πώς πρέπει να βαδίσουµε στο µέλλον. Και το µέλλον λέει
ότι οι πτέρυγες του Κοινοβουλίου πρέπει να υπερψηφίσουν αυτό
το φορολογικό νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Βίτσας και ο κ. Σπανάκης ανταγωνίστηκαν σκληρά
και έφτασαν στο ίδιο αποτέλεσµα. Νοµίζω ότι αυτό δεν τιµά κανέναν και δεν βοηθάει κανέναν. Οι ίδιοι οι συνάδελφοι πρέπει να
δουν από µόνοι τους ότι πρέπει να µένουν στον χρόνο. Είναι προσβολή προς τους συναδέλφους ο ένας να µιλάει επτά λεπτά και
ο άλλος να µιλάει έντεκα λεπτά.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Παπαχριστόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για την αριστεία. Είναι πολύ επίκαιρο, τόσο επίκαιρο που δεν µπορεί να το αφήσει κανείς ασχολίαστο. Αφού είδαµε έναν σεβαστό άνθρωπο, γιατί εγώ δεν έχω
τίποτα, να διαπραγµατεύεται θέση µε τον Πρωθυπουργό και να
µην τον διαψεύδει κανένας, εννοώ τον υποψήφιο για µία θέση
στο Νοσοκοµείο των Τρικάλων νοµίζω, αφού είδαµε την αριστεία
σε όλο της το µεγαλείο στο βιογραφικό του κ. Διαµατάρη, αφού
είδαµε την αριστεία στο βιογραφικό ενός ανθρώπου που είχε κάποια µπερδέµατα µε τη δικαιοσύνη και τον προόριζε µε ΦΕΚ, ήδη
τον είχε διορίσει στο γραφείο του, και αυτός να είναι απόφοιτος
του Columbia, αλλά τελικά ήταν ψέµα, αφού είδαµε µία ολόκληρη παράταξη να στοιχίζεται πίσω από τον αξιόπιστο κ. Μανιαδάκη που κι αυτός είχε πει ψέµατα ότι ήταν απόφοιτος του
Oxford, αφού τα είδαµε όλα αυτά, ένα ρεσιτάλ δηλαδή του τι θα
πει αριστεία και πώς την εννοούσαν αυτοί οι άνθρωποι, θέλω να
πω ότι δεν µπορώ να αποφύγω τον πειρασµό να πω τα εξής.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Επειδή άκουσα από πάρα πολλούς συναδέλφους ότι ανεβάσαµε τη φορολογία και τη φτάσαµε στον θεό, δεν θέλω να το
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σχολιάσω, αλλά δεν µπορώ να µην το κάνω. Θέλω, λοιπόν, να ξαναθυµίσω ότι το δεκαετές οµόλογο το 2012 έφτασε στο 23,9 και
παραδόθηκε στο 1,8. Και προς τιµήν σας το κατεβάσατε. Το 23,9
είναι ο ορισµός λεηλατηµένης και χρεοκοπηµένης χώρας. Η
ανεργία έφτασε κάποια στιγµή στο 28%. Αυτό είναι απάντηση σε
αυτούς που λένε ότι εµείς υπερφορολογήσαµε.
Βέβαια, δεν είναι µόνο τα 320 δισεκατοµµύρια που χρεώθηκε
η χώρα και τα πήρε. Προς τιµήν του ο κ. Σταϊκούρας, µπορεί να
είναι αντίπαλος, αλλά είναι ευπρεπής. Ρωτήστε τον για τα 100 δισεκατοµµύρια που λέγανε κάποιοι και τα 200 δισεκατοµµύρια
που λέγανε, απίστευτα πράγµατα, είναι γύρω στα 4 δισεκατοµµύρια στα τέσσερα χρόνια. Αυτό λένε τα επίσηµα νούµερα για
το δηµόσιο χρέος.
Φεύγω από εκεί και θέλω να πω τα εξής: Πριν από µερικές
µέρες ο κ. Λάτσης πήρε 880 εκατοµµύρια, κοντά στο 1 δισεκατοµµύριο, από τράπεζες που ξέρουµε ότι δεν δίνουν χρήµατα.
Το ξέρουµε όλοι. Για πηγαίνετε να πάρετε ένα δάνειο 5.000 και
10.000. Δεν θα το πάρετε ποτέ. Και διερωτάται κάνεις πώς γίνεται ο κ. Λάτσης να παίρνει 880 εκατοµµύρια πριν από τέσσεριςπέντε µέρες;
Έφυγαν δύο ξένοι επενδυτές. Μιλάω για την επένδυση του Ελληνικού, γιατί γίνεται µεγάλη κουβέντα, γιατί οι άνθρωποι εδώ
λένε ότι ξέρουν την αγορά απέξω κι ανακατωτά και ότι οι επενδύσεις έρχονται. Περιµένουν επίσης να πάρουν λεφτά από τις
εξορύξεις. Αν δεν το ξέρετε, επειδή έχει σχέση µε τα ΕΛΠΕ, οι
εννέα από τις δεκατρείς που κάνουν εξορύξεις, από την Κέρκυρα
µέχρι κάτω, επικίνδυνη αποστολή -να µην θυµίσω τι γινόταν στον
Κόλπο του Μεξικού πριν δέκα χρόνια όταν η BP δεν µπορούσε
να βουλώσει τη στρόφιγγα και µολύνθηκαν πέντε πολιτείες και
όλος ο Κόλπος του Μεξικού- περιµένει να πάρει το 5% µε 8% για
να κάνει την επένδυση στο Ελληνικό. Ένα το κρατούµενο, για να
προσγειωνόµαστε στην πραγµατικότητα.
Έρχοµαι στα σηµερινά. Θέλω να θυµίσω το εξής. Κάντε µια
δηµοσκόπηση, τυχαία, πηγαίνετε κάτω στην Οµόνοια, στου
Ψυρρή, όπου θέλετε, και ρωτήστε τους Έλληνες πολίτες αν ξέρουν τι θα πει µέρισµα, ότι µειώνεται η φορολογία στο µέρισµα,
ότι τη µειώνετε εσείς. Ρωτήστε τον κόσµο, το 90%, τι θα πει «µειώνουµε τη φορολόγηση εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου».
Ρωτήστε. Δεν θα πάρετε απάντηση. Δεν ξέρει κανείς. Δεν τους
αφορά. Ρωτήστε τι θα πει µείωση φορολόγησης αµοιβαίων κεφαλαίων. Δεν θα πάρετε απάντηση. Ρωτήστε τι θα πει, για να συνεννοούµαστε, µείωση σε φορολόγηση κατόχων εταιρικών οµολόγων.
Γιατί τα λέω; Τα είπε και η κ. Παπανάτσιου. Δεν θέλω να τα
επαναλάβω. Ούτε λίγο ούτε πολύ αυτή τη στιγµή εξαντλείτε την
εύνοιά σας σε παροχή φορολογικών κινήτρων στον ιδιωτικό
τοµέα, γιατί κάποιο κοµµάτι του ιδιωτικού τοµέα είναι πολύ υγιές
και το σεβόµαστε όλοι.
Και έρχεται µετά από όλα αυτά -ο χρόνος είναι λίγος, το ξέρω,
δεν έχουµε πολύ χρόνο για να µιλήσουµε- µετά από τέσσερις δεκαετίες εφαρµογής αυτής της πολιτικής, αυτής που τώρα εξαγγέλλετε, σε διεθνές επίπεδο, αυτή την πολιτική που εσείς εφαρµόζετε -και δεν την κατακρίνω εγώ, ούτε οι συριζαίοι- ο ΟΟΣΑ, η
Παγκόσµια Τράπεζα και το ΔΝΤ και λένε ότι αυτά που κάνετε συνιστούν τροχοπέδη στην οικονοµική ανάπτυξη. Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.
Θέλω να σας θυµίσω δύο νούµερα που τα επιβεβαιώνει η παγκόσµια δηµοσκοπική -οποιαδήποτε- επιστήµη, µε πρώτη και καλύτερη την OXFAM, ογδόντα τέσσερις άνθρωποι ξαναλέω έχουν
περιουσιακά στοιχεία όσο ο µισός φτωχός πλανήτη. Αυτήν την
πολιτική που οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια στη φτωχοποίηση
του πλανήτη και στην καταστροφή του.
Θέλω να σας θυµίσω ότι ο Σβάρτσµαν, ένας µεγάλος επενδυτής, καίει το 1/5 του πνεύµονα του πλανήτη, το δάσος του Αµαζονίου. Είναι άνθρωπος που χρηµατοδοτεί τον Τραµπ και τον
Μπολσονάρο.
Θέλω, επίσης, να πω το εξής: Αυτή τη στιγµή η οικονοµική πολιτική που εσείς εφαρµόζετε, µην κοροϊδευόµαστε, είναι πολιτική
για τους πολύ λίγους. Πράγµατι τα κράνη θα τα ψηφίσω και εγώ
και όλα αυτά που λέτε, καµµία αντίρρηση, µόνο που είναι στάχτη
στα µάτια. Διότι η µεγάλη µερίδα των επιλογών που κάνετε παίρ-
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νει το 1%, µην κοροϊδευόµαστε. Σας τα είπαν τριάντα φορές µε
επιχειρήµατα. Αυτή είναι η αλήθεια, µε όλο τον σεβασµό που έχω
στον Υπουργό, που είναι ένας ευπρεπέστατος Υπουργός, αλλά
διαφωνώ µαζί του.
Θέλω ακόµα, για να συνεννοούµαστε, και δεν έχω πολύ χρόνο,
να πω το εξής: Πιστεύω ότι επενδύσεις σηµαίνει αξιοπιστία. Δεν
έρχεται κανείς να δώσει τα λεφτά του σε µία χώρα που δεν είναι
αξιόπιστη. Γι’ αυτό σας είπα τα τρία παραδείγµατα της αριστείας
και πόσα άλλα τρία παραδείγµατα. Την ίδια στιγµή που χαρίζετε
το 1.800.000.000 στον κ. Φρουζή -που έχετε στοιχηθεί όλοι πίσω
από αυτόν τον αξιόπιστο και σεβαστό πολίτη- το 1.800.000.000
δεν µπορούσε να το πάρει, τώρα µπορεί να το πάρει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Παπαχριστόπουλε, ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα λεπτό θέλω και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Την ίδια στιγµή που ο Φρουζής θα πάρει το 1.800.000.000 από
τις ελβετικές τράπεζες, οι συνταξιούχοι θα πάρουν 192 εκατοµµύρια λιγότερα. Την ίδια στιγµή που οι τραπεζίτες της «LEHMAN
BROTHERS» σαπίζουν στη φυλακή, οι δικοί µας τραπεζίτες δεν
έχουν αυτεπάγγελτη δίωξη, όταν δώσουν ένα δάνειο χωρίς εγγύηση. Είναι κατ’ έγκληση, δηλαδή πρέπει να καρφώσουν οι ίδιοι
τον εαυτό τους. Την ίδια στιγµή που κόβετε ένα κονδύλι 64 εκατοµµυρίων ευρώ από την παιδεία, την ίδια στιγµή µε ύπουλο
τρόπο, µε το άρθρο 86, την παθητική δωροδοκία του παρελθόντος πάτε να την εξαλείψετε. Δεν µπορείτε, όµως, να το κάνετε
και δεν ήρθατε ευθαρσώς εδώ να πείτε, ναι, δεχόµαστε…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Παπαχριστόπουλε, σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχω πάρει πολύ
χρόνο, κύριε Πρόεδρε, και βλέπετε ότι τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μιλάτε οκτώµισι
λεπτά. Έλεος!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Άλλοι µίλησαν έντεκα
λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Άλλο µισό λεπτό και
θα φτάσουµε στα εννέα λεπτά. Αυτό είναι σε βάρος των υπόλοιπων συναδέλφων.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω.
Την ίδια στιγµή δίνετε δείγµατα γραφής, την παθητική δωροδοκία να τη νοµιµοποιήσετε. Δεν µας ενδιαφέρει το µέλλον. Μας
ενδιαφέρει το παρελθόν. Χρεοκόπησε η χώρα. Μπορεί κάποιοι
να ευθύνονται.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής. Έχω µαζί µου
ένα βιβλίο. Είναι γραµµένο πριν από σαράντα χρόνια. Διαβάζω
δυο παραγράφους και δεν θέλω να πω τίποτε άλλο. Σήµερα οι
αγορές οδηγούν την παγκόσµια κοινότητα σε συνεχείς κρίσεις.
Οι ανισότητες αυξάνονται όλο και περισσότερο. Η ανεργία απειλεί πλέον ολόκληρα κοινωνικά στρώµατα, η κοινωνική συνοχή
απειλείται και µαζί της απειλείται η παγκόσµια ειρήνη. Η πολιτική
έχει χάσει τη δυναµική που είχε να επηρεάζει τις εξελίξεις. Ο
έλεγχος έχει περάσει στις αγορές. Αυτά γράφονταν σαράντα
χρόνια πριν. Προειδοποιούµε ότι όλα γίνονται για το κέρδος.
Αυτό ακριβώς θα έχει επιπτώσεις στην κοινωνία, όταν η οικονοµία της αγοράς λειτουργεί ανεξέλεγκτα.
Είναι δικό σας µήνυµα. Αναφέρεται στην πολιτική, που είναι
θέµα αρχών, και είναι γραµµένο από τον Ούλωφ Πάλµε.
Αυτό ήθελα να πω και ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Ακτύπης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση, πιστή για άλλη
µια φορά στις προεκλογικές της δεσµεύσεις, φέρνει σήµερα ένα
φορολογικό νοµοσχέδιο, το οποίο είναι στοχευµένο, ρεαλιστικό
και κινείται µέσα στον δηµοσιονοµικό χώρο που δηµιούργησε η
παρούσα Κυβέρνηση. Έρχεται µετά από µια περίοδο αφαίµαξης
της µεσαίας τάξης να επανεκκινήσει την οικονοµία και να ελαφρύνει τη φορολογία για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
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Είναι ένα σχέδιο νόµου µε αναπτυξιακή διάσταση και µια προσπάθεια για κοινωνική δικαιοσύνη. Μια κοινωνική δικαιοσύνη, η
οποία επλήγη βάναυσα την περίοδο διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Υπάρχει το ερώτηµα: Συζητάµε σήµερα από το πρωί και το ζητούµενο είναι, θα µπορούσατε άραγε να ψηφίσετε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο; Αστείο και µόνο που ακούγεται. Εδώ δεν
ψηφίσατε τις συµβάσεις για τους υδρογονάνθρακες, που τις φέραµε, χωρίς να αλλάξουµε ούτε ένα «και». Εάν περιµέναµε ότι
θα ψηφίζατε το παρόν νοµοσχέδιο, θα ήµασταν αφελείς.
Όσο όµως και αν προσπαθείτε για την τιµή των όπλων να δηµιουργήσετε εντυπώσεις, ότι δήθεν θίγονται µε το παρόν νοµοσχέδιο η µικροµεσαία και η µεσαία τάξη, είναι αδύνατον να το
πετύχετε. Και ξέρετε γιατί; Γιατί θα σας ακολουθούν τα γεγονότα, οι αριθµοί και οι συγκρίσεις.
Πάµε λίγο γρήγορα να δούµε τα πεπραγµένα σας. Επιβάλατε
νέους φόρους από το 2015 έως το 2018 5,5 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, ενώ προεκλογικά, πριν αναλάβετε τη διακυβέρνηση της
χώρας, λέγατε ότι είναι άδικοι οι φόροι, τους οποίους επέβαλαν
στους πολίτες.
Αναλυτικότερα, οι φόροι που βάραιναν τους φορολογούµενους ήταν: ανατροπές στον ΦΠΑ µε αύξηση του συντελεστή στο
24%, αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος, αύξηση του ΦΠΑ
στα νησιά, αύξηση στην προκαταβολή φόρου, αύξηση της φορολογίας στις επιχειρήσεις, αύξηση των συντελεστών στον φόρο
ασφαλίστρων, φόρος διαµονής στα ξενοδοχεία και στα ενοικιαζόµενα, κατάργηση έκπτωσης φόρου για ιατρικές δαπάνες, αύξηση φόρου στα τσιγάρα και τον καπνό, φορολόγηση βραχυχρόνιας µίσθωσης των ακινήτων, φόρος εισοδήµατος στα εταιρικά αυτοκίνητα, τέλος στη συνδροµητική τηλεόραση, τέλος συνδροµητών σταθερής τηλεφωνίας και ίντερνετ, αύξηση φόρου
στη µπύρα, φόρο στον καφέ, µείωση της δαπάνης για τον φόρο
θέρµανσης, αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα οινοπνευµατώδη, επιβλήθηκε ο ειδικός φόρος στο κρασί, ειδικός
φόρος κατανάλωσης 1 ευρώ ανά 10 ml υγρού ηλεκτρονικού τσιγάρου. Αυξήθηκαν οι συντελεστές του συµπληρωµατικού ΕΝΦΙΑ,
αυξήθηκαν οι συντελεστές για τον υπολογισµό του ΕΝΦΙΑ στα
οικόπεδα, αυξήθηκε ο συµπληρωµατικός ΕΝΦΙΑ για τα νοµικά
πρόσωπα και πάει λέγοντας. Δεν µου φτάνει ο χρόνος, για να
ολοκληρώσω το τι φορολογίες βάλατε.
Όλα αυτά βέβαια έγιναν, γιατί καταφύγατε στην εύκολη λύση,
στην υπερφορολόγηση όλων, κυρίως όµως µισθωτών και συνταξιούχων. Κυρίως, φορολογήσατε τους φτωχούς και αδύναµους,
καθώς επίσης εξαφανίσατε τη µεσαία τάξη. Με όλα αυτά, άραγε,
δικαιούστε σήµερα να µιλάτε και να κάνετε κριτική;
Αναφέρθηκε το πρωί από τον εισηγητή σας ότι το κάνατε σε
δύσκολη συγκυρία. Ναι, αλλά προεκλογικά τάξατε τα πάντα, για
να πάρετε την εξουσία. Τους εξαπατήσατε, τους είπατε ότι θα
τους σώσετε και κοντέψατε να τους εξαφανίσετε. Εµείς προεκλογικά τους είπαµε την αλήθεια και νοµίζω ότι ο λαός ήταν ώριµος,
για να δεχθεί αυτήν την αλήθεια.
Ερχόµαστε στο παρόν νοµοσχέδιο. Υπάρχει κάποιο µέτρο σε
αυτό το νοµοσχέδιο, κάποιο άρθρο που αυξάνει τη φορολογία
σε κάτι; Εάν µας κατηγορείτε ότι δεν είναι πολύ µεγάλες οι φοροελαφρύνσεις µας, σας λέµε ότι µέσα σε πέντε µήνες και στον
δηµοσιονοµικό χώρο, που εµείς δηµιουργήσαµε, κάνουµε το
πρώτο βήµα, για να ανακουφίσουµε τους πιο αδύναµους. Επίσης, µειώνουµε τη φορολογία των επιχειρήσεων, για να υπάρξει
η δυνατότητα να έρθουν επενδύσεις στη χώρα µας µετά από µια
περίοδο αποεπένδυσης, που οι ιδεοληψίες σας επέφεραν.
Είναι σίγουρο ότι µε τη µείωση των πρωτογενών πλεονασµάτων που θα πετύχουµε µε τη συνετή και µεταρρυθµιστική πολιτική µας, θα υπάρξει µεγαλύτερος δηµοσιονοµικός χώρος για
περαιτέρω µειώσεις φόρων και αυξηµένων παροχών. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, αφού το κλίµα και η
ψυχολογία έχουν αλλάξει. Βλέπουµε ότι σε ανοδική πορεία επανήλθε ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος, κατέγραψε υψηλό δεκαετίας, ενώ αυτός της καταναλωτικής εµπιστοσύνης υψηλό εικοσαετίας. Επίσης, µε ρεκόρ τριµήνου έκλεισε η µεταποίηση τον
Νοέµβριο. Την περίοδο αυτή παρατηρείται ενίσχυση επιµέρους
τοµέων της οικονοµίας, αναθέρµανση της οικοδοµικής δραστη-
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ριότητας, σταθεροποίηση του τουρισµού σε υψηλά επίπεδα και
συνέχιση της καλής εξαγωγικής επίδοσης ορισµένων κλάδων.
Έτσι, λοιπόν, µέσα σε αυτό το κλίµα και µε αυτές τις δυνατότητες, µε το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο επιτυγχάνεται σηµαντική ελάφρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ενδεικτικά και
επιγραµµατικά αναφέρω τη δραστική µείωση του εισαγωγικού
φορολογικού συντελεστή για τα εισοδήµατα έως 10.000 ευρώ
από το 22% στο 9%, µέτρο το οποίο είναι κλιµακωτό και αφορά
όλες τις κατηγορίες. Έχουµε 1.000 ευρώ αύξηση του αφορολογήτου για κάθε παιδί. Όπως είπαµε, θα έχουµε 13% ΦΠΑ από
24% για τα βρεφικά είδη και τα κράνη. Μείωση της φορολογίας
επιχειρήσεων από 28% στο 24%, η οποία θα ισχύσει από το 2019,
µε προοπτική να πάει στο 20%. Θα έχουµε 10% χαµηλό φορολογικό συντελεστή για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήµατα. Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος στο 95%. Και εδώ
δεχόµαστε εκ µέρους σας κριτική, αλλά να µην ξεχνάτε ότι το
πήρατε από το 55%, για να το πάτε στο 100%. Τώρα αρχίσαµε
και κατεβαίνουµε αργά και σταθερά.
Νέες ρυθµίσεις χρεών για όσους δεν ρύθµισαν µέχρι την 1η
Νοεµβρίου 2019. Στήριξη της οικοδοµικής δραστηριότητας µε
µια σειρά θετικών πρωτοβουλιών, που στόχο έχουν να δοθεί µεγαλύτερη αξία στα ακίνητα και να κινηθεί µια αγορά που επηρεάζει σηµαντικά το σύνολο της ελληνικής οικονοµίας. Είναι και
πάρα πολλά άλλα µέτρα, τα οποία για την οικονοµία του χρόνου,
δεν θα τα αναφέρω, αφού έχουν αναλυθεί προηγουµένως από
άλλους οµιλητές της παράταξής µας και από τον εισηγητή µας.
Μας κατηγορείτε ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι προσανατολισµένο στην προσέλκυση επενδύσεων. Η απάντηση είναι απλή.
Ναι, είναι. Και είναι, διότι µόνο εάν καλυφθεί το τεράστιο επενδυτικό κενό της χώρας, θα δηµιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες
που θα επιτρέψουν στην Κυβέρνηση να προβεί σε νέες µειώσεις
φόρων, που το τελευταίο είναι η πρόθεση της Κυβέρνησης, όπως
προείπα.
Αυτά τα λένε οι βασικές αρχές της οικονοµικής θεωρίας. Με
το νέο νοµοσχέδιο η επιχειρηµατική δράση δεν αντιµετωπίζεται
πλέον φοβικά ή ιδεοληπτικά, όπως συνέβαινε µέχρι τώρα, αλλά
ως πυρήνας, ως εφαλτήριο, για να ξαναµπεί η χώρα σε τροχιά
ανάπτυξης και δηµιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι πρέπει να είστε σίγουροι ότι ο ελληνικός λαός µας εµπιστεύεται. Μας εµπιστεύεται,
γιατί υλοποιούµε κατά γράµµα ό,τι του είπαµε προεκλογικά. Προεκλογικά κοιτάξαµε κατάµατα τους Έλληνες και τους είπαµε τι
µπορούµε να κάνουµε. Και κάνουµε πράγµατι περισσότερα απ’
αυτά που υποσχεθήκαµε για τις πρώτες εκατόν πενήντα ηµέρες
διακυβέρνησης, σε αντίθεση µε εσάς που τους υποσχεθήκατε
λαγούς µε πετραχήλια και τελικά τους εξαθλιώσατε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Αχµέτ Ιλχάν από το Κίνηµα Αλλαγής.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα πριν αρχίσω τη ρητορική µου και αναπτύξω την αγόρευσή µου για το φορολογικό νοµοσχέδιο, να κάνω χρήση ενός
δικαιώµατός µου.
Σήµερα το πρωί ακούσαµε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης,
τον κ. Βελόπουλο, που προσέβαλε βάναυσα τους µουσουλµάνους. Ως ένας από τους τρεις µουσουλµάνους Βουλευτές, που
έχω την τιµή να υπηρετώ στην ελληνική Βουλή, θέλω να ασκήσω
το δικαίωµα να απαντήσω πρώτα σε αυτό και µετά να µπω στην
τοποθέτηση για το φορολογικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίναµε σήµερα θεατές σε ένα
πρωτοφανές θέαµα. Είχε το θράσος ο κ Βελόπουλος να προσβάλλει βάναυσα όλους τους µουσουλµάνους και γενικά όλο το
Ισλάµ. Θα σας αναφέρω µόνο ενδεικτικά κάποιες λέξεις του από
τα Πρακτικά της Βουλής. Ρωτάει «µπορεί το Ισλάµ να αφοµοιωθεί;» και µετά λέει «δεν είναι θρησκεία, είναι πολυθρησκευτική
ιδεολογία», δηλαδή αµφισβητεί ένα από τα µεγαλύτερα θρησκεύµατα της ανθρωπότητας, το Ισλάµ και λέει ότι δεν είναι θρησκεία.
Καταλαβαίνουµε τι σηµαίνει αυτό, κύριε Βελόπουλε; Καταλαβαίνετε, όταν λέτε ότι δεν είναι θρησκεία, τι σηµαίνει αυτό; Και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΒ’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

εγώ να πω ότι δεν είναι θρησκεία η Ορθοδοξία, δεν είναι θρησκεία ο Καθολικισµός κ.λπ.. Πού θα πάει αυτή η υπόθεση;
Λέει παρακάτω: «Πώς θα αφοµοιώσουµε ένα διαφορετικό σύστηµα στην Ελλάδα; Είναι ασύµβατο το Ισλάµ µε τον νοµικό πολιτισµό». Και προχωράει και λέει το εξής. «Δεν ξέρετε τι λέει το
Ισλάµ, κύριοι, για τους οµοφυλόφιλους; Κλείνετε τα µάτια σας,
δεν ξέρετε; Τους σκοτώνουν».
Κύριε Βελόπουλε, όπως σε όλες τις θρησκείες υπάρχουν δόγµατα, αιρέσεις, παραθρησκευτικές οργανώσεις, έτσι και στο
Ισλάµ µπορεί να υπάρχουν κάποιες αιρέσεις που να υπερασπίζονται αυτό. Όµως αυτό δεν είναι το Ισλάµ, δεν είναι το Ιερό Βιβλίο και δεν έχετε δικαίωµα από το Βήµα της Βουλής να
συκοφαντείτε, να εξυβρίζετε και να λέτε ότι το Ισλάµ δεν είναι
θρησκεία.
Θα ήθελα να πω -και κλείνω την απάντησή µου- το εξής. Μιλήσατε για αφοµοίωση. Μήπως τα έχετε µπερδέψει και πρέπει να
µιλήσουµε για ενσωµάτωση; Τι είναι αφοµοίωση, κύριε Βελόπουλε; Η αφοµοίωση έχει ως σκοπό την ένταξη των µουσουλµάνων στην εθνική κοινότητα, ενώ εµείς υπερασπιζόµαστε την
ενσωµάτωση, η οποία είναι ένταξη στην πολιτική κοινότητα.
Τι απαιτεί όµως η αφοµοίωση; Να αφοµοιώσετε µία θρησκεία,
µία διαφορετικότητα, να τους εντάξετε στην εθνική κοινότητα,
δηλαδή να µην λένε ότι είναι µουσουλµάνοι, να µην έχουν τίποτα
το διαφορετικό. Στην ουσία δηλαδή είναι εντελώς µία φασιστική
ή άλλη νοοτροπία. Μιλάτε για ξεκάθαρη αφοµοίωση. Δεν εξαιρέσατε κανέναν
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι, όχι.
ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ: Δεν αναφέρθηκε ο Πρόεδρος µόνο σε ορισµένους ίσως ισλαµιστές που έχουν άλλη άποψη, αλλά αναφέρθηκε
σε όλο το Ισλάµ και είπε αυτά που είπε. Όλα αυτά είναι καταγεγραµµένα στα Πρακτικά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Το φανατικό Ισλάµ είπαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ, µην
διακόπτετε.
ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ: Εγώ οφείλω και θέλω να δηλώσω το εξής.
Είµαι περήφανος, όπως είναι υπερήφανοι οι εκατόν είκοσι χιλιάδες της µουσουλµανικής µειονότητας που ζουν στη Θράκη. Είναι
περήφανοι άνθρωποι που ζουν στην Ελλάδα και είναι µουσουλµάνοι, όπως είµαι και εγώ, περήφανος που εδώ και τρεις θητείες
υπηρετώ το ελληνικό Σύνταγµα. Είµαι περήφανος που βρίσκοµαι
στη Βουλή και πριν από δεκαπέντε µέρες, εδώ, υπερασπίστηκα
τη θρησκευτική ελευθερία. Μάλιστα, το κόµµα µου είχε το θάρρος να προτείνει κάτι που τελικά η Πλειοψηφία δεν αποδέχτηκε.
(Χειροκροτήµατα)
Θα προχωρήσω, κύριε Πρόεδρε, στην αγόρευσή µου. Οι καιροί είναι ύποπτοι και πρέπει να ξέρουµε τι λέµε στη Βουλή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης
για τη φορολογική µεταρρύθµιση που συζητάµε σήµερα έχει τα
εξής βασικά χαρακτηριστικά.
Πρώτον, είναι δέσµιο των υψηλών πλεονασµάτων που υπέγραψε ο Τσίπρας και διατηρεί η σηµερινή Κυβέρνηση. Πόσα ήταν
τα πλεονάσµατα; Ήταν 7 δισεκατοµµύρια. Και τι δώσατε σήµερα;
Ψίχουλα 170 εκατοµµυρίων ως κοινωνικό µέρισµα, όπως και η
προηγούµενη κυβέρνηση είχε δώσει ψίχουλα. Υπερπλεόνασµα 7
δισεκατοµµύρια, µατωµένη υπερφορολόγηση και τελικά δώσατε
σήµερα 170 εκατοµµύρια µόνο ψίχουλα σε αυτούς τους ανθρώπους.
Δεύτερον, επιδεινώνει την άδικη για τους πολλούς σχέση έµµεσων και άµεσων φόρων. Τρίτον, διατηρεί την υπερφορολόγηση και τους φραγµούς που επέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ για την
παραγωγή νέων εισοδηµάτων. Τέταρτον, δεν περιλαµβάνει κίνητρα για τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και την προώθηση επενδύσεων στη σύγχρονη τεχνολογία που θα απαντήσει
στις προκλήσεις της Δ’ βιοµηχανικής επανάστασης.
Η δίκαιη κατανοµή των φορολογικών βαρών αποτελεί βασική
προϋπόθεση για την οικοδόµηση ενός κράτους δικαίου. Η προηγούµενη κυβέρνηση µε την φοροεπιδροµή ενάντια στα µεσαία
τάξη, που εσείς φιλοδοξείτε να την υπερασπιστείτε, φρόντισε να
τραυµατίσει βαριά το σηµαντικότερο πυλώνα της ελληνικής οικονοµίας, που είναι η µικροµεσαία επιχείρηση, οδηγώντας στην
ανεργία χιλιάδες αυτοαπασχολούµενους πολλών κλάδων της
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ελεύθερης οικονοµίας.
Να ξέρετε ότι µόνο στον Νοµό Ροδόπης, για παράδειγµα, η
ανεργία σήµερα κυµαίνεται γύρω στο 17%, στην πραγµατικότητα
όµως είναι πολύ µεγαλύτερη, καθώς στους δείκτες αυτούς δεν
καταγράφονται οι χιλιάδες συµπολίτες µας, ειδικά της µειονότητας, που παίρνουν τον δρόµο της ξενιτιάς.
Ως προερχόµενος από µία περιοχή κατ’ εξοχήν αγροτική και
κτηνοτροφική, όπως είναι η Θράκη, αλλά και µε τεράστια προβλήµατα επιβίωσης της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας, θέλω
να δώσω ιδιαίτερη έµφαση στις προτάσεις και την τροπολογία
του Κινήµατος Αλλαγής που καταθέσαµε σήµερα σε εσάς, κύριε
Υπουργέ.
Πιο συγκεκριµένα σας προτείνουµε να υιοθετήσετε την πρότασή µας, η οποία είναι πολύ απλή. Πρώτον, λέµε για συντελεστή
φορολόγησης 9% των κερδών από ατοµική αγροτική επιχείρηση
µε φορολογητέο εισόδηµα έως 10.000 ευρώ και 13% για το
υπερβάλλον φορολογητέο εισόδηµα, γιατί οι φοροελαφρύνσεις,
που έχουµε στο συζητούµενο νοµοσχέδιο, αφορούν µόλις το 6%
των αγροτών. Μόλις το 6% των αγροτών τελικά µπορεί να επωφεληθεί από αυτό το περίφηµο σηµερινό φορολογικό νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Φέρνετε βέβαια µια θετική διάταξη που αφορά τη φορολόγηση
µε συντελεστή 10% των κερδών των αγροτικών συνεταιρισµών
και των οµάδων παραγωγών, όµως τι κίνητρο δίνετε στον αγρότη
για να παραδώσει τα προϊόντα του στις συλλογικές οργανώσεις;
Κανένα. Γι’ αυτό τον λόγο το Κίνηµα Αλλαγής έχει προτείνει έκπτωση 35% στα έσοδα του αγρότη, µε βάση την αξία των προϊόντων που παραδίδει στο συνεταιρισµό. Σηµασία έχει τι παραδίδουµε εκεί. Εκεί είναι το κίνητρο.
Προτείνουµε, επίσης, προκειµένου να ενισχυθεί ουσιαστικά η
πρωτογενής παραγωγή, την καθιέρωση του αφορολογήτου των
ενισχύσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και της
αγροτικής αποζηµίωσης. Για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του ΦΠΑ, του άρθρου 41, που παραδίδουν τα αγροτικά τους
προϊόντα και είναι µέλη, προτείνουµε να επιστρέφεται πλέον
ποσό 5%.
Επιτέλους, θεσµοθετείστε οριστικά και αµετάκλητα την εξαίρεση των αγροτεµαχίων από το συµπληρωµατικό ΕΝΦΙΑ, γιατί
µε βάση την υπάρχουσα νοµοθεσία η ισχύουσα εξαίρεση δεν
ισχύει για τον υπολογισµό του ΕΝΦΙΑ του 2019.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήταν αναµενόµενο από την Κυβέρνηση να προβλεφθούν
και ειδικές φορολογικές ρυθµίσεις που θα διασφάλιζαν την ανταγωνιστικότητα των παραγόµενων προϊόντων στον πρωτογενή
τοµέα και τη µεταποίηση και θα συρρίκνωναν το χάσµα µε τις µεγάλες αγορές του κέντρου. Αδιαφορία όµως υπάρχει.
Για παράδειγµα, θα µπορούσε να συζητηθεί η ιδέα διαµόρφωσης ενός µεταφορικού ισοδύναµου για τα προϊόντα και τις επιχειρήσεις της Θράκης και των περιοχών που είναι φτωχές, στα
πρότυπα των νησιωτικών περιοχών της Ελλάδος. Μην ξεχνάτε
επίσης την επιδότηση εργασίας.
Δυστυχώς το συζητούµενο νοµοσχέδιο δεν φέρνει την πολυπόθητη φορολογική µεταρρύθµιση για τη χώρα µας. Είναι
άτολµο, χωρίς όραµα και κυρίως χωρίς καµµία αναπτυξιακή διάσταση. Είναι µια χαµένη ευκαιρία και είναι κρίµα, κύριε Υπουργέ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τι θέλετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Να απαντήσω σε κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σε τι να απαντήσετε
και σε ποιον;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Σε αυτά που ακούστηκαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μα, µε συγχωρείτε.
Δεν θα γίνει αυτό το πράγµα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, τι να
απαντήσετε;
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, λέγονται ανακρίβειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα παίρνει τον λόγο
όποιος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από την όποια Κοινοβουλευτική Οµάδα να απαντάει σε ένα Βουλευτή που εξέφρασε
άποψη για ένα θέµα; Σας παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Έχω το δικαίωµα να απαντήσω,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Χατζηγιαννάκη, ελάτε στο Βήµα.
Εκφώνησα τον κ. Χατζηγιαννάκη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω το δικαίωµα να
µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν σας στερώ το
δικαίωµα, αλλά το δικαίωµα αυτό έχει και κάποια κριτήρια και κάποια όρια και δεν µπορεί επί παντός επιστητού να µιλάει ο Κοινοβουλευτικός. Σας παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Μα, απευθύνθηκε σε εµάς, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Χατζηγιαννάκη, έχετε τον λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το πρωί, µόλις άνοιξε η συζήτηση, άκουσα τον εισηγητή της
Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Αµυρά, να κλείνει την εισήγηση του
συγκλονιστικού νοµοσχεδίου, που σήµερα συζητάµε, µε τη
φράση ότι το νοµοσχέδιο αυτό είναι να το πίνουµε στο ποτήρι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Στην υγειά σας!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Έψαξα, λοιπόν, και εγώ,
επειδή µου αρέσει να ακούω και να παρακολουθώ, να βρω ένα
ποτήρι καλό, κρυστάλλινο. Μόλις το βρήκα λοιπόν και λέω «άντε,
να το πιούµε και εµείς στην υγειά µας», έπεσε στα χέρια µου η
έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής. Τροµοκρατήθηκα. Έπεσε κάτω. Έσπασε. Λέω «τόσο κρυστάλλινο νοµοσχέδιο
να έχει τόσα τις αντισυνταγµατικές διατάξεις, να έχει τόσα
λάθη;». Λέω «δεν µπορεί, κάποιο λάθος θα έγινε».
Ξεκίνησα, λοιπόν, να διαβάζω και εγώ -όπως λέει και η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής- για να δω πραγµατικά αν το συγκεκριµένο φορολογικό νοµοσχέδιο ποιους υπηρετεί και αν
υπηρετεί τη γενική άποψη που έχει η Νέα Δηµοκρατία ότι η ανάπτυξη έρχεται για όλους. Εκτός από τη σελίδα 9 που µας αναφέρει η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής ότι η κατάργηση του
αφορολογήτου ποσού εισοδήµατος ή η θέσπιση αφορολογήτου
ποσού κάτω από το ελάχιστο όριο διαβίωσης δηµιουργεί προβληµατισµό -εντάξει, αυτό το έχουµε απαντήσει- προχωράµε
µετά στο άρθρο 7. Και επειδή ο χρόνος δεν επαρκεί, δεν θα σας
διαβάσω όλες τις παρατηρήσεις που έχει κάνει. Θα διαβάσω
µόνο το συµπέρασµα.
«Υπό το φως των ανωτέρω, παρατηρείται ότι στην αιτιολογική
έκθεση που συνοδεύει το υπό εξέταση νοµοσχέδιο δεν αιτιολογείται επαρκώς πώς επί συναλλαγών για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα οικεία φορολογικά παραστατικά η εξόφλησή τους µε
χρήση ηλεκτρονικών µέσων εξυπηρετεί καλύτερα τη µείωση της
φοροδιαφυγής και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Κατά
τούτο, δεν αιτιολογείται επαρκώς, πώς ο τρόπος εξόφλησης µία
συναλλαγής συνιστά κίνητρο για τον ιδιώτη φορολογούµενο να
ζητήσει την έκδοση του προβλεπόµενου φορολογικού παραστατικού». Δεν συνεχίζω, γιατί είναι µεγάλο. Λέει πάρα πολλά ούτως
ή άλλως η Επιστηµονική Υπηρεσίας της Βουλής.
Αυτό, όµως, που προσπαθεί να επισηµάνει και σύµφωνα µε την
ευρωπαϊκή νοµοθεσία, την οποία παραθέτει, είναι ότι όποιοι περιορισµοί µπουν στις συγκεκριµένες διατάξεις είναι υπό προϋποθέσεις ανεκτοί, αλλά θα πρέπει να σταθµίζονται προσεκτικά µε
τα προσδοκώµενα οφέλη. Αυτό το λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και το αναπαραγάγει η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής. Δεν
είναι ανακάλυψη του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε των άλλων κοµµάτων. Αυτό
σε καµµία περίπτωση δεν επιτυγχάνεται µε το ποσοστό 30%, το
οποίο είναι απολύτως επαχθές για τα χαµηλότερα εισοδηµατικά
στρώµατα. Είναι απολύτως επαχθές.
Μία οικογένεια από αυτές που λίγο νωρίτερα ο κύριος Υπουργός ανέφερε ότι είναι στο 52% των φορολογουµένων έχει ένα οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 17.000 ευρώ. Αυτά είναι τα στοιχεία
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που µας παρέθεσε ο Υπουργός. Εάν έχει ένα ενοίκιο και άλλο
ένα ενοίκιο του παιδιού του που σπουδάζει ως προστατευόµενο
µέλος σε άλλη πόλη, πολύ απλά δεν πρόκειται ποτέ των ποτών
να καλύψει το 30% του υπολειπόµενου. Δεν έχει την οικονοµική
δυνατότητα µε 12.000. Μπορείτε να κάνετε τις πράξεις. Είναι
πολύ απλό. Άρα τι λέµε σε αυτή την οικογένεια; Λυπόµαστε. Χάσατε. Θα φορολογηθείτε µε 22%, όχι µε τον χαµηλό φορολογικό…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεν είναι έτσι.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Καλά. Εντάξει. Αφού τα διαβάζουµε. Δεν ξέρουµε αν τώρα εφαρµοστούν διαφορετικά από
τις φορολογικές αρχές. Έχουµε συνεργαστεί πολλές φορές µε
φορολογικές αρχές από το επάγγελµά µας. Δεν συµβαίνει αυτό
συνήθως. Παίρνουν το γράµµα του νόµου και το εφαρµόζουν µε
τον χειρότερο τρόπο, για τον φορολογούµενο φυσικά. Οι φορολογούµενοι αυτοί -να το ξέρετε- µε 22% θα φορολογηθούν.
Ποσώς, όµως, σας ενδιαφέρει.
Εκτός από αυτήν την επισήµανση, υπάρχει και η επισήµανση
για την έννοια της εταιρικής ευθύνης. Δεν βάζω τα βερµπαλιστικά, αν είναι σωστή, αν είναι σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό δίκαιο
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να πάµε στην ουσία.
Προϋπόθεση της εκπλήρωσης ευθύνης των εταιρειών για τον
αντίκτυπο στην κοινωνία, λέει η Επιστηµονική Υπηρεσία, είναι ο
σεβασµός της ισχύουσας νοµοθεσίας και των συλλογικών συµβάσεων µεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Κρίµα, όµως. Η µία από
τις δύο προϋποθέσεις για την έννοια της κοινωνικής ευθύνης έχει
καταργηθεί µε προηγούµενο νόµο της Κυβέρνησης. Άρα η κοινωνική ευθύνη, την οποία µας λέτε ότι έχετε θεσµοθετήσει,
αφορά στην πραγµατικότητα φοροελαφρύνσεις των πολύ µεγάλων επιχειρήσεων και τρόπους να αποφεύγουν φορολογία.
Εποµένως, είναι δεδοµένο ότι δεν έχει καµµία έννοια κοινωνικής ευθύνης, από τη στιγµή που ένας από τους δύο πυλώνες,
που είναι από τις βασικές αξίες του ευρωπαϊκού δικαίου, δεν
µπορεί µε δική σας ευθύνη, µε την κατάργηση των συλλογικών
συµβάσεων εργασίας να ισχύει.
Πάµε και στο άρθρο 34 που αφορά την ευθύνη των διοικούντων στα νοµικά πρόσωπα. Και σε αυτή την περίπτωση, ανεπίτρεπτα η αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων περιορίζεται, σε
αντίθεση µε ό,τι ίσχυε µέχρι τώρα, όχι µε τους δικούς µας νόµους, όχι µε τα δικά µας φορολογικά, αλλά µε όλες τις φορολογικές ρυθµίσεις που ίσχυαν από πίσω.
Και ερωτώ τον κύριο Υπουργό: Έχετε κάνει µελέτη, ποιους
αφορά, πόσους αφορά και τι ποσά, τα οποία έχουν βεβαιωθεί
στο δηµόσιο, θα διαγραφούν άπαξ και διαπαντός µε τη διάταξη
αυτή; Πρέπει να ξέρει και ο Έλληνας πολίτης και να ξέρουµε και
εµείς ποιοι θα γλιτώσουν, ποιους θα αφορά και κατ’ εκτίµηση
έστω πόσα χρήµατα θα χάσει το ελληνικό δηµόσιο από αυτή τη
διάταξη. Διότι είναι δεδοµένο ότι θα χάσει.
Ιδίως, δε, για τις συγχωνευόµενες επιχειρήσεις που θα καταλήξει θα γίνει, κατά την άποψή µου, ολόκληρη σχολή για το πώς
θα συγχωνεύονται οι εταιρείες, ώστε τα διάδοχα σχήµατα να µην
έχουν καµµία ευθύνη.
Κλείνοντας, θέλω να καταδείξω και κάτι.
Σε όλες τις τοποθετήσεις της κυβερνώσας πλειοψηφίας, γίνεται λόγος για ελάφρυνση και καταπολέµηση της φοροδιαφυγής.
Είναι, όµως, σαφέστατο πλέον ότι οι φοροελαφρύνσεις είναι µεροληπτικές υπέρ των ανώτερων εισοδηµατικών στρωµάτων. Η,
δε, καταπολέµηση της φοροδιαφυγής είναι παραµύθι της Χαλιµάς.
Θα ήθελα να κλείσω λίγο πιο συγκεκριµένα. Την προηγούµενη
εβδοµάδα -και αυτό δείχνει πώς αντιλαµβάνεστε την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής- πέρασε σε άσχετο νοµοσχέδιο τροπολογία που χαρίστηκαν εκατοµµύρια -και εννοώ στο νοµοσχέδιο
για τη διαµεσολάβηση µε τροπολογία της τελευταίας στιγµήςσύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, τα οποία έχουν κυκλοφορήσει, χαριστικής διάταξης στους υποθηκοφύλακες, οι οποίοι ενώ διώκονταν, ενώ είχαν ξεκινήσει οι διώξεις από την εισαγγελία του
Αρείου Πάγου για υπεξαιρέσεις τεράστιων ποσών, πέρασαν ως
έσοδα φορολογητέα, αλλά µόνο για παραγεγραµµένες χρήσεις.
Είναι της δεκαετίας του ‘90, της δεκαετίας του 2000 και πάνω
από δεκαετία. Οπότε άνθρακας και εκεί ο θησαυρός. Και αυτό
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δείχνει πώς ακριβώς εννοείτε τη δίωξη και την καταπολέµηση της
φοροδιαφυγής.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Αθανάσιος Παπαδόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προφανώς, κάνει ελαφρύνσεις το κυβερνητικό φορολογικό νοµοσχέδιο, µε τη λογική ενός κόµµατος του ακραίου νεοφιλελευθερισµού, που υπηρετεί τις ανισότητες ως αιώνιες αµετακίνητες
κατά τον κ. Μητσοτάκη. Κάνει ελαφρύνσεις κυρίως στο 10% των
Ελλήνων που ανήκουν στα πλούσια στρώµατα, που έχουν τις
πολύ µεγάλες επιχειρήσεις, την πολύ µεγάλη κερδοφορία, τα
πολύ υψηλά εισοδήµατα, την πολύ µεγάλη ακίνητη περιουσία.
Κάνει ελαφρύνσεις στις τετρακόσιες εξήντα οκτώ επιχειρήσεις
που έχουν κέρδη µεγαλύτερα των 3 εκατοµµυρίων. Μειώνει τον
φόρο προσώπων µε πολύ υψηλά εισοδήµατα αλλοδαπής προέλευσης που γίνονται φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας. Μειώνει τη φορολογία µερισµάτων, τη φορολόγηση εταιρειών που
επενδύουν σε ακίνητη περιουσία, τη φορολόγηση εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αµοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων, τη φορολόγηση σε κατόχους εταιρικών οµολόγων. Έχει ταξικό πρόσηµο.
Δεν είναι εδώ ο κ. Σταϊκούρας για να απαντήσουµε πάλι σε µία
αναφορά που κάνει πάντα ότι η ασκούµενη οικονοµική πολιτική
είναι για όλους. Τα κόµµατα δεν είναι µε όλους και µε όλα. Τα
κόµµατα έχουν ταξικές αναφορές. Έχουν πολιτική που έχει ταξικό πρόσηµο. Να θυµίσω ότι ο Λάσκαρης είχε την ψευδαίσθηση
ότι θα καταργούσε την πάλη των τάξεων, τις συγκρούσεις ανάµεσα στο κεφάλαιο και την εργασία. Αυτά, όµως, ήταν αυταπάτες.
Εσείς, µε το φορολογικό νοµοσχέδιο συνεχίζετε µία οικονοµική πολιτική, η οποία κατήργησε ήδη τις ονοµαστικές µετοχές
για τους ιδιοκτήτες µέσων µαζικής επικοινωνίας, επιδοτήσατε τα
πρακτορεία διανοµής Τύπου, τις εξορύξεις χρυσού. Η πρώτη
τροπολογία σας ήταν διευκόλυνση στους επιχειρηµατίες να µην
προειδοποιούν για τις απολύσεις εργαζοµένων. Αυξήσατε ήδη
τις αντικειµενικές αξίες για πληρωµή ΕΝΦΙΑ κατά 140 εκατοµµύρια. Αλλάξετε τους ποινικούς κώδικες για να επωφεληθούν διωκόµενοι για διακίνηση µαύρου χρήµατος ή τραπεζίτες που έδιναν
θαλασσοδάνεια. Υπονοµεύσατε την ελευθερία των συλλογικών
διαπραγµατεύσεων. Αυξήσατε τα τιµολόγια της ΔΕΗ. Καταργείτε
τη µείωση στο 10% για τη συµµετοχή στα φάρµακα όσων έχασαν
το ΕΚΑΣ και δεν κάνετε τίποτα για τη στήριξη του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Οι ελαφρύνσεις είναι ασήµαντες στη µεσαία τάξη, στους επαγγελµατίες, στους επιστήµονες, στα φτωχά στρώµατα, στους
αγρότες, στο 90% των Ελλήνων. Κι εδώ λίγο να προσδιορίσουµε
τη µεσαία τάξη. Σε όλο τον κόσµο η µεσαία τάξη είναι ανάµεσα
στα φτωχά στρώµατα και την ελίτ. Κάνετε µια καινούργια σοφία
εσείς; Βρήκατε κάτι άλλο ενδιάµεσο, που να είναι αλλού τα όρια
της µεσαίας τάξης; Ακόµα και η κ. Μπακογιάννη αισθάνθηκε την
ανάγκη να συγκρουστεί µε την αντίληψη του κ. Σταϊκούρα περί
ορίων µεσαίας τάξης.
Οι ελάχιστες αυξήσεις που δίνει στα κατώτερα στρώµατα θα
µπορούσαν να είναι µεγαλύτερες, αν κάνατε κάποια άλλα, τα
οποία θα σας έδιναν την δυνατότητα. Θα µπορούσατε, για παράδειγµα, να αξιοποιήσετε το δηµοσιονοµικό χώρο που θα προέκυπτε από µείωση των πρωτογενών πλεονασµάτων. Κοιτάξτε,
όµως, λίγο τι λέτε εσείς. Λέτε ότι χρειάζεστε αξιοπιστία για να
µπορείτε να το κάνετε. Είναι µια οµολογία η οποία αναγνωρίζει
ότι αυτή η αδυναµία, για ένα κόµµα το οποίο έχει ψηφίσει 4,5%
πρωτογενή πλεονάσµατα µέχρι το 2018…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Με τι ανάπτυξη όµως;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Με ανάπτυξη, όµως, η οποία
είναι προς απόδειξη.
Το φορολογικό σχέδιο νόµου διευρύνει τις ανισότητες και στη
νέα εποχή, µετά τη λήξη των µνηµονιακών προγραµµάτων εσωτερικής υποτίµησης, στην περίοδο που το κεντρικό ζήτηµα είναι
το πώς θα ελαφρυνθούν τα στρώµατα που υπέστησαν τα µεγάλα
βάρη των µνηµονιακών δεσµεύσεων προς τους δανειστές της
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χώρας.
Αγνοεί προτάσεις, όπως της ΓΣΕΒΕΕ για ακατάσχετο επιχειρηµατικού λογαριασµού, για ειδική µέριµνα συλλογής αποδείξεων σε επιτηδευµατίες µε δέσµευση λογαριασµών, καθιέρωση
αφορολόγητου για επαγγελµατική δραστηριότητα, επέκταση της
ρύθµισης χαµηλού συντελεστή φορολόγησης. Αγνοεί τις προτάσεις της ΕΣΑΜΕΑ για ένα σωρό ζητήµατα που µας έβαλε. Και
επιµένει ο κ. Σταϊκούρας να ονοµάζει αυτό το νοµοσχέδιο «κοινωνικής δικαιοσύνης».
Κοιτάξτε λίγο, συνάδελφοι. Εµείς δεν ονοµάσαµε την οικονοµική µας πολιτική, πολιτική κοινωνικής δικαιοσύνης. Γιατί, είχε
κοινωνική µεροληψία για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης, ήταν υπέρ των οµάδων κοινωνικού αποκλεισµού, των
φτωχών, των άνεργων, των άστεγων, των παιδιών, των µη προνοµιούχων, αλλά δεν ήταν πολιτική κοινωνικής δικαιοσύνης.
Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι σε µία υπερχρεωµένη χώρα της καπιταλιστικής ενωµένης Ευρώπης, που κυριαρχείται από το αδυσώπητο σύµφωνο δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, δεν µπορεί να
υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη, παρά µόνον µέτρα ταξικής µεροληψίας των κυβερνήσεων προς τα στρώµατα που στηρίζουν. Κι
εσείς έχετε ταξική µεροληψία υπέρ της ελίτ.
Θέλω να κλείσω µε ορισµένα ζητήµατα τα οποία αφορούν και
την τροπολογία την οποία καταθέσαµε εµείς. Νοµίζω, όµως, ότι
ο Παύλος Πολάκης –νοµίζω ότι θα µε διαδεχθεί- θα κάνει µία
αναφορά. Θέλω να απαντήσω σε αυτό που είπατε ότι φέρνετε
6% Φόρο Προστιθέµενης Αξίας στα φάρµακα. Κοιτάξτε λίγο. Τον
φέρνετε µόνο στα ανοσολογικά φάρµακα, για καρκίνο, µυασθένεια, σακχαρώδη διαβήτη, ρευµατοειδή αρθρίτιδα. Όλα τα άλλα
φάρµακα ήταν στο 6%.
Νοµίζω ότι αυτό το νοµοσχέδιο αποτελεί ένα οικονοµικό αφήγηµα που λέει πρόωρα ένα χριστουγεννιάτικο παραµυθάκι, ταυτόσηµο µε εκείνα που έχετε πει περί επιτελικού κράτους, περί
αρίστων, περί αξιοκρατίας. Και δεν σας πιστεύει πια κανείς, γιατί
έχει αποδείξεις ότι ούτε αξιοκρατία υπάρχει στην πολιτική σας
ούτε επιτελικό κράτος, αλλά ένα γαλάζιο κράτος.
Εύχοµαι, όµως, να ευοδωθούν οι προσδοκίες για επιστροφή
των κερδών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα ελληνικά οµόλογα και να είναι πιο ουσιαστική η στήριξη των Ευρωπαίων εταίρων µας στο προσφυγικό και στα κρίσιµα προβλήµατα
που έχουµε µε την προκλητική τουρκική επιθετικότητα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Παύλος Πολάκης από το ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βεσυρόπουλε, το πρωί σας παρακολούθησα και φαίνεται έχετε δώσει γραµµή, -µάλλον έχετε κυκλοφορήσει κανένα
non paper, γιατί άκουσα και τον παλιό µου συναγωνιστή από την
ιατρική, τον Σάκη Ακτύπη, να επαναλαµβάνει την ίδια οµιλία- να
µας διαβάζετε τους φόρους που βάλαµε εµείς.
Κι εσείς, βρε µερακλήδες, γιατί δεν τους βγάζετε αυτούς τους
φόρους;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Θα τους βγάλουµε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Το φόρο του κρασιού τον βγάλαµε εµείς,
από τους είκοσι εννιά που διαβάσατε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Το ΣτΕ. τον έβγαλε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Αυτούς τους φόρους, που εσείς είχατε
φάει τον κόσµο ότι κατακλέψαµε τη µεσαία τάξη, τους φτωχούς
ανθρώπους, τους αδύναµους και κ.λπ., γιατί τους υπερφορολογήσαµε, εσείς γιατί δεν τους αφαιρείτε;
Διαβάζοντας το φορολογικό νοµοσχέδιο, το θυµήθηκα µία
παλιά κρητική παροιµία: «Εκοιλοπόνει το βουνό και γέννησε έναν
ποντικό». Είναι το παλιό «ώδινεν όρος και έτεκεν µυν». Το µόνο
που κάνετε µε το φορολογικό νοµοσχέδιο είναι να δώσετε 600
εκατοµµύρια στους πολύ πλούσιους. Αυτό κάνετε. Αυτή την αναδιανοµή κάνετε.
Ποιος µισθωτός, ποιος συνταξιούχος, ποιος µικρός ελεύθερος
επαγγελµατίας -και εκκρεµεί και το ασφαλιστικό που ετοιµάζει ο
Βρούτσης- θα δει ελάφρυνση φορολογική; Ποιος; Αυτοί που
είναι πάνω από 60, 70, 80 χιλιάδες θα δουν. Οι µικροί, γιατί βγαίνετε εδώ και λέτε ότι στηρίζετε τους αδύναµους, πού θα τη δουν;
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Με µικροσκόπιο να ψάξεις, δεν τη βρίσκεις. Τα 2 ευρώ, τα 20
ευρώ το µήνα ή το χρόνο; Αυτή είναι η ελάφρυνση;
Και στις ίδιες τις επιχειρήσεις αυτό που κάνετε το κάνετε µε
έναν συγκεκριµένο τρόπο. Αυτά τα 600 εκατοµµύρια είναι από
τα κέρδη. Έχετε βάλει και µια σειρά άλλες διατάξεις µε τις
οποίες λέτε: Μείωση φορολογίας εταιρειών που επενδύουν σε
ακίνητα. Μείωση φορολογίας εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Μείωση φορολογίας εταιρειών που επενδύουν σε αµοιβαία κεφάλαια ακινήτων. Ενισχύετε όλους τους αεριτζήδες και
τους σουλατσαδόρους, που έχουν ορµήσει τώρα, για παράδειγµα στα Εξάρχεια -γιατί αυτό κρύβεται πίσω απ’ όλο αυτό το
«νόµος και τάξη»- ή άλλες περιοχές της Αθήνας και αγοράζουν
ακίνητα το ένα πίσω από το άλλο, για να τα µοσχοπουλήσουν
µετά, αφού τις καθαρίσετε από τους αναρχικούς και τους παράνοµους και τους τροµοκράτες. Αυτούς πάτε και ενισχύετε. Αυτούς φοροαπαλλάσσετε. Υλοποιείτε deal. Αυτό κάνετε. Τίποτε
άλλο δεν κάνετε.
Αφού θέλετε να αναπτυχθούν οι επενδύσεις, γιατί δεν δίνετε
αύξηση του συντελεστή των αποσβέσεων; Γιατί δεν καταργείτε
την εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήµατα µέχρι 20 χιλιάδες
ευρώ κι από εκεί και πάνω να πάει προοδευτικά, που θα ανακουφίσετε παραπάνω τη µεσαία τάξη, όπως λέτε, και να δώσετε κι
ένα κίνητρο για επενδύσεις, για προσλήψεις ή οτιδήποτε τέτοιο;
Είναι άλλη µια φούσκα το φορολογικό σας νοµοσχέδιο. Εγώ
θέλω να σας στρίψω λίγο το µαχαίρι. Διότι, είχαµε ακούσει
πολλά. Κι επειδή όλα εδώ πληρώνονται κι όλα εδώ θα τα ξεγυριστείτε,-δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαµπάρι, γιατί έλειπα κάποιες
ώρες- έχετε δει πόσο κοινωνικό µέρισµα θα µοιράσει φέτος η λαοπρόβλητος Κυβέρνηση; Το έχετε πάρει χαµπάρι; Την έδωσαν
την τροπολογία. Θα δώσει 175 εκατοµµύρια ευρώ.
Κύριε Αµυρά µου, αν τα 710 τα περσινά ήταν ψίχουλα και ελεηµοσύνη, τα 175 τι είναι;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Έξτρα είναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Λοιπόν, πέρυσι είχατε φάει τον κόσµο ότι
µοιράζει ο Τσίπρας ελεηµοσύνη. Εσείς τώρα θα δώσετε 175,
προφανώς σε πάρα πολύ λιγότερους. Εκτός εάν θα δώσετε κανένα-δυο ευρώ στον καθένα για να πιάσετε τους περσινούς. Με
εµάς οι ωφελούµενοι ήταν περίπου τρία εκατοµµύρια τετρακόσιες χιλιάδες άνθρωποι και φέτος, αν ισχύουν τα δηµοσιεύµατα
που λένε για διακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά, θα πάνε εφτακόσιες
ή οκτακόσιες χιλιάδες που θα µοιραστούν τα 175 εκατοµµύρια.
Κάθεστε και λέτε ότι δεν µπορείτε να δώσετε µέρισµα γιατί τα
έφαγε ο ΣΥΡΙΖΑ µε αυτά που έδωσε τον προηγούµενο καιρό. Δηλαδή για πείτε µας, βρε παλικάρια, σε αυτά που κάναµε εµείς,
πού διαφωνείτε; Και θα σας πω εγώ και πόσα δίνατε, 600 ή 700.
Αλλά εδώ φαίνεται το ποιους ταξικά υπηρετείτε.
Δεν µου λέτε, µε τη µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση που κάναµε
φέτος, αφού βγήκαµε από τα µνηµόνια, διαφωνείτε; Με τη µείωση του ΦΠΑ στα τρόφιµα διαφωνείτε; Με τη µείωση του ΦΠΑ
στην ενέργεια διαφωνείτε; Αυτά κάναµε εµείς. Εκεί φάγαµε τα
λεφτά εµείς. Με τη δέκατη τρίτη σύνταξη που δώσαµε το Πάσχα
διαφωνείτε; Μάλλον διαφωνείτε, γιατί του χρόνου θέλει να την
κόψει ο Βρούτσης και κλαίνε οι συνταξιούχοι από τώρα που θα
σας πιστέψανε.
Λοιπόν, αυτά εδώ λέτε ότι φταίνε που δεν µπορείτε να δώσετε
τώρα παραπάνω. Κατ’ αρχάς, τα έσοδα στο τέλος του χρόνου
είναι περισσότερα, το ξέρετε, γιατί ξεπληρώνουν οι επιχειρήσεις
πληρώνουν, κάνουν, δείχνουν και εισπράξει το κράτος φόρους.
Υλοποιήσατε τον προϋπολογισµό µας φέτος και φέτος βγαίνει
πλεόνασµα. Δίνετε και 200 του ΑΔΜΗΕ, που έχετε βγάλει από το
υπερπλεόνασµα και αφήνετε 175 εκατοµµύρια. Εκεί έκατσε η
µπίλια.
Δεν µου λέτε, γιατί φέρατε τη µείωση του φόρου των επιχειρήσεων από το 29% στο 25%, στο 19%; Ποιοι ωφελούνται από
αυτό; Αν αυτό δεν το κάνατε από το 2019, το µέρισµα θα µπορούσε να είναι πολύ µεγαλύτερο από αυτό το οποίο δίνετε τώρα.
Αλλά έχετε επιλέξει ταξικά ποιους θα υπηρετήσετε µε αυτό το
νοµοσχέδιο.
Πάµε τώρα σε δυο άλλα πράγµατα που θέλω να πω, γιατί είναι
και µια τροπολογία την οποία θέλω να υπερασπίσω. Ξέρετε, η
µια φούσκα σκάει πίσω από την άλλη. Μια είναι το φορολογικό,
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µια άλλη το µεταναστευτικό, το Μάτι, το µακεδονικό. Για την
Τουρκία δεν θα πω. Θα πούµε αύριο και στο νοµοσχέδιο για τους
απόδηµους. Θα έχουµε την ευκαιρία να πούµε κάποια πράγµατα
και εκεί στην άλλη συνεδρίαση.
Εγώ θέλω να πω ότι µε αυτήν την αριστεία, ρε παιδιά, δεν
µπορώ να κρατηθώ. Τι µας λέγατε; Ότι εσείς είστε οι άριστοι, οι
µορφωµένοι, µε τα Λονδίνα σας, µε τις Γαλλίες σας, µε τα µεταπτυχιακά και τα ντοκτορά. Κι έχουν βγει καµιά σαρανταριά από
αυτούς που βάλατε στα νοσοκοµεία και µε αυτόν τον απερίγραπτο τον Διαµαντάρη, ας πούµε, ο οποίος έπρεπε να αλλάξει ηµισφαίριο για να παραιτηθεί και αφού έλεγε ο Πέτσας ότι δεν
υπάρχει πρόβληµα. Αλλά µάλλον δεν είχε απολυτήριο λυκείου
στο τέλος ο άνθρωπος ή επειδή βγήκαν κάποια πράγµατα µε τις
επιχειρήσεις του είπατε να παραιτηθεί. Αυτή ήταν η αριστεία σας.
Έχετε διορίσει από έναν µε πτυχίο µουσικής Αρχηγό στην ΕΥΠ
µέχρι ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, µέχρι τον ογδοντάχρονο. Και
δεν είναι το πρόβληµα η ηλικία του. Το πρόβληµα είναι ότι πήγε
στον Μητσοτάκη και είπε: «Έχω χίλιους διακόσιους σταυρούς
και θέλω ή Τρίκαλα ή Καρδίτσα» κι έκατσε η µπίλια στην Καρδίτσα. Και δεν είναι αυτός. Είναι κι άλλοι πολλοί. Ένας θα βγαίνει
κάθε µέρα από αυτούς που έχετε διορίσει.
Λοιπόν, καταθέσαµε µια τροπολογία τέσσερις Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ, εγώ, ο Αντρέας Ξανθός, ο Μιχαηλίδης και ο Σάκης Παπαδόπουλος, µε θέµα: Ατοµικές συµβάσεις εργαζοµένων στους
φορείς του Υπουργείου Υγείας. Είναι µεγάλη και γνωστή ιστορία
την οποία παλέψαµε και καταφέραµε και διώξαµε από ογδόντα
νοσοκοµεία τους εργολάβους, οι οποίοι «έπιναν το αίµα» του
λαού και των νοσοκοµείων υπερτιµολογώντας τις υπηρεσίες και
πληρώνοντας µε εξευτελιστικό τρόπο τους εργαζόµενους.
Παρά το ότι µας το έριξε το ΣτΕ., νοµοθετήσαµε και ξανανοµοθετήσαµε και το περάσαµε και µάλιστα πήγαµε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και δικαιωθήκαµε και ακυρώσαµε και την
αναστολή που είχε βγάλει το ΣτΕ. µετά από προσφυγή όλου
αυτού του κυκλώµατος. Γιατί όλο αυτό το πράγµα ήταν 300 εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο. Από αυτό κάναµε µια εξοικονόµηση
της τάξης του 20% µε 30% σε κάθε νοσοκοµείο, µε τις ατοµικές
συµβάσεις των εργαζοµένων που πήραµε να πληρώνονται 200
και 300 ευρώ στην τσέπη παραπάνω.
Τώρα το πάτε λάου-λάου. Ενώ λέγαµε για δύο χρόνια συµβάσεις, πέρασε µια τροπολογία ο Κοντοζαµάνης και λέει για δώδεκα µήνες. Το αφήνατε ενώ είχατε από την πρώτη ηµέρα που
αναλάβατε τη δυνατότητα να προκηρύξετε τους διαγωνισµούς.
Ξέρατε ότι υπήρχε η ρύθµιση, γιατί εµείς δεν είχαµε υπολογίσει
την αναστολή στο Σ.τ.Ε. και λέγατε µέχρι 31-12-2019 να έχουν
ολοκληρωθεί οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Όµως πέντε µήνες
τώρα, αν εξαιρέσει κανείς τρία-τέσσερα νοσοκοµεία που τέλειωναν οι συµβάσεις, δεν αφήνετε τις διοικήσεις να θα προχωρήσουνε σε νέους διαγωνισµούς.
Τώρα λέµε ότι δίνουµε παράταση στην ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας µέχρι 31-12-2020. Ζητάµε µια αλλαγή στη
µοριοδότηση, προκειµένου να ενισχυθούν αυτοί που δουλεύουν.
Προσέξτε, και για την καθαριότητα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί
να παίρνουν µια εκπαίδευση, γιατί ασχολούνται µε µονάδες εντατικής θεραπείας, ασχολούνται µε νοσήµατα. Πρέπει να παίρνουν
συγκεκριµένα µέτρα προστασίας. Θέλουµε να επιβρα- βεύσουµε
την εµπειρία αυτών που δουλεύουν, γιατί έτσι κρατήσαµε και το
µεγαλύτερο µέρος των εργαζόµενων που δούλευαν στους ιδιώτες εργολάβους, οι οποίοι µετά συνέχισαν µε ατοµικές συµβάσεις. Γιατί δεν ήταν το πρόβληµά µας «Φύγε εσύ. Έλα εσύ».
Και δίνουµε τη δυνατότητα µε την τρίτη παράγραφο, εάν θέλουν τα νοσοκοµεία, να ανακαλέσουν την προηγούµενη προκήρυξη και να τη βγάλουν µε αυτούς τους όρους.
Πιστεύουµε ότι αν δεχτείτε αυτήν την τροπολογία -έχω ενηµερώσει τον κ. Κικίλια- θα µπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει το καθεστώς των ατοµικών συµβάσεων που είναι καλύτερο και για
τους εργαζόµενους και για το δηµόσιο χρήµα. Και θα µπορέσουν
να ολοκληρωθούν αυτές οι συµβάσεις, γιατί αλλιώς θα τελειώνουν οι συµβάσεις, δεν θα µπορούν να προκηρύσσουν τους
διαγωνισµούς και µετά θα πρέπει να ξαναπέσουµε στον εργολάβο µε όλο το deal που γίνεται µετά και τις παράπλευρες ωφέλειες.
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Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Πουλάς Ανδρέας από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική κοινωνία περίµενε
µε αδηµονία το φορολογικό νοµοσχέδιο που συζητείται σήµερα.
Μετά από µια σκληρή τετραετία φορολογικής ασφυξίας που είχε
επιβληθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, µε τη µεσαία τάξη να σηκώνει ένα οικονοµικό βάρος, οι πολίτες είχαν την ελπίδα ότι το πρώτο φορολογικό νοµοσχέδιό σας θα έδειχνε το δρόµο της αντιστροφής,
µιας αντίστροφής την οποία είχε υποσχεθεί προεκλογικά ο Πρωθυπουργός και για τον λόγο αυτό απόλαυσε τη µεγάλη εµπιστοσύνη της µεσαίας τάξης.
Για µια ακόµα φορά οι ελπίδες αποδείχτηκαν φρούδες. Αντί
ενός νοµοσχεδίου το οποίο θα σηµατοδοτούσε µια νέα φορολογική αντίληψη, αντί για ένα δίκαιο και µακρόπνοο φορολογικό νοµοσχέδιο, έχουµε µια ακόµη φορά µια ηµιτελή προσπάθεια.
Πρόκειται για µια βιαστική, χωρίς συνοχή, αποσπασµατική προσπάθεια διόρθωσης µιας άδικης φορολογικής πολιτικής που είχε
επιβληθεί κυρίως εις βάρος της µεσαίας τάξης από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ µε καθαρά ταξικά κριτήρια.
Η πολιτική αυτή είχε εφαρµοστεί δήθεν για την προστασία των
φτωχότερων στρωµάτων. Ποια, όµως, ήταν τελικά τα φτωχότερα
στρώµατα; Ποιος τα προσδιόρισε και µε ποια κριτήρια; Την ώρα
που όλη η κοινωνία έχει φτωχοποιηθεί βίαια και µαζικά µέσω του
υπερδιπλασιασµού των άµεσων και έµµεσων φόρων και την εκτόξευση του κόστους ζωής, ποιος µπορούσε µε σιγουριά να πει
στον Έλληνα πολίτη ότι τα φοροµπηχτικά µέτρα που ελήφθησαν
ήταν δίκαια κατανεµηµένα;
Τα άτοπα και άδικα φορολογικά µέτρα που πήρε µονοµερώς
ο ΣΥΡΙΖΑ εις βάρος του πιο παραγωγικού τµήµατος της ελληνικής κοινωνίας, τα πλήρωσε στις εκλογές. Όµως αυτό δεν δίνει
στη δική σας Κυβέρνηση ούτε µια µέρα περιόδου χάριτος.
Για άλλη µια φορά δεν έχετε την τόλµη να κάνετε την απαραίτητη και αναγκαία φορολογική µεταρρύθµιση που έχει ανάγκη η
χώρα για να απελευθερώσει την οικονοµική δυναµική της και να
επιστρέψει τάχιστα στην πολυπόθητη ανάπτυξη και κυρίως δεν
δίνεται ξεκάθαρη εικόνα για το οικονοµικό και φορολογικό µοντέλο που θέλετε να εφαρµόσετε στη χώρα µας για τα επόµενα
χρόνια. Τι σκοπούς έχετε και ποιο είναι το αναπτυξιακό σας µοντέλο; Ακόµα δεν το έχετε ανακαλύψει;
Μάλιστα ορισµένα από τα µέτρα του νοµοσχεδίου σας δεν
συνδέονται καν µε επενδύσεις, µε τη δηµιουργία νέων θέσεων,
µε την αύξηση εξαγωγών ή ακόµα και µε την τεχνολογική ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων της
χώρας.
Όπως επανειληµµένως ως Κίνηµα Αλλαγής έχουµε τονίσει,
καµµία φορολογική µεταρρύθµιση δεν είναι δυνατή όσο η χώρα
µας είναι δεµένη στο άρµα των υπερπλεονασµάτων. Αυτό απεικονίζεται στον προϋπολογισµό του 2020 όπου, που παρά τις µικρές φοροελαφρύνσεις που κάνετε και την αποκατάσταση συγκεκριµένων αδικιών, οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών είναι
αυξηµένοι κατά 979 εκατοµµύρια ευρώ και ο φόρος φυσικών
προσώπων κατά 264 εκατοµµύρια ευρώ.
Είναι αυτονόητο ότι καµµία φοροελάφρυνση δεν µπορεί να
αποκαταστήσει την απώλεια εσόδων της µεσαίας τάξης και να
οδηγήσει τη χώρα σε ανάπτυξη, εάν δεν συνοδεύεται από µία
στιβαρή πολιτική απέναντι στις τράπεζες, οι οποίες φαίνεται ότι
είναι οι µόνες που δεν έχουν λάβει το µήνυµα περί επιστροφής
στην κανονικότητα. Συνεχίζουν να χρεώνουν παράλογες και υψηλές χρεώσεις στις τραπεζικές συναλλαγές και να µην χρηµατοδοτούν την αγορά για δέκατο χρόνο. Περιµένω να δω τις
νοµοθετικές πρωτοβουλίες σας και σε αυτήν την κατεύθυνση.
Βέβαια, παράλληλα µε τις φοροελαφρύνσεις µε το σταγονόµετρο, θεσµοθετείτε ευνοϊκό καθεστώς σε ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων που απολαµβάνουν επιπρόσθετων παροχών σε χρήµα
και είδος και δεν είναι εκτεθειµένοι ούτε στην εργασιακή ανασφάλεια ούτε στη φτώχεια.
Όµως ούτε για τους αγρότες επιφυλάσσετε καλύτερη µεταχείριση. Η θετική διάταξη για φορολόγηση µε συντελεστή 10%
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των κερδών των αγροτικών συνεταιρισµών του και των οµάδων
παραγωγών δεν είναι αρκετή. Πού είναι η πολυαναµενόµενη νοµοθετική σας πρωτοβουλία για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς; Πού είναι τα κίνητρα για την παράδοση των προϊόντων
τους στις συλλογικές οργανώσεις; Ποια είναι η πολιτική σας για
την ενίσχυση των αγροτών και των συλλογικών σχηµάτων που
θα µπορούσαν να αποτελούν ασπίδα προστασίας στο έντονα ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό περιβάλλον;
Η ελληνική οικονοµία, η οποία βρισκόταν σε παγετώνα, µπορεί
να θερµανθεί µε συγκεκριµένες γενναίες πρωτοβουλίες που προτείνει το Κίνηµα Αλλαγής, όπως: σύνδεση της προσαύξησης της
µισθολογικής δαπάνης µε φορολογικά κίνητρα, οριζόντια, σταδιακή κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύµατος, µόνιµα µέτρα αναζωπύρωσης της κατασκευαστικής
δραστηριότητας, µείωση του συντελεστή ΦΠΑ για όλους τους
ελεύθερους επαγγελµατίες και επιχειρήσεις, φορολογική απαλλαγή των νέων που ανοίγουν δική τους επιχείρηση, φορολογικά
κίνητρα για τους αγρότες που παραδίδουν τα προϊόντα τους σε
συνεταιρισµούς και οργανισµούς παραγωγών, καθιέρωση συντελεστή 9% για εισοδήµατα των αγροτών µέχρι 10.000 ευρώ και
13% για το υπερβάλλον φορολογητέο εισόδηµα, κατάργηση του
ΕΝΦΙΑ για τα αγροτεµάχια, κίνητρα για τη συµµετοχή των εργαζοµένων στα κέρδη των µεγάλων επιχειρήσεων µέσω διανοµής
µετοχών, καθιέρωση ακατάσχετου επιχειρηµατικού λογαριασµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνος ο πολιτικός φορέας που στήριξε και εξέφρασε τις αγωνίες της µεσαίας
τάξης. Ορισµένοι ακόµη και σήµερα χρεώνουν στο ΠΑΣΟΚ αυτήν
ακριβώς την πολιτική του επιλογή, δηλαδή τη δηµιουργία µιας
ισχυρής και δυναµικής µεσαίας τάξης που αποτέλεσε τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας και της ραγδαίας ανόδου του
βιοτικού επιπέδου.
Και σήµερα το Κίνηµα Αλλαγής δρα και στοχεύει στην ευηµερία και την πρόοδο της χώρας. Είµαστε κάθετα αντίθετοι µε τη
διατήρηση της φορολογικής αδικίας, µε τη διεύρυνση των εισοδηµατικών ανισοτήτων, µε τη διατήρηση των άδικων και υπερβολικών επιβαρύνσεων της µεσαίας τάξης, των νέων και των αγροτών.
Η αναζήτηση ξένων επενδυτών και κεφαλαίων δεν θα αντικαταστήσει τον δυναµισµό των εγχώριων παραγωγικών συντελεστών. Ευθύνη είναι να δώσουµε χώρο στους Έλληνες φορολογούµενους και στις επιχειρήσεις να αναπνεύσουν µέσω σε περιβάλλον σταθερότητας και φορολογικής δικαιοσύνης, όπου
πολλοί θα πληρώνουν λίγα και δίκαια και όχι το αντίθετο, χωρίς
τον φόβο της αδυναµίας επίτευξης άδικων και τιµωρητικών υπερπλεονασµάτων.
Δυστυχώς, σε αυτήν την κατεύθυνση τα αποτελέσµατά σας
είναι φτωχά. Γι’ αυτό και εµείς θα καταψηφίσουµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Αβραµάκης Ελευθέριος από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα ακολουθήσει η
Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα πλαίσια της επικαιρότητας
δεν µπορώ να µην µπω στον πειρασµό και να σχολιάσω ότι σε
ένα πράγµα παίρνει η Κυβέρνηση άριστα και σε ένα πράγµα µπορούµε να της πούµε ότι έχει ντοκτορά. Αυτό είναι το ντοκτορά
της εξαπάτησης και του ψέµατος!
Να ξέρετε όµως ότι ο λαός δεν ξεχνά τι λέγατε και τι κάνατε
την εποµένη των εκλογών για τη Συµφωνία των Πρεσπών, για το
προσφυγικό, για το επιτελικό κράτος και τη στελέχωση της δηµόσιας διοίκησης µε τους άριστους, όπως δεν ξεχνά αυτό που
σήµερα κάνετε, όσον αφορά τη διανοµή του µερίσµατος και το
ποσό το οποίο δίνετε, σε ποιους και σε πόσους το δίνετε, και
αυτό που έδινε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Οι συγκρίσεις είναι καταλυτικές και θα τις δείτε στην πορεία, όσον αφορά το πώς θα
αξιολογηθούν από την κοινωνία.
Μέσα σε µία ζοφερή πολιτική πραγµατικότητα, όπου η Κυβέρνηση δέχεται πολλαπλά και απανωτά χτυπήµατα από την κανο-
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νικότητα των επιλογών της, σε µια ηµέρα που έχουµε τον
θρίαµβο της αριστείας µε την παραίτηση ή αποποµπή –όπως θέλετε ονοµάστε την- του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών κ.
Διαµατάρη, σε µια µέρα που αποκαλύπτονται οι ερασιτεχνικοί και
επικίνδυνοι χειρισµοί της Κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά, που
θέτουν σε κίνδυνο τα κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας, καλούµαστε να συζητήσουµε το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο, που µας
φέρνει προς ψήφιση η νέα Κυβέρνηση.
Το ψέµα, όπως λέγεται, έχει κοντά ποδάρια. Η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας αποδεικνύει πλέον καθηµερινά τη σοφία που
κρύβουν οι λαϊκές παροιµίες. Η επιστροφή της κανονικότητας γίνεται όλο και πιο κατανοητή σε όλο και περισσότερους. Η απογοήτευση που προκαλεί η Κυβέρνηση στον ελληνικό λαό, η
διάψευση όλων των προσδοκιών που καλλιέργησε και κυρίως η
αδυναµία της να διατηρήσει έστω το επίπεδο σταθερότητας που
πέτυχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διαµορφώνουν ένα περιβάλλον
εξαιρετικά επικίνδυνο όχι απλώς για την κοινωνική ειρήνη αλλά
ακόµα και για την εξωτερική µας πολιτική.
Οι εξελίξεις µε την Τουρκία, η οποία έχει αυξήσει σηµαντικά
τις προκλητικές της ενέργειες, την επιθετική της πολιτική, δεν
αφήνουν περιθώρια ούτε για δηµόσιες σχέσεις και φωτογραφίες
ούτε για φιλικές κουβέντες και θεωρίες κατευνασµού της επιθετικότητας του ανεξέλεγκτου πλέον Ερντογάν.
Η Ελλάδα χρειάζεται τώρα περισσότερο από ποτέ µια πιο
ενεργή εξωτερική πολιτική. Χρειάζεται την ενεργοποίηση όλων
των διαθέσιµων συµµάχων. Χρειάζεται παρεµβάσεις που να καταστήσουν σαφές πρώτα και κύρια ότι τα σύνορα της Ελλάδος,
τα κυριαρχικά δικαιώµατα της Ελλάδας εδαφικά και θαλάσσια,
όπως πηγάζουν και θεµελιώνονται στο Διεθνές Δίκαιο, είναι σύνορα και της Ευρώπης.
Ο Ερντογάν πρέπει να καταλάβει άµεσα, πρέπει να νιώσει
άµεσα ότι απέναντί του δεν έχει την Ελλάδα, αλλά την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει συσταθεί µόνο
για να πουλούν πιο εύκολα οι Γερµανοί τα αυτοκίνητά τους και
ό,τι άλλο παράγουν επιβάλλοντας διευκολύνσεις και κίνητρα,
όπως αυτά που παρέχονται στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο για
τα καταλυτικά αυτοκίνητα.
Η Ευρώπη έχει αποφασίσει χάρη στις προσπάθειες της Ελλάδας και της Κύπρου ένα σύνολο κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας. Πρέπει να ενεργοποιηθούν άµεσα. Δεν έχει σηµασία αν
ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που το πέτυχε. Ήταν µία επιτυχία
της Ελλάδος και πρέπει να τα αξιοποιήσετε. Το διακύβευµα είναι
πολύ µεγαλύτερο από τον οποιονδήποτε κοµµατικό σας εγωισµό.
Υπάρχουν άλλωστε πολλά σηµεία στα οποία µπορούµε να αντιπαρατεθούµε, να διαφωνήσουµε και να επιχειρηµατολογήσουµε στον ελληνικό λαό για τις διαφορές που µας χαρακτηρίζουν.
Οι απολύσεις, για παράδειγµα, στην Τράπεζα Πειραιώς είναι
µία απτή παράθεση των µεγάλων διαφορών που διαπερνούν το
πολιτικό σύστηµα. Χαρίζετε ασυλία στους τραπεζίτες. Αποδεχθήκατε τις παράλογες χρεώσεις που επιβάλλουν στις συναλλαγές και µε το σηµερινό νοµοσχέδιο ενισχύετε προκλητικά περαιτέρω τα κέρδη των τραπεζών και αυτές είναι που ξεκινούν τις
οµαδικές απολύσεις. Οι απολύσεις εργαζοµένων έχουν αρχίσει
και αυξάνονται ραγδαία όπως και οι αλλαγές στις εργασιακές
σχέσεις, στις αµοιβές και στα εργασιακά δικαιώµατα. Οι απολύσεις στην Πειραιώς αυτή τη στιγµή ακούγονται γιατί η ΟΤΟΕ
κρατά το θέµα ψηλά και αντιδρά. Όµως η κανονικότητα των ισχυρών που επιβάλλετε, δεν καταγράφεται ακόµα στις αντιδράσεις
του κόσµου.
Σε ό,τι αφορά αυτό καθαυτό το νοµοσχέδιο, νοµίζω ότι µε ένα
ρητό του Αριστοτέλη µπορεί να αποδοθεί πλήρως το νόηµα
όσων προσπαθείτε να πετύχετε. «Δεν υπάρχει τίποτα πιο άνισο
από την ίση µεταχείριση των ανίσων» υποστήριξε ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος. Αυτή η φράση δίνει και όλο το στίγµα της κυβερνητικής πολιτικής της Νέας Δηµοκρατίας.
Φέρνετε µειώσεις φόρων στα χαρτιά για τη µεγάλη πλειοψηφία των φορολογουµένων, που θα υποχρεωθούν να πληρώσουν
όµως περισσότερο στο τέλος και επιτρέπετε τη µεγαλύτερη συγκέντρωση πλούτου στην οικονοµική ελίτ. Δίνετε ψίχουλα στη µε-
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γάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού και χαρίζετε δεκάδες χιλιάδες ευρώ στους έχοντες και κατέχοντες. Δηµιουργείτε ένα
πιο ευνοϊκό περιβάλλον για τους λεγόµενους επενδυτές -υποτίθεται τους προσκαλείτε να επενδύσουν στη χώρα µας για να
έχουν καλύτερες αποδόσεις τα χρήµατά τους- θέτοντας όµως
έτσι σε κίνδυνο τη δηµοσιονοµική σταθερότητα που επιτεύχθηκε
µε τις θυσίες του ελληνικού λαού.
Οι µειώσεις των φόρων που φέρνετε, πρακτικά, δεν έχουν κανένα αντίκρισµα στα µεσαία εισοδήµατα. Αντίθετα, η επιβολή
ηλεκτρονικών συναλλαγών στο 30% των εισοδηµάτων συνεπάγεται πολλαπλάσιες τελικά φορολογικές υποχρεώσεις για τα µεσαία και χαµηλά εισοδήµατα. Πρακτικά, ζητάτε από τους φορολογουµένους να ξοδεύουν το 30% του εισοδήµατός τους αγνοώντας το πραγµατικό διαθέσιµο εισόδηµά τους, αφού οι ανελαστικές δαπάνες που δεν υπολογίζονται για την επίτευξη του
στόχου κατανάλωσής τους αφήνουν πραγµατικά ελάχιστα περιθώρια.
Πάµε τώρα να συγκρίνουµε τις δύο πολιτικές. Τι χάνουν οι πολίτες από την οικονοµική πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας για το
2020 και ποια οφέλη θα είχαν µε την οικονοµική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ;
Κατηγορούσατε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για είκοσι εννιά
άδικους φόρους. Στο κείµενο του προσχεδίου του προϋπολογισµού που φέρατε, δεν υπάρχει αναφορά για την κατάργηση κανενός από αυτούς.
Ο ΣΥΡΙΖΑ τον Σεπτέµβρη του 2018 δεσµεύτηκε σε συγκεκριµένες µειώσεις φόρων, τις οποίες και υλοποίησε µέχρι τον Μάιο
του 2019, όταν και δεσµεύτηκε σε ένα δεύτερο πακέτο φοροελαφρύνσεων που δεν µπόρεσε τελικά να το υλοποιήσει, λόγω
των πολιτικών εξελίξεων. Με άλλα λόγια, µέσα σε οκτώ µήνες κατάφερε να επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στη φορολογία, όπως
η µείωση του ΕΝΦΙΑ, η µείωση στην ενέργεια, στην εστίαση και
στα τρόφιµα, αλλά να σχεδιάσει και να δεσµευτεί για µια σειρά
µέτρων το 2020.
Με αυτό το θετικό προηγούµενο και µε βάση το µεσοπρόθεσµο πλαίσιο και τη σύσταση του ειδικού λογαριασµού -µαξιλαράκι, όπως λέµε- ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δηµιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις για τις µεγαλύτερες µειώσεις φόρων από το 2010.
Η Νέα Δηµοκρατία έχει δεσµευτεί προεκλογικά σε συγκεκριµένες φοροελαφρύνσεις, αλλά αν απλά διαβάσει κανείς το προσχέδιο του προϋπολογισµού θα δει πως πολλές από αυτές
παραπέµφθηκαν στις καλένδες.
Πάµε να δούµε: Ο ΣΥΡΙΖΑ µε βάση το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα και τη βοήθεια του µαξιλαριού είχε πει ότι το πλεόνασµα
θα µειωνόταν κατά 1% και θα διοχετευόταν το 2020 κατά 75% σε
περισσότερες φοροελαφρύνσεις και κατά 25% σε αύξηση των
κοινωνικών πολιτικών.
Αντίθετα, η Νέα Δηµοκρατία δεν προχωρά σε οποιαδήποτε
διεκδίκηση και µείωση των πλεονασµάτων. Το ύψος του πλεονάσµατος παραµείνει στο 3,5%.
Εµείς είχαµε προαναγγείλει ότι η µείωση του ΕΝΦΙΑ θα έφτανε
κατά βάση στις µικρές και πολύ µικρές περιουσίες το 50% και
µεσοσταθµικά θα άγγιζε το 30%. Σε εσάς δεν προβλέπεται καµµία περαιτέρω µείωση. Αντίθετα το όφελος του 2019 θα χαθεί,
καθώς θα έχουµε αύξηση της αξίας των ακινήτων.
Εµείς είχαµε πει και είχαµε βάλει µείωση της προκαταβολής
φόρου στο 50% για φυσικά πρόσωπα και προσωπικές επιχειρήσεις το 2020-2021 και στο 80% για τα νοµικά πρόσωπα. Εσείς
δεν θα µειώσετε καθόλου την προκαταβολή φόρου.
Εµείς είχαµε προτείνει την αύξηση του συντελεστή αποσβέσεων στο 150%. Εσείς δεν θα αυξήσετε τον συντελεστή αποσβέσεων.
Εµείς είχαµε προτείνει την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για εισόδηµα ως 20.000 ευρώ και µείωση των συντελεστών
για µεγαλύτερα εισοδήµατα. Σε εσάς δεν θα καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης.
Είχαµε προτείνει τη µείωση συντελεστή ΦΠΑ από 13% σε 11%.
Σε εσάς δεν θα µειωθεί ο συντελεστής ΦΠΑ.
Είχαµε προτείνει τη µείωση φόρου συνεταιρισµένων αγροτών.
Σε εσάς δεν θα µειωθεί ο φόρος εισοδήµατος.
Είχαµε προτείνει τη µείωση του κόστους πετρελαίου θέρµαν-
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σης για ορεινές περιοχές. Σε εσάς δεν θα µειωθεί το κόστος
αυτό στις ορεινές περιοχές.
Είχαµε πει µείωση του φόρου εισοδήµατος µόνιµων κατοίκων
νησιών µε πληθυσµό έως τρεις χιλιάδες εκατό κατοίκους. Σε
εσάς δεν θα υλοποιηθεί και δεν θα µειωθεί ο φόρος.
Είχαµε πει µείωση του ΕΝΦΙΑ για µόνιµους κάτοικους σε νησιά
µε πληθυσµό έως χίλιους κατοίκους. Σε εσάς δεν θα µειωθεί ο
ΕΝΦΙΑ σε αυτές τις κατηγορίες.
Υπάρχει, όµως, µια φορολογουµένων που ευνοείται και αυτή
είναι οι πολύ µεγάλες επιχειρήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε σας
παρακαλώ, κύριε Αβραµάκη.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ: Ναι, τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Για αυτές τις επιχειρήσεις η Κυβέρνηση προβλέπει γενναίες
µειώσεις φόρων. Τα αποτελέσµατα θα είναι να αποκτήσουν πολύ
µεγαλύτερη ευχέρεια έναντι των µικρών ανταγωνιστών τους. Θέλετε πρακτικά να διαλύσετε τη µικρή και µεσαία επιχειρηµατικότητα προς όφελος των µεγάλων. Θέλετε να δηµιουργήστε µια
Ελλάδα του αύριο, όπως λέτε και στον τίτλο του νοµοσχεδίου,
µειώνοντας σηµαντικά τους ελεύθερους επαγγελµατίες της
χώρας. Καλείτε τους ιδιοκτήτες των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων να γίνουν υπάλληλοι στα καταστήµατά τους.
Κλείνοντας θα πω ότι οι φορολογικές ελαφρύνσεις που φέρνετε είναι απειροελάχιστες σε σχέση µε την υπερφορολόγηση
που υφίσταται σήµερα ο ελληνικός λαός, αλλά και τη νέου τύπου
φορολογική τιµωρία που επικρέµεται πάνω από όλους βάσει της
πολιτικής σας: ή θα καταναλώσεις πράγµατα που δεν χρειάζεσαι
ή θα παίρνεις τα πράγµατα που το κράτος σου επιβάλλει. Η αποταµίευση, που είναι για µια ώρα ανάγκης και για να βοηθήσεις
τα παιδιά σου, είναι πλέον η επιλογή µόνο για τους λίγους.
Για να επιστρέψω στη ρήση του Αριστοτέλη και να κλείσω, η
Κυβέρνηση βρήκε τον τρόπο να µεγαλώσει το χάσµα µεταξύ
πλουσίων και φτωχών. Βρήκε τον τρόπο να φτωχοποιήσει ακόµη
περισσότερο τη µεσαία τάξη µε αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25, η κ. Μπακαδήµα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω
και εγώ και µπω στο φορολογικό νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, επιτρέψτε µου πολύ σύντοµα να κάνω δύο σχόλια σε συνέχεια της χθεσινής συνάντησης του Πρωθυπουργού µε τον
Πρόεδρο Ερντογάν.
Δυστυχώς, βλέπουµε ότι η Νέα Δηµοκρατία συνεχίζει, ακολουθώντας τις επιλογές της προηγούµενης κυβέρνησης. Ποιες είναι
αυτές; Συµµαχία µε τον Πρόεδρο Τραµπ, συµµαχία µε τις πολυεθνικές πετρελαίων, στήριξη στην κυβέρνηση του Ισραήλ και
καλές σχέσεις και στήριξη του καθεστώτος της Αιγύπτου.
Δυστυχώς, κρίνουµε πως ενισχυµένος, ακόµη και από τη χθεσινή συνάντηση, βγήκε για ακόµη µια φορά ο Τούρκος Πρόεδρος.
Τι προτείνουµε ως ΜέΡΑ25 πως πρέπει να γίνει; Κατ’ αρχάς,
θα πρέπει να καταλάβει η Κυβέρνηση ότι δεν µπορεί να πατάει
σε δύο βάρκες. Δεν µπορεί να τα έχει καλά και µε τις Βρυξέλλες
και µε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, τη στιγµή που ο ίδιος ο κ. Τραµπ
έχει δηλώσει πως οι Βρυξέλλες δεν είναι σύµµαχός του.
Δεύτερον, να πάψει να προσπαθεί να παίζει τον ρόλο του
καλού µαθητή και στην εξωτερική πολιτική, όπως και στην οικονοµική και επιτέλους να χαράξει µια ξεχωριστή ελληνική εξωτερική πολιτική.
Επιπλέον, να ασκήσει βέτο στο ΝΑΤΟ, σε όλες τις αποφάσεις
εκείνες που υπονοµεύουν την ειρήνη στην περιοχή, προωθώντας
ταυτόχρονα σε ευρωπαϊκό επίπεδο θέσεις υπέρ των Κούρδων
στη Βόρεια Συρία. Να καταργήσει τις συµφωνίες συνεκµετάλλευσης στην Ανατολική Μεσόγειο µε Ισραήλ, Αίγυπτο και πετρελαϊκές.
Προτείνουµε να συγκληθεί άµεσα στην Αθήνα µια διεθνής διάσκεψη για την πράσινη µετάβαση στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου. Να γίνουν τα απαραίτητα βήµατα ώστε, επιτέλους,
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να αναγνωριστεί το κράτος των Παλαιστινίων. Τέλος να σταλθεί
ένα µήνυµα ειρήνης και συνεργασίας µε όλους τους Τούρκους
δηµοκράτες.
Λίγες µέρες πριν ξεκινήσει η συζήτηση για τον προϋπολογισµό
του 2020, βρισκόµαστε εδώ να µιλήσουµε για το νέο φορολογικό
νοµοσχέδιο που φέρνει η Κυβέρνηση και αποτελεί, κατά βάση,
εφαρµογή των όσων προβλέπει ο προϋπολογισµός, µε τον οποίο
οι κυβερνώντες προσπαθούν να δείξουν στους δανειστές και την
Ευρωπαϊκή Ένωση πως είναι καλοί και υπάκουοι µαθητές και διατεθειµένοι να επιχειρήσουν να εκπληρώσουν στο ακέραιο τους
στόχους των πρωτογενών πλεονασµάτων που έχουν ήδη επιβληθεί, ανεξάρτητα από το πόσο εξωπραγµατικοί και εξοντωτικοί
είναι αυτοί.
Εξάλλου, ο κ. Σταϊκούρας, από τις πρώτες µέρες που ανέλαβε
τη θέση του Υπουργού Οικονοµικών, µε δηµόσιες τοποθετήσεις
του, υπογράµµισε τη δέσµευση τη δική του, του επιτελείου του
και της Κυβέρνησης να τηρήσει τις υποχρεώσεις για πλεόνασµα
3,5% κλείνοντας τα µάτια ουσιαστικά στις επιζήµιες και καταστροφικές επιπτώσεις που έχουν τα επιβεβληµένα υπέρογκα
πλεονάσµατα στην ήδη επιβαρυµένη και ισχνή οικονοµία της
χώρας µας.
Επιλέγοντας να παραβλέψει το γεγονός πως, δεσµευόµενος
να συµµορφωθεί και αυτός µε την απόφαση του Eurogroup της
15ης Ιουνίου του 2017 για πρωτογενή πλεονάσµατα 3,5% µέχρι
το 2022, περίπου στο 2% µέχρι το 2060, υπό το πρίσµα προς
πρόκειται τελικά για ελάφρυνση του χρέος µας, µιας και αυτή
είναι η αναδιάρθρωση που εφαρµόζουν οι δανειστές µας µε µια
σειρά απανωτών πλεονασµάτων του δηµοσίου έναντι του ιδιωτικού τοµέα για να αποπληρώνεται ένα µη βιώσιµο χρέος, συντηρεί
και ο ίδιος -ο νέος Υπουργός Οικονοµικών- τη µονιµοποιηµένη
λιτότητα της χώρας µας, εντείνοντας και ενισχύοντας τη φτωχοποίηση της πλειοψηφίας των Ελλήνων.
Και δεν είναι τυχαία η αναφορά στο Eurogroup, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιας και χθες συνεδρίασε το συγκεκριµένο, µη
θεσµοθετηµένο και στερούµενο πολιτικής νοµιµοποίησης, όργανο, όπου η Κυβέρνηση έδειξε πως είναι ένας υποδειγµατικός
κρατούµενος. Μάλιστα, ο Υπουργός δήλωσε, µετά τη διανοµή
του communiqué του Eurogroup, πως αναγνωρίστηκε από τους
συµµετέχοντες η καλή πορεία της ελληνικής οικονοµίας και επιβεβαιώθηκε η πρόοδος που έχει συντελεστεί, µε την ελληνική οικονοµία να προχωράει. Πώς έγινε αυτή η αναγνώριση της
προόδου; Μέσω της απόφασης του Eurogroup που παρέχει την
εξουσιοδότηση στους θεσµούς να εκκινήσουν τη διαδικασία τεχνικής επεξεργασίας της πιθανής χρήσης των κερδών από τα ελληνικά οµόλογα, είτε για τη µείωση των ακαθάριστων χρηµατοδοτικών αναγκών, είτε για τη χρηµατοδότηση αµοιβαία αποδεκτών επενδύσεων.
Τι µας λέει, λοιπόν, µε άλλα λόγια το communiqué του χθεσινού Eurogroup; Αναφέρει πως δεν επιτρέπεται στους δανειστές
να χρησιµοποιήσουν τα κέρδη των οµολόγων ANFAs και SMPs
για άλλον σκοπό, πέρα από την αποµείωση του χρέους ή για
συµφωνηµένες επενδύσεις. Έτσι, στην πρώτη περίπτωση, επιστρέφουν στους δανειστές, αντί να διοχετευθούν στην πραγµατική οικονοµία, λειτουργώντας πολλαπλασιαστικά, προωθώντας
την πραγµατική ανάπτυξη, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, αυτή
των κοινά αποδεκτών επενδύσεων, δεν υπάρχει καµµία ασφαλιστική δικλείδα πως δεν θα ευνοηθεί, για µια ακόµη φορά, η τοπική ολιγαρχία σε βάρος του λαού, ούτε και καµµιά διευκρίνιση
για το τι είδους επενδύσεις µιλάµε. Να σηµειώσουµε πως η απόφαση αναφέρει ότι θα ξεκινήσει η επεξεργασία της πιθανής χρήσης.
Επίσης, προβληµατική παραµένει η απουσία οποιασδήποτε
πρόβλεψης για το τέλος της διαδικασίας των σχετικών διαβουλεύσεων. Δυστυχώς, η στάση της Κυβέρνησης στο Eurogroup και µάλιστα οι πανηγυρισµοί που ακολούθησαν- αποδεικνύει
περίτρανα ότι προτιµήθηκε για µια ακόµη φορά η συνέχιση της
ρήξης µε τον λαό παρά µε τους δανειστές, ακόµη και όταν πρόκειται για κεφάλαια που είναι δικά µας, όπως τα κέρδη των οµολόγων και σαν δικά µας θα έπρεπε να χρησιµοποιηθούν για τη
βελτίωση της αναιµικής κατάστασης της ελληνικής οικονοµίας.
Όµως, ο συµβιβασµός φαίνεται πως παραµένει προτιµότερος για
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τις κυβερνήσεις της χώρας µας.
Επιστρέφοντας στο υπό συζήτηση φορολογικό νοµοσχέδιο
αξίζει να σηµειωθεί πως η ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών
έρχεται, ουσιαστικά, να θερίσει τους καρπούς που έφερε και
φέτος η υπερφορολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ βάζοντας παρ’ όλα αυτά
και εδώ το νεοφιλελεύθερο αποτύπωµά της. Επιτρέψτε µου να
σας εξηγήσω τι εννοώ µε αυτό.
Αν δούµε προσεκτικά το νοµοσχέδιο θα δούµε την ταξικότητα
που διαπνέει την ιδεολογία της κυβερνώσας παράταξης να αποτυπώνεται σε κάθε άρθρο του. Οι µεγάλοι κερδισµένοι θα είναι
για ακόµα µια φορά οι µεγάλες επιχειρήσεις, µε την πλειονότητα
των νοικοκυριών και των πολιτών να λαµβάνουν ψίχουλα τα
οποία θα κληθούν να επιστρέψουν µέσω του ΦΠΑ. Πιο συγκεκριµένα, εκείνοι που θα πληρώσουν λιγότερο είναι οι µεγάλες επιχειρήσεις και οι µέτοχοί τους, ωφελούµενοι αφ’ ενός από τις
µειώσεις του φορολογικού συντελεστή εταιρειών και αφ’ ετέρου
του φορολογικού συντελεστή επί των µερισµάτων που λαµβάνουν οι µέτοχοι επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, αξίζει να σηµειώσουµε πως, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τον προϋπολογισµό, το 2020 αναµένεται να υπάρξει αύξηση των φορολογικών εσόδων που θα ωφελείται κυρίως από τα έσοδα του ΦΠΑ.
Θα σταθώ, για οικονοµία του χρόνου, σε πολύ λίγα σηµεία του
νοµοσχεδίου.
Κατ’ αρχάς, παρ’ ότι έχουµε επανακαθορισµό των κλιµάκων
και των συντελεστών φορολόγησης εισοδήµατος από µισθωτή
εργασία και συντάξεις, αν δούµε προσεκτικά τις αλλαγές, θα καταλάβουµε εύκολα ότι η πλειοψηφία και των δυο κατηγοριών θα
δουν ένα αµελητέο όφελος που θα κυµαίνεται µεταξύ 0 και 15
ευρώ µηνιαία. Λίγο παρακάτω, έχουµε τη µείωση του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων στο 24%, µείωση που αφορά
µόνο πολύ µεγάλες και µεγάλες επιχειρήσεις, κάνοντας ένα
πρώιµο χριστουγεννιάτικο δώρο στους εγχώριους ολιγάρχες.
Ως ΜέΡΑ25 πιστεύουµε ακράδαντα πως η µείωση οφείλει και
θα πρέπει να είναι αναλογική µε βασικούς ωφεληµένους τις µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις.
Ας πάµε τώρα στη µείωση κατά 5% της προκαταβολής φόρου
από επιχειρηµατική δραστηριότητα, µια κίνηση που –πιστέψτε
µε- µόνο επικοινωνιακή µπορεί θα θεωρηθεί. Η µείωση στο 95%
σηµαίνει πως το σύνολο των επιχειρήσεων θα µοιραστούν αναλογικά 138 εκατοµµύρια ευρώ. Αν η Κυβέρνηση είχε δεχθεί την
τροπολογία που εµείς καταθέσαµε, τον Αύγουστο, για ολοκληρωτική κατάργηση της πληρωµής, θα είχαµε ένα όφελος ρευστότητας που θα έφτανε τα 2,76 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χρεοδουλοπαροικία, στην
οποία συνεχίζουµε να βρισκόµαστε, συντηρείται από τον παραλογισµό των υψηλότατων φορολογικών συντελεστών, σε µια οικονοµία που οι τζίροι και συνεπώς τα δηµόσια έσοδα είναι
χαµηλά, µε περαιτέρω τάση µείωσης.
Γι’ αυτό και οι βασικοί πυλώνες του προγράµµατος του
ΜέΡΑ25 για το φορολογικό είναι οι εξής. Μείωση του µέγιστου
συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 15% και 18%, ανάλογα αν οι πληρωµές γίνονται ηλεκτρονικά, που πάει στο 15% ή µε µετρητά στο
18%. Προοδευτικός φόρος επιχειρήσεων, µε µείωση του φόρου
των λίγων µεγάλων επιχειρήσεων από 29% σε 26%, των µεσαίων
σε 20% και των µικρών σε 15%. Κατάργηση της 100% προπληρωµής φόρους -95% µετά το πέρας αυτών των δυο ηµερών- µε
ταυτόχρονη κατάργηση του φόρου αλληλεγγύης για εισοδήµατα
κάτω των 30.000 ευρώ. Διατήρηση του αφορολόγητου και µείωση των συντελεστών για εισοδήµατα από 12.000 ως 15.000
ευρώ. Η µείωση της φορολογίας θα αυξήσει το διαθέσιµο εισόδηµα των καταναλωτών µε αποτέλεσµα την αύξηση της ζήτησης
και τον περιορισµό των υφεσιακών πιέσεων, ενώ η µείωση της
φορολογίας στις επιχειρήσεις θα τους δώσει µια ανάσα ρευστότητας και θα προσελκύσει αδιαµφισβήτητα νέες επενδύσεις.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δυστυχώς για τον ελληνικό λαό
και η τωρινή Κυβέρνηση συνεχίζει την οικονοµική πολιτική της
φτωχοποίησης των πολλών προς όφελος των λίγων συγκεκριµένων οικογενειών που συνεχίζουν να πλουτίζουν. Μια πολιτική µόνιµης λιτότητας που επέβαλλε και ακολούθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι’
αυτό τώρα δεν έχουν το δικαίωµα να κρίνουν ως άδειες τις πολιτικές που θεσµοθετεί η Νέα Δηµοκρατία. Στον ίδιο δρόµο βαδί-
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ζουν εξάλλου. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ σαν αριστερό κόµµα να τις επέβαλλε µε βαριά καρδιά –και ειλικρινά πιστεύω ότι το έκανε µε
βαριά καρδιά- όµως για τους συµπολίτες µας το αποτέλεσµα
ήταν το ίδιο. Είναι σαν να ρωτάς ένα θύµα βασανισµού αν προτιµάει να το βασανίσει ένας δήµιος που θα έχει τύψεις και θα
κλαίει το βράδυ όταν γυρνάει στο σπίτι του ή ένας άλλος που θα
το κάνει µε λίγο πιο ελαφριά συνείδηση. Το αποτέλεσµα για το
θύµα θα είναι το ίδιο. Δεν θα αλλάξει. Το θύµα θα υποφέρει και
πάλι.
Πριν κλείσω, θέλω να πω ότι συχνά αλλά και σήµερα, ακούµε
µια κριτική για το κόστος Βαρουφάκη. Θα επικαλεστώ σαν απάντηση µόνο στοιχεία τα οποία µπορεί να βρει ο καθένας αν τα
ψάξει. Τι δείχνουν τα στοιχεία; Πως το εξάµηνο της διαπραγµάτευσης του Γιάνη Βαρουφάκη δεν είχε κανένα κόστος για τη
χώρα. Εξηγώ αµέσως τι εννοώ: 178,6 δισεκατοµµύρια ευρώ ΑΕΠ
και 319,6 δισεκατοµµύρια χρέος όταν ανέλαβε, 177,7 δισεκατοµµύρια ευρώ ΑΕΠ και 317,4 δισεκατοµµύρια χρέος όταν παρέδωσε. Άρα όχι µόνο δεν κόστισε, αλλά το αντίθετο. Μείωσε τα
µεγέθη οδηγώντας σε σηµαντική…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Οι τράπεζες πόσα χάσανε από την κεφαλαιακή τους αξία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ελάτε, ελάτε. Μην
διακόπτετε. Ελάτε, κυρία Μπακαδήµα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Να µιλήσω για το bank run; Δεν έχω
χρόνο. Θα µπορούσα να µιλήσω. Στη δευτερολογία µου αύριο,
κύριε Αµυρά. Σας το υπόσχοµαι.
Άρα όχι µόνο δεν κόστισε, αλλά το αντίθετο. Μείωσε τα µεγέθη, οδηγώντας σε σηµαντική, αν και µικρή µείωση της λιτότητας.
Βρισκόµαστε εδώ, µιλώντας για το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο που θεσµοθετεί µειώσεις στον εταιρικό φορολογικό συντελεστή και τον συντελεστή φορολόγησης των µερισµάτων, την
ίδια στιγµή που χιλιάδες συνάνθρωποί µας περιµένουν τις ανακοινώσεις του Υπουργού για τους δικαιούχους και το ποσό κοινωνικού µερίσµατος ώστε να δουν ποιοι θα πάρουν το επίδοµα
για να µπορέσουν να κάνουν γιορτές, την ίδια στιγµή που επίσης
πολλοί ζουν µε τη στήριξη του κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης. Και οι συνταξιούχοι περιµένουν να µάθουν αν θα πάρουν
τα υπεσχηµένα αναδροµικά. Αυτό είναι κάτι που θεωρώ ότι θα
πρέπει να µας προβληµατίσει όλους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Έχει έρθει ένα αίτηµα από τον συνάδελφο, κ. Κατσώτη, του
οποίου η σειρά είναι µετά από τέσσερις οµιλητές συγκεκριµένα.
Ζήτησε να προταχθεί, αν είναι εύκολο, γιατί κάτι του έτυχε. Συµφωνεί το Σώµα µετά τον κ. Χαρίτου να µιλήσει ο κ. Κατσώτης;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Το Σώµα συνεφώνησε.
Τον λόγο έχει ο κ. Χαρίτου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το νοµοσχέδιο που εισάγετε για ψήφιση δεν
αποτελεί ούτε φορολογική µεταρρύθµιση, όπως προσπαθείτε να
το παρουσιάσετε, ούτε βέβαια έχει και καµµία αναπτυξιακή στόχευση. Στη νέα µεταµνηµονιακή περίοδο που εισήλθε η χώρα
πράγµατι έχει ανάγκη από ένα φορολογικό νόµο µε κοινωνική δικαιοσύνη και για τα µεσαία στρώµατα. Εσείς όµως δεν είστε έτοιµοι. Είστε σε άλλο χρόνο. Επαναλαµβάνετε πάλι τον παλιό ταξικό
σας εαυτό. Μας πισωγυρίζετε στο γνώριµο παρελθόν σας. Να
δίνετε πολλά σε λίγους και λίγα στους πολλούς. Στη νέα περίοδο
για τη χώρα τα φορολογικά µέτρα θα έπρεπε στοχευµένα να
υπηρετούν την αναπτυξιακή προοπτική της. Εσείς όµως νοµοθετείτε µε άλλα κριτήρια: τις χαριστικές φοροαπαλλαγές στα πολύ
µεγάλα εισοδήµατα. Σας ρωτώ. Μήπως δεν το κάνατε κατ’ επανάληψη στο παρελθόν; Απέτρεψε, κύριοι τα όσα ακολούθησαν;
Φοβάµαι ότι µας πισωγυρίζετε στις παθογένειες εκείνες που
οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία. Δείχνετε σαν να έχετε αυτοπαγιδευτεί στο προ εκλογών αφήγηµά σας τότε που λέγατε ότι
θα λυτρώσετε τους Έλληνες από τους φόρους. Είναι αλήθεια ότι
σας πίστεψε ο κόσµος και σήµερα που αδυνατείτε να ανταποκριθείτε το άγχος δεν κρύβεται.
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Γι’ αυτό χαθήκατε στη µετάφραση: ποιος είναι ο ορισµός της
µεσαίας τάξης; Να σας θυµίσω τι ακούγαµε και εµείς και ο ελληνικός λαός; «Θα επιστρέψουµε στη µεσαία τάξη όσα της πήρε ο
Τσίπρας». Θυµάστε ποιος το έλεγε; Ο σηµερινός Πρωθυπουργός. Και σήµερα µε τις ρυθµίσεις τι κάνετε για τη µεσαία τάξη,
για τα εισοδήµατα από 20.000-50.000 ευρώ; Ξέρετε τι κάνετε;
Της επιστρέφετε 17 ευρώ όλα κι όλα. Συγχαρητήρια.
Επιτέλους, σήµερα αναγνωρίζετε, σήµερα παραδέχεστε δηµόσια ότι αυτά ήταν τελικά που πήρε η προηγούµενη Κυβέρνηση
από τη µεσαία τάξη. Θυµάστε όµως το κλίµα υστερίας και φορολόγησης για τη φορολόγηση που κληροδοτήσατε; Έναν-έναν µετράγατε τους φόρους που δήθεν εµείς φέραµε. Για είκοσι εννέα
άδικους φόρους ωρυόσασταν. Και σήµερα σιωπή. Τους ξεχάσατε ή µήπως έγιναν δίκαιοι;
Θα επανέλθω όµως, κύριοι στην ουσία των ρυθµίσεων που εισάγετε. Είπατε ότι θα λυτρώσετε τους Έλληνες από τους φόρους. Και σήµερα τι ακριβώς κάνατε; Λυτρώνατε τις µεγάλες
κερδοφόρες επιχειρήσεις και τα εισοδήµατα πάνω από 100.000
ευρώ. Δηλαδή, λυτρώνετε το 1% του ελληνικού λαού.
Το ίδιο κάνετε και µε τις επιχειρήσεις. Μειώνετε τη φορολόγηση µόνο για τις έξι χιλιάδες από τις εκατοντάδες χιλιάδες που
πασχίζουν να επιβιώσουν, δηλαδή λυτρώνετε µόνο το 2,5% των
επιχειρήσεων. Τι άλλο κάνετε; Λυτρώνετε αυτούς που έχουν µερίσµατα, µετοχές, αµοιβαία κεφάλαια, λυτρώνετε εταιρείες που
επενδύουν στην ακίνητη περιουσία, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, λυτρώνετε δηλαδή τους έχοντες και κατέχοντες.
Μόνο αυτούς που είχατε υποσχεθεί ότι θα σώζατε, τη µεσαία
τάξη, δεν λυτρώνετε. Και σήµερα βρίσκεστε απέναντι στις ελπίδες και τις προσδοκίες που εσείς καλλιεργήσατε.
Είναι γεγονός ότι κι εµείς ως Κυβέρνηση δεν πείσαµε ότι τα
βάρη που ανέλαβαν να σηκώσουν τµήµατα της µικρής και µεσαίας επιχειρηµατικότητας ήταν αναγκαία µεν, δυσανάλογα δε
και κυρίως, δεν πείσαµε ότι είχαν προσωρινό και µεταβατικό χαρακτήρα. Και όταν πράγµατι επέτρεψαν οι συνθήκες να γίνουν
στοχευµένες παρεµβάσεις, µε µέτρα στήριξης και φοροελαφρύνσεις συνολικού ύψους 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ, θυµάστε
κύριοι πώς τα αντιµετωπίσατε;
Για εσάς η µείωση κατά 50% της προκαταβολής φόρου δεν
ήταν τίποτα. Ρωτήστε όµως, τους επαγγελµατίες τι λένε. Για
εσάς η µείωση του φόρου στους συνεταιρισµένους αγρότες δεν
έχει καµµία αξία. Γιατί να έχει; Εσείς προσθέσατε σήµερα νέο
χαράτσι στα αλιευτικά σκάφη. Για εσάς η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήµατα έως 20.000 ευρώ πάλι δεν είναι
τίποτα ούτε βέβαια η µείωση των συντελεστών του ΦΠΑ από 13%
στο 11%. Μέτρα που δεν πρόλαβαν να υλοποιηθούν γιατί τα καταργήσατε.
Θυµάστε, κύριοι, όταν ανακοινώθηκαν τα µέτρα αυτά, τι έλεγε
ο σηµερινός Πρωθυπουργός; «Έχετε πάρει το καρβέλι από τον
κόσµο και του δίνετε αντίδωρο». Το θυµάστε; Αυτό έλεγε. Αντίδωρο, λοιπόν τα δύο δισεκατοµµύρια µέτρα και οι φοροελαφρύνσεις που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ γιατί τα καταργήσατε. Και τι
κάνετε, κύριοι, σήµερα το καρβέλι, που εµείς δήθεν πήραµε από
τον κόσµο; Το κόβετε φέτα-φέτα για να ικανοποιήσετε τους έχοντες και κατέχοντες και τα ψίχουλα που µένουν, τα αφήνετε για
τη µεσαία τάξη, γιατί ψίχουλα είναι οι ελαφρύνσεις των 17 ευρώ
που κάνετε.
Δυστυχώς, όµως, για την επιχειρηµατικότητα και στη Θράκη
ούτε αυτά τα ψίχουλα δεν υπάρχουν για να πάρει. Τα πήρε ο
αέρας του παρεµπορίου που γιγαντώνεται και εσείς δεν θα αντιµετωπίζετε. Τα εξανέµισε ο αθέµιτος ανταγωνισµός που δέχονται
οι µικρές επιχειρήσεις από τις αντίστοιχες των γειτονικών χωρών.
Φαινόµενα, που οδηγούν στη συρρίκνωση µέχρι και την εξαφάνιση επαγγελµατικών κλάδων, γεγονός που οδηγεί στο µαρασµό
της τοπικής οικονοµίας.
Γνωρίζω, κύριε Υπουργέ ότι σας επισκέφτηκαν οι παραγωγικοί
φορείς της περιοχής και σας κατέθεσαν συγκεκριµένες προτάσεις. Ελπίζω να βρουν ευήκοα ώτα, διαφορετικά θα διαψευστούν
όσα προεκλογικά υποσχεθήκατε εκεί στην περιοχή.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Το νοµοσχέδιο δεν έχει ούτε µεταρρυθµιστική ούτε αναπτυξιακή προοπτική. Γι’ αυτό και προφανώς
το καταψηφίζω.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κατσώτης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και τους
συναδέλφους για τη διευκόλυνση.
Κύριε Υπουργέ, η φοροληστεία για τον λαό συνεχίζεται όσο κι
αν επιχειρείτε να παρουσιάσετε το νοµοσχέδιο ως φοροελάφρυνση. Συνεχίζετε τις φοροαπαλλαγές για τους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους και από την άλλη οι µισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι αυτοαπασχολούµενοι, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και
οι αλιείς εξακολουθούν να πληρώνουν αυξηµένους φόρους.
Τα στοιχεία είναι αδιάψευστα. Οι επιχειρηµατικοί όµιλοι συµµετέχουν µε µόλις 7% στα φορολογικά έσοδα και οι εργαζόµενοι,
οι συνταξιούχοι, τα λαϊκά στρώµατα µε 93%. Και αυτή η σχέση
συνεχίζει να ανατρέπεται προς όφελος του µεγάλου κεφαλαίου
και απ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Αυτή η σχέση δείχνει ότι το φορολογικό σύστηµα που διαµορφώνουν οι αστικές κυβερνήσεις γίνεται όλο και πιο αντιλαϊκό, στηρίζει όλο και περισσότερο το
κεφάλαιο, ληστεύοντας στην κυριολεξία το λαό, ανατρέποντας
τη ζωή χιλιάδων λαϊκών νοικοκυριών, οδηγώντας τους στη φτώχεια και στην υπερχρέωση. Τα πρωτογενή πλεονάσµατα συνεχίζουν να µατώνουν τον λαό µε 3,5% έως το 2023 και 2,2% ως το
2060 για την αποπληρωµή του κρατικού χρέους, που δεν είναι
του λαού, αλλά έγινε για τα µονοπωλιακά και επιχειρηµατικά
συµφέροντα.
Έργο όλων των κυβερνήσεων, και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η θέσπιση και η διατήρηση
νέων φόρων, όπως ο ΕΝΦΙΑ που θα ήταν προσωρινός, αλλά όλο
και διευρύνεται. Η εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύµατος, η αύξηση του ΦΠΑ κυρίως στο 24%, η αύξηση των φόρων
στα καύσιµα, στα ποτά, στην κληρονοµιά και άλλα διάφορα αυξηµένα τέλη και φόροι που έχουν επιβληθεί στην τοπική διοίκηση.
Όλα αυτά ισοπεδώνουν το λαό. Είναι έργο επίσης, δικό σας,
όλων σας, το τσάκισµα των µισθών, που συνεχίζεται και µε τον
πρόσφατο αναπτυξιακό νόµο, αφού µέσω των ενώσεων-προσώπων θα υπογράφονται συµβάσεις όπου θα µειώνουν συνολικά το
µέσο όρο των µισθών των εργαζοµένων. Συνεχίζεται το τσάκισµα
των συντάξεων. Έχουµε το νέο ασφαλιστικό που ήδη οι εξαγγελίες είναι σε αυτή την κατεύθυνση, η µείωση του αφορολογήτου,
η κατάργηση των φοροαπαλλαγών για τους µισθωτούς και συνταξιούχους. Από την άλλη βέβαια, έχουµε τις συνεχείς φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις του µεγάλου κεφαλαίου. Δικό
σας έργο είναι οι πλειστηριασµοί, ακόµα και της πρώτης κατοικίας και µάλιστα ο χαρακτηρισµός ως ιδιώνυµου των διαµαρτυριών, γι’ αυτούς κραδαίνοντας, βέβαια τις ποινές που προβλέπονται.
Η Νέα Δηµοκρατία συνεχίζει από εκεί που σταµάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος διατήρησε και διεύρυνε τη φοροληστεία των προηγούµενων, µειώνοντας παραπέρα τους φόρους για το
κεφάλαιο. Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ πλειοδοτούν σε µέτρα
υπέρ των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων. Για παράδειγµα ο
ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές τον συντελεστή φορολόγησης από 29%
τον έκανε 28% µε στόχο να τον πάει στο 25%. Η Νέα Δηµοκρατία
από 28% τον κάνει 24%, µε στόχο να πάει στο 20%. Ο ΣΥΡΙΖΑ
πριν τις εκλογές µείωσε τον συντελεστή φορολόγησης των αναδιανεµηµένων κερδών από το 15% στο 10%. Η Νέα Δηµοκρατία
µετά τις εκλογές µειώνει αυτόν το συντελεστή από το 10% στο
5%. Για τις αποσβέσεις στο µεγάλο κεφάλαιο ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε
150%, η Νέα Δηµοκρατία έως 200%. Δεν φτάνει που οι επιχειρηµατικοί όµιλοι συµµετέχουν µε µόλις 7% στο όνοµα των επενδύσεων και των νέων θέσεων εργασίας, µειώνετε παραπέρα τη
φορολογία τους κατά 615 εκατοµµύρια ευρώ. Παρουσιάζετε ότι
µε τη µείωση κατά 281 εκατοµµύρια ευρώ που προκύπτει από τη
µείωση του φορολογικού συντελεστή και του µειωµένου ΦΠΑ,
ωφελούνται όλοι. Τα 281 εκατοµµύρια αφορούν εκατοµµύρια φορολογούµενους, ενώ τα 615 εκατοµµύρια αφορούν µια χούφτα
επιχειρηµατικών οµίλων.
Οι φοροαπαλλαγές για το κεφάλαιο έφεραν και φέρνουν νέα
βάρη στους εργαζόµενους. Αρπάξατε 50 δισεκατοµµύρια ευρώ
από τον λαό µε τους δυσβάσταχτους φόρους που επιβάλατε
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όλοι σας τα προηγούµενα χρόνια. Η Κυβέρνηση όσο µειώνει τη
συµµετοχή των επιχειρήσεων στο σύνολο των φορολογικών επιβαρύνσεων, τόσο µεταφέρει αυτές τις ελαφρύνσεις στις πλάτες
των εργαζοµένων και του λαού ως ποσοστό επί των φορολογικών εσόδων. Ισχυρίζεστε ότι η µείωση της φορολογίας θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Από το 2014 ψηφίσατε οι
τράπεζες να συµψηφίζουν µε φόρους από µελλοντική κερδοφορία τις ζηµιές που υπέστησαν. Πέρυσι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
έκανε τη ρύθµιση πιο ευνοϊκή για τις τράπεζες, καθώς επέτρεψε
οι ζηµιές τους να συµψηφιστούν µε τα κέρδη των επόµενων είκοσι ετών. Και ενώ οι τραπεζίτες δεν πληρώνουν φόρο, απολύουν
εργαζόµενους. Η Πειραιώς απέλυσε είκοσι πέντε εργαζόµενους
που αρνήθηκαν να πάνε στην εταιρεία που θα διαχειρίζεται τα
κόκκινα δάνεια, αφού θα έχαναν τα δικαιώµατα που απορρέουν
από τις συµβάσεις και τους κανονισµούς. Σηµειώνουµε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση νοµοθέτησε τη δυνατότητα απόσχισης.
Από αυτό το παράδειγµα δεν επιβεβαιώνεται ο ισχυρισµός σας
ότι η µείωση της φορολογίας δηµιουργεί θέσεις εργασίας ούτε
βέβαια και σε άλλους τοµείς, όπως στον τουρισµό στον οποίο οι
εργασιακές σχέσεις συνιστούν σκλαβιά. Επίσης, ούτε στη ναυτιλία που παρά την εθελοντική εισφορά τους -που ανέρχεται για
το κάθε καράβι όσο πληρώνει ένα περίπτερο-, παρά τις προκλητικές φοροαπαλλαγές, πενήντα επτά τον αριθµό, η αλλαγή στην
οργανική σύνθεση των πλοίων επέφερε θεαµατική µείωση των
θέσεων εργασίας.
Τα παραδείγµατα είναι πολλά. Ταυτόχρονα µε τις µειώσεις
φόρων στους επιχειρηµατικούς οµίλους, νοµοθετείτε και απολύσεις εργαζοµένων, όπως στη ΔΕΗ, που τις αποκαλείτε εθελούσιες, στη ΔΕΠΑ, που δεν διασφαλίζετε κανέναν εργαζόµενο και
θα ακολουθήσουν κι άλλες το επόµενο διάστηµα από επιχειρήσεις που προχωράτε στις λεγόµενες αναδιαρθρώσεις, δηλαδή
στις ιδιωτικοποιήσεις.
Η Κυβέρνηση παρουσιάζει ως ελάφρυνση τη νέα φορολογική
κλίµακα σε µισθούς και συντάξεις ως απόδειξη τάχα ότι οι ελαφρύνσεις αφορούν όλους. Δεν αναπληρώνει, όµως, ούτε στο
ελάχιστο τη «φοροληστεία» που συντελέστηκε τα προηγούµενα
χρόνια και η οποία παραµένει.
Αντίθετα, η λαϊκή οικογένεια, παρόλο τα µειωµένα εισοδήµατα
σε σχέση µε το 2009, πληρώνει δυσβάσταχτους φόρους σε
σχέση µε τότε. Για παράδειγµα το 2009 ο κατώτερος µισθός ήταν
751 ευρώ και το αφορολόγητο 12.000 ευρώ. Το 2019 ο κατώτερος µισθός είναι 650 ευρώ και το αφορολόγητο 8.636 ευρώ. Αν
συγκρίνουµε τον ΦΠΑ τότε και τώρα, αν προσθέσουµε τους
νέους φόρους που βάλατε και τη ρύθµιση για τις ηλεκτρονικές
συναλλαγές, ο λογαριασµός δεν βγαίνει. Οι εργατικές λαϊκές οικογένειες στενάζουν.
Από αυτήν τη σκοπιά, το φορολογικό νοµοσχέδιο ικανοποιεί
το µεγάλο κεφάλαιο και µαστίζει την πλειοψηφία του λαού. Η φορολογική κλίµακα αποτελεί έναν ακόµη πυλώνα αρπαγής των
λαϊκών εισοδηµάτων που συµπληρώνεται από τους έµµεσους
φόρους στη λαϊκή κατανάλωση, από τις περικοπές κονδυλίων για
κοινωνικές ανάγκες και βέβαια από µια σειρά αντίµετρων που
προβλέπονται και στον κρατικό προϋπολογισµό του 2020.
Το λαϊκό κίνηµα απαιτεί «κάτω οι φόροι». Το ΚΚΕ στηρίζει τις
θέσεις για γενναία αύξηση του αφορολόγητου για µισθωτούς,
συνταξιούχους, αυτοαπασχολούµενους, αγρότες, κτηνοτρόφους
και αλιείς, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και όλων των χαρατσιών, να εκπίπτουν από τη φορολόγηση και οι δαπάνες για την υγεία, τη
ΔΕΗ, τη θέρµανση, το νερό, την τηλεφωνία, να φορολογούνται
µε 45% τα κέρδη και τα περιουσιακά στοιχεία του µεγάλου κεφαλαίου, να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.
Με βάση όλα αυτά, ψηφίζουµε «όχι» στο σχέδιο νόµου της Κυβέρνησης για το φορολογικό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Επόµενος οµιλητής ο κ. Σταύρος Αραχωβίτης από τον ΣΥΡΙΖΑ
και µετά τον κ. Αραχωβίτη είναι ο κ. Φραγγίδης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµες κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το 2010 που η
χώρα χρεοκόπησε και µπήκε και στην περιπέτεια των µνηµονίων,
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χρειάστηκε να έρθει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να ξαναστήσει
τη χώρα στα πόδια της µε πολύ κόπο, είναι αλήθεια, αλλά µε
αποτέλεσµα, µε προστασία στους οικονοµικά τσακισµένους από
την κρίση, τους άνεργους, τους ανασφάλιστους, τους µισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους µικροµεσαίους ελεύθερους
επαγγελµατίες.
Το αποτέλεσµα ήρθε τον Αύγουστο του 2018. Έκτοτε οι συνέπειες των µνηµονίων µπορούν και ξεκίνησαν το 2018 και τους
πρώτους µήνες 2019 να αίρονται σιγά-σιγά. Με αυτό όµως το
φορολογικό νοµοσχέδιο γίνεται φανερό ότι διαψεύδονται οι ελπίδες που καλλιέργησαν προεκλογικά η Νέα Δηµοκρατία και ο κ.
Μητσοτάκης για ελαφρύνσεις στη µεσαία τάξη.
Αντίθετα, οι µεγάλοι κερδισµένοι είναι τα φυσικά πρόσωπα και
οι εταιρείες µε υψηλά εισοδήµατα. Αυτοί θα έχουν το µεγάλο
όφελος στη φορολογία των εισοδηµάτων τους, αλλά και ελαφρύνσεις από µία σειρά ακόµα διατάξεις όπως η µείωση του
φόρου στα µερίσµατα, η µείωση των απαιτούµενων ηλεκτρονικών συναλλαγών, αλλά και η µείωση φόρου για τους κατόχους
εταιρικών οµολόγων.
Η ίδια η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος επισηµαίνει πως το φορολογικό νοµοσχέδιο ευνοεί και ενισχύει, κατά κύριο λόγο, τα υψηλά εισοδήµατα. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι το υπό συζήτηση φορολογικό νοµοσχέδιο διευρύνει τις φορολογικές ανισότητες και τις εισοδηµατικές
ανισότητες.
Όσον αφορά στους αγρότες να θυµίσω ότι ήταν η Νέα Δηµοκρατία το 2013 που µε τον ν.4172 φορολογούσε τους αγρότες
από το πρώτο ευρώ για το σύνολο των εισοδηµάτων και των επιδοτήσεων και ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που θέσπισε τρία
αφορολόγητα για τους αγρότες.
Επίσης, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που κατήργησε
το τέλος επιτηδεύµατος για τους συνεταιρισµένους αγρότες που
επέβαλε η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Το φορολογικό νοµοσχέδιο, λοιπόν, που συζητάµε σήµερα δεν
φέρει κανένα ουσιαστικό όφελος για τους αγρότες. Οι αλλαγές
στη φορολογία δεν αφορούν στη συντριπτική πλειοψηφία των
αγροτών. Η µείωση της φορολογίας είναι οριακή και αυτή ακόµα
αγγίζει το λιγότερο από το 10% των αγροτών.
Το θετικό µέτρο του νοµοσχεδίου, που είναι κάτι που είχαµε
εξαγγείλει από τον περασµένο Μάιο, δηλαδή την καθιέρωση του
χαµηλού συντελεστή 10% από 13% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήµατα και τις οµάδες παραγωγών, δεν αφορά τα φυσικά
πρόσωπα-αγρότες.
Δεν τολµήσατε να δώσετε την έκπτωση φόρου για τους αγρότες-φυσικά πρόσωπα, µέλη συνεταιρισµών, που, επίσης, είχε
εξαγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας από τον Μάιο του 2019. Δεν τολµάτε να δώσετε ένα πραγµατικό γενναίο κίνητρο που χρειάζονται
οι συνεταιρισµοί για την ενίσχυση µε νέα µέλη. Ούτε, όµως, και
τη µείωση της προκαταβολής φόρου στο 50% είδαµε πουθενά,
την οποία η Νέα Δηµοκρατία προεκλογικά είχε κάνει σηµαία. Και
βέβαια ούτε η πρόσφατη εξαγγελία του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη για έκπτωση στο αγροτικό πετρέλαιο απεικονίζεται στο
φορολογικό νοµοσχέδιο, αλλά ούτε και στον προϋπολογισµό.
Μάλιστα, στον προϋπολογισµό του 2020 τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο είναι αυξηµένα κατά 177
εκατοµµύρια, δηλαδή από το ένα 1.364 για το 2019 σε 1.541 για
το 2020. Τότε µάλλον επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που λένε
ότι µετατίθεται το θέµα του αγροτικού πετρελαίου για αργότερα
στο µέλλον.
Όµως, κυρίες και κύριοι, αυτό που είναι πραγµατικά το χειρότερο και το πιο εξοργιστικό, είναι ότι το πρώτο µέτρο της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας που βλέπουµε για τους αλιείς,
είναι ένα χαράτσι στα ψαροκάικα που θα ισχύσει από 1-1-2020.
Συγχαρητήρια, λοιπόν, γι’ αυτήν την πρώτη ενέργεια η οποία
θα πλήξει όλους τους µικρούς παράκτιους ψαράδες, που είναι
και η συντριπτική πλειοψηφία των αλιέων, δηλαδή τους θεµατοφύλακες του Αιγαίου, δηλαδή τους κατοίκους των ελληνικών παραλίων, δηλαδή τους ανθρώπους του µόχθου που πραγµατικά
κάθε µέρα προσπαθούν µε δύσκολες καιρικές συνθήκες, µε ανταγωνισµό από άλλα αλιευτικά στο Αιγαίο να βγάλουν ένα µεροκάµατο.
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Αντί να εισάγετε κάποια φορολογική ελάφρυνση -την κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος ή τη µείωση της προκαταβολήςβάζετε ένα οριζόντιο τέλος που δεν σχετίζεται καν µε τον κύκλο
εργασιών, αλλά µόνο µε την ύπαρξη αριθµού νηολογίου. Γι’ αυτό
είναι ένα ξεκάθαρο χαράτσι.
Συµπερασµατικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία αναιρεί όλα όσα έλεγε προεκλογικά για τη φορολογική
ελάφρυνση της µεσαίας τάξης. Για την πλειοψηφία των αγροτών
δεν υπάρχει κανένα όφελος και κανένα ουσιαστικό κίνητρο για
την ενίσχυση της συµµετοχής τους σε συλλογικά σχήµατα.
Αντίθετα, το κερασάκι στην τούρτα και η έκπληξη είναι ένα νέο
οριζόντιο χαράτσι για τους ψαράδες µας. Αυτή είναι η πραγµατικότητα του φορολογικού σας νοµοσχεδίου, κύριε Υπουργέ. Και
η ωραιοποίηση δεν περνάει, όση φιλότιµη επικοινωνιακή προσπάθεια και να καταβάλετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Γεώργιος Φραγγίδης από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα ακόµα πολυδιαφηµισµένο νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης, που δηµιούργησε υψηλές προσδοκίες στην ελληνική κοινωνία και κατέληξε σε µία άτολµη νοµοθέτηση, ακριβώς όπως έγινε και µε το αναπτυξιακό πριν λίγο καιρό.
Μεγάλα λόγια και υποσχέσεις, δηµιουργία ελπίδας, αλλά στο
τέλος µαταίωση. Και αυτό είναι ένα επαναλαµβανόµενο µοτίβο.
Υποσχεθήκατε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, µεταρρύθµιση και ανάπτυξη. Μάλιστα, φροντίσατε να συµπεριλάβετε
αυτές τις λέξεις στο µεγαλεπήβολο τίτλο του νοµοσχεδίου. Ουσιαστική µεταρρύθµιση, όµως, δεν φέρνετε. Αυτό θα απαιτούσε
δοµική αλλαγή του φορολογικού συστήµατος, πράγµα που εσείς
δεν κάνετε, παρά τις προεκλογικές σας υποσχέσεις.
Δεν εξασφαλίζετε τη σταθερότητα του φορολογικού συστήµατος, ώστε να δηµιουργηθεί περιβάλλον ευνοϊκό για επενδύσεις. Εµφανιστήκατε ανέτοιµοι και σ’ αυτό το νοµοθέτηµα και
επιπλέον, το φέρνετε στη Βουλή µε διαδικασίες fast track.
Ούτε το ζητούµενο της ανάπτυξης, όµως, επιτυγχάνετε. Για
άλλη µια φορά επιβαρύνετε τη µεσαία τάξη, που ξέρουµε πολύ
καλά ότι χτυπήθηκε αλύπητα τα προηγούµενα χρόνια, που σήκωσε δυσανάλογα το βάρος της οικονοµικής κρίσης και σχεδόν
εξαφανίστηκε.
Υποσχεθήκατε φοροελαφρύνσεις και αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ποιους, όµως, ανακουφίζετε µε τις διατάξεις αυτού του νοµοσχεδίου; Πάντως, όχι τα µεσαία και λαϊκά
στρώµατα. Σε αυτούς και πάλι στηρίζεστε, για να µπορέσετε να
επιτύχετε τα πλεονάσµατα των 7 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Οι κάποιες µικρές ελαφρύνσεις φυσικών προσώπων δεν αφορούν τους βασικούς τροφοδότες της οικονοµίας, τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους µε εισοδήµατα από 20.000 µέχρι
50.000 ευρώ. Γι’ αυτούς οι µειώσεις είναι από πολύ µικρές έως
ανύπαρκτες. Οι φορολογούµενοι, δηλαδή, που συνεισφέρουν το
53% του συνολικού φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων δεν
θα δουν, παρά µόνο τις αστείες µειώσεις από 17 µέχρι 37 ευρώ
στον ετήσιο φόρο τους.
Πρέπει να καταλάβετε, όµως, ότι αυτοί οι πολίτες δεν έχουν
να δώσουν άλλα. Έχουν «στεγνώσει» Ουκ αν λάβοις παρά του
µη έχοντος, όπως λέµε.
Η παρατεταµένη επιβάρυνσή τους αποτελεί πλέον απειλή για
την κοινωνική συνοχή. Η δυσανάλογη σχέση ανάµεσα στους έµµεσους και άµεσους φόρους, µε τους έµµεσους να υπερτερούν,
δείχνει την άδικη κατανοµή των φορολογικών βαρών και µια οικονοµία που δεν βρίσκεται σε ανάπτυξη.
Το σχέδιο του προϋπολογισµού για το 2020 προβλέπει αύξηση
εσόδων από φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων κατά 264
εκατοµµύρια ευρώ και αυξήσεις φόρων επί αγαθών και υπηρεσιών κατά 979 εκατοµµύρια ευρώ. Πώς µπορεί αυτό να σηµαίνει
µείωση των φόρων, όπως ισχυρίζεστε; Δεν αποτελεί παράδοξο
του προϋπολογισµού;
Με την υποχρέωση πραγµατοποίησης του 30% των δαπανών
του εισοδήµατος µέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, πιστεύετε ότι
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τα χαµηλά εισοδήµατα θα µπορέσουν να διασφαλίσουν το αφορολόγητό τους και να µην επιβαρυνθούν µε την επιβολή ποινής
που προβλέπεται; Το µέτρο του 30%, για να έχει πραγµατικό αντίκρισµα, θα έπρεπε να συνοδεύεται από το κίνητρο της απαλλαγής τραπεζικών χρεώσεων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές,
καθώς και τη θέσπιση ακατάσχετου επιχειρηµατικού λογαριασµού.
Θετικό το µέτρο για την προσέλκυση αλλοδαπών µέσω µεταφοράς της φορολογικής τους έδρας στη χώρα µας, αν και περιορισµένης επίδρασης στην οικονοµία. Θα ήταν, ίσως, πιο
ωφέλιµο να δοθούν κίνητρα και σε Έλληνες πολίτες, που λόγω
της κρίσης µετέφεραν τη φορολογική τους έδρα σε άλλες
χώρες.
Θα πρέπει, επίσης, να λάβετε υπ’ όψιν σας ότι ίσως προκύψουν ζητήµατα από τη µη φορολόγηση του εισοδήµατος στη
χώρα παραγωγής του, τη φορολόγηση του παγκόσµιου εισοδήµατος, την αρνητική διάθεση των άλλων χωρών γι’ αυτό το
µέτρο.
Η µείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος από το
28% στο 24% στις επιχειρήσεις είναι θετικό µέτρο. Θα ήταν,
όµως, σωστό να συνδεθεί και µε την απασχόληση, δηλαδή µε
νέες θέσεις εργασίας και µετατροπή της ηµιαπασχόλησης σε
πλήρη απασχόληση και επίσης, µε τις επενδύσεις σε έρευνα, σε
καινοτοµία και σε τεχνολογικό εξοπλισµό και γενικά στην προσαρµογή στα σύγχρονα δεδοµένα της τέταρτης βιοµηχανικής
επανάστασης, της κλιµατικής αλλαγής και της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος.
Η µείωση του φόρου των µερισµάτων από 10% σε 5% είναι θετική µεν, αλλά αφορά πολύ µικρό ποσοστό επιχειρήσεων, αφού
οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να βασανίζονται και
σήµερα από το τέλος επιτηδεύµατος, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, την τάση αύξησης των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων και άρα, του ΕΝΦΙΑ. Σωστό θα ήταν, εφόσον τα µνηµόνια
τελείωσαν, να καταργηθούν όλοι αυτοί οι φόροι που επέβαλε η
κρίση: ο ΕΝΦΙΑ, το τέλος επιτηδεύµατος και όλοι οι έκτακτοι
φόροι, απόρροια των µνηµονίων.
Το Κίνηµα Αλλαγής για τη στήριξη των νέων επιχειρηµατιών
και επαγγελµατιών προτείνει την πλήρη απαλλαγή από φορολογία εισοδήµατος και από εισφορές για τον κλάδο κύριας σύνταξης για τα τρία πρώτα χρόνια και κατά 50% για τα επόµενα δύο.
Επίσης, προτείνει για κάθε 100 ευρώ που πληρώνει η επιχείρηση για τους νεοπροσληφθέντες εργαζόµενους πλήρους απασχόλησης να απαλλάσσεται από τη φορολογία κατά 150 ευρώ.
Όσον αφορά τις διατάξεις για τα αγροτικά εισοδήµατα, θεσπίζετε φορολογικό συντελεστή 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήµατα. Καλό το µέτρο, αλλά ελλιπές. Δεν αντιµετωπίζει
το πρόβληµα της έλλειψης κινήτρου των αγροτών για παράδοση
των προϊόντων τους στους συνεταιρισµούς. Εµείς προτείνουµε
τα έσοδα από τις παραδόσεις των προϊόντων στους συνεταιρισµούς να λογίζονται µειωµένα κατά 35%.
Επίσης, γενικότερα για το εισόδηµα των αγροτών προτείνουµε, εκτός από τον φορολογικό συντελεστή 9% για εισόδηµα
µέχρι 10.000 ευρώ, συντελεστή 13% για το υπερβάλλον φορολογητέο εισόδηµα.
Στην τροπολογία που καταθέσαµε προβλέπονται, επίσης, η
απαλλαγή φόρου για τις αγροτικές ενισχύσεις και αποζηµιώσεις
πλην της ενιαίας ενίσχυσης άνω των 20.000 ευρώ, καθώς και
εξαίρεση των αγροτεµαχίων από τον συµπληρωµατικό φόρο
ΕΝΦΙΑ.
Οι πολίτες έχουν την ανάγκη ενός δικαίου φορολογικού συστήµατος που θα τους ενισχύει, θα τους δίνει κίνητρα και θα αποτρέπει τις τάσεις φοροδιαφυγής. Αντ’ αυτού, εξακολουθούν να
βλέπουν απέναντί τους ένα κράτος τιµωρό, που χρησιµοποιεί το
βασικό του εργαλείο, δηλαδή το φορολογικό, για να τους τιµωρήσει και να τους υφαρπάξει τα αποκτηθέντα µε κόπο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Ζεϊµπέκ Χουσεΐν από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Μέχρι να έρθει ο κ. Ζεϊµπέκ στο Βήµα, θέλω να σας ενηµερώσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η διάρκεια της συνε-
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δρίασης θα είναι έως τη 1:00’. Έως τότε, τηρουµένων των χρόνων, µπορούν να µιλήσουν οι συνάδελφοι έως τον αριθµό 64 ή
65. Κάπου εκεί το υπολογίζουµε. Αυτό µένει να αποδειχτεί, βέβαια, και στην πράξη. Μία πρώτη εκτίµηση κάνει το Προεδρείο
και από εκεί και πέρα, θα δούµε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί
και η συζήτηση. Περίπου έως το νούµερο 64 να υπολογίζετε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Εάν δεν µιλήσουν σήµερα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τι εννοείτε;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Εάν δεν είναι εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα µιλήσουν αύριο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Θα µιλήσουν αύριο, εάν κάποιοι δεν
είναι εδώ σήµερα µέχρι εκείνο τον αριθµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ας φροντίσουν οι
συνάδελφοι να ενηµερωθούν. Εάν πάµε µε αυτήν τη λογική και
λείπουν, θα κλείσουµε νωρίτερα τη συνεδρίαση και…
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Απλώς ρωτώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εξηγώ και εγώ. Θα
µείνουν για αύριο, οπότε θα αυξηθεί ο αριθµός των οµιλητών, µε
ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τον χρόνο και για τη συνεδρίαση.
Κύριε Ζεϊµπέκ, έχετε τον λόγο.
ΧΟΥΣΕΪΝ ΖΕΪΜΠΕΚ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν µιλήσω σχετικά µε το νοµοσχέδιο, θέλω να αναφερθώ στις δηλώσεις του κ. Βελόπουλου,
ο οποίος επιδόθηκε σ’ ένα ρατσιστικό παραλήρηµα εναντίον του
Ισλάµ. Τέτοιες απόψεις είναι ντροπή να ακούγονται στο ναό της
δηµοκρατίας. Μας θυµίζουν άλλες µαύρες εποχές και είναι καταδικαστέες.
Βλέπουµε ότι τελευταία υπάρχει γενικευµένη προσπάθεια στοχοποίησης της πολυπολιτισµικής Θράκης, που αποτελεί παράδειγµα συµβίωσης, όπως έγινε και στην περίπτωση των δηλώσεων του Αντιπροέδρου της Βουλής, του κ. Αθανασίου, πριν από
λίγες µέρες, ο οποίος θεώρησε ότι η Λέσβος θα γίνει µια νέα Ροδόπη, υποτιµώντας και προσβάλλοντας τη µειονότητα της Θράκης, που είναι Έλληνες πολίτες.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Προφανώς καταδικάζω και εγώ αυτές τις δηλώσεις και πρέπει
όλες οι δηµοκρατικές δυνάµεις µαζί να µην επιτρέψουµε να γυρίσουµε σε εποχές σκοταδισµού.
Περνώ τώρα στο σηµερινό νοµοσχέδιο. Ολοκληρώνονται σχεδόν πέντε µήνες από τη στιγµή που αναλάβατε τη διακυβέρνηση
της χώρας, πέντε µήνες που ακολούθησαν µετά το ρεσιτάλ από
παχιά λόγια και υποσχέσεις για φοροελαφρύνσεις, για ανάπτυξη,
για επενδύσεις, για την επιστροφή στην κανονικότητα, για ανόρθωση της µεσαίας τάξης και πολλά άλλα.
Υπήρξε σωρεία υποσχέσεων που συνοδεύεται από την προβολή από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µιας ψεύτικης ευηµερίας
που επανέρχεται σιγά-σιγά, µετά την αποχώρηση της κακής -για
εσάς- κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά όµως τι κάνετε; Τι το διαφορετικό έχετε δώσει στους πολίτες; Έχετε βελτιώσει την καθηµερινότητά τους; Μοιράζετε µήπως λεφτά και δουλειές; Φέρατε
την ανάπτυξη; Λύσατε το πρόβληµα του προσφυγικού ή, από τη
µία στιγµή στην άλλη, µας κάνατε να νιώθουµε ασφάλεια στις
πόλεις µας;
Από όλα αυτά ούτε την οικονοµία έχετε αλλάξει, ενώ σας παραδώσαµε τη χώρα εκτός µνηµονίων και την οικονοµία σε τροχιά
ανάπτυξης. Ούτε άλλες δουλειές ανοίξατε, ίσα-ίσα τον Οκτώβρη
σηµειώθηκε αρνητικό ρεκόρ δεκαοκταετίας µεταξύ προσλήψεων
και απολύσεων, εκτός αν θεωρήσουµε θετικό στοιχείο την πρόσληψη ειδικών φρουρών αντί για δασκάλους ειδικής αγωγής.
Ούτε την ανάπτυξη φέρατε καθώς βαδίζετε στον δρόµο που
εµείς σας χαράξαµε. Ούτε το προσφυγικό λύνετε, αφού σε µία
αχαρακτήριστη κίνηση, που αποδεικνύει την έλλειψη του ανθρωπιστικού στοιχείου από πλευράς σας, προτείνετε να στείλετε ανθρώπους πονεµένους σε ακατοίκητα νησιά.
Όσο για το πόσο πιο ασφαλείς έγιναν ξαφνικά οι πόλεις µας,
το µόνο που είδαµε είναι καταστολή χωρίς καµµία πάταξη του
ναρκεµπορίου ή ουσιαστικά παρέµβαση ενάντια στην ανοµία,
µόνο κινήσεις εντυπωσιασµού. Και στο πλαίσιο αυτό, επειδή δεν
σας φτάνει που βολέψατε τους δικούς σας, µε ή χωρίς τα απαιτούµενα προσόντα, στις διοικήσεις των νοσοκοµείων, έρχεστε
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να βολέψετε και τα µεγάλα εισοδήµατα µε το φορολογικό νοµοσχέδιο.
Και ρωτάµε, πού πήγαν οι διακηρύξεις για αφανισµό της υπερφορολόγησης της µεσαίας τάξης; Βέβαια, για εσάς στη µεσαία
τάξη ανήκουν και όσοι αµείβονται µε 450 ευρώ το µήνα. Εποµένως, θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε ότι τα 2 έως 20 ευρώ τον
µήνα µείωση φόρου, κάνουν τη διαφορά για τους µισθωτούς και
τους συνταξιούχους.
Εµείς να χαιρετίσουµε κάθε φοροελάφρυνση για τα χαµηλά
και µεσαία στρώµατα, αλλά όχι να αποδεχτούµε ότι τα ψίχουλα
που εξοικονοµούνται από τις τσέπες των φορολογουµένων, τους
απαλλάσσουν από τα φορολογικά βάρη. Άλλωστε τα κόβετε από
αλλού, όπως για παράδειγµα µε τις µειώσεις στο κοινωνικό µέρισµα. Θα αναφερθώ όµως αργότερα σε αυτό.
Αναφορικά µε τις διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου, θα
αναφερθώ σε συγκεκριµένα άρθρα. Το άρθρο 7 αναφέρεται στις
ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ενώ το µέτρο αυτό είχε παρθεί µε
πρωτοβουλία της δικής µας κυβέρνησης για την καταπολέµηση
της φοροδιαφυγής, εσείς κάνετε την κλίµακα ενιαία, δηλαδή το
30% των συναλλαγών των φορολογουµένων πρέπει να γίνεται
ηλεκτρονικά, ανεξαρτήτως εισοδήµατος, µε µάξιµουµ τις 20.000
ευρώ. Με λίγα λόγια η συγκέντρωση των δαπανών µε ηλεκτρονικές συναλλαγές γίνεται δυσκολότερη για τα χαµηλά και µεσαία
εισοδήµατα.
Το άρθρο 9 αφορά τη µείωση φόρου εισοδήµατος. Ενώ µειώνετε τον εισαγωγικό συντελεστή στο 9% µέχρι 10.000 ευρώ,
φέρνετε µεγάλες µειώσεις στα µεγάλα εισοδήµατα και µηδαµινές για τα µεσαία και µικρά. Όσο για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, όσο δεν ξεκαθαρίζετε τι σκοπεύετε να φέρετε στο ασφαλιστικό τους, όλα είναι στον αέρα.
Το ίδιο ισχύει και για τους αγρότες, που στην αρχή εξαγγείλατε ότι η χαµηλότερη κατηγορία εισφορών θα ανέβαινε στα 220
ευρώ από τα 114 ευρώ επί δικής µας κυβέρνησης, αλλά µέχρι
σήµερα δεν έχετε ξεκαθαρίσει επακριβώς τι θα κάνετε.
Το συµπέρασµα που βγάζουµε συνολικά είναι ότι η φορολογική σας µεταρρύθµιση δεν είναι αναπτυξιακή ούτε κοινωνικά
ισορροπηµένη, αφού κερδισµένα είναι τα πολύ υψηλά εισοδήµατα, πάνω από 100.000 ετησίως, οι µεγάλες επιχειρήσεις και
όχι οι µικρές και µεσαίες. Φτάσατε µέχρι το σηµείο να θεωρείτε
αναπτυξιακό µέτρο την επιδότηση των εξορύξεων χρυσού.
Είναι λοιπόν υπό αµφισβήτηση και η φορολογική σας πολιτική,
διότι αν συνυπολογίσουµε, πρώτον τη µείωση των ωφελουµένων
στο κοινωνικό µέρισµα, η οποία είναι τεράστια, δεν νοµίζω το
αποτέλεσµα να είναι θετικό. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έδωσε πέρυσι
800 εκατοµµύρια σε τρία εκατοµµύρια επτακόσιες χιλιάδες δικαιούχους και πρόπερσι 700 εκατοµµύρια σε τρία εκατοµµύρια
πεντακόσιες χιλιάδες δικαιούχους. Εσείς υπόσχεστε 100 έως 150
εκατοµµύρια για διακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά. Πρόκειται για
συντριπτική µείωση.
Δεύτερον, οι αλλαγές που έχετε εισάγει στο επίδοµα θέρµανσης είναι επίσης δυσβάσταχτες, ειδικά για κάποιους νοµούς,
όπως τον δικό µου. Όπως επισήµανα σε σχετική ερώτηση προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, ο Νοµός Ξάνθης, λόγω των µεγάλων
αποκλίσεων σε υψόµετρο, καθώς την ορεινή Ξάνθη διαπερνάει
η οροσειρά της Ροδόπης, έχει σηµαντικές αποκλίσεις στη θερµοκρασία.
Για τον λόγο αυτό άλλωστε, οι δύο από τους τέσσερις δήµους
της Ξάνθης χαρακτηρίζονται ως ορεινοί. Πρόκειται για τον Δήµο
Μύκης και Ξάνθης και συγκεκριµένα την περιοχή της Σταυρούπολης. Με τη φετινή σας εγκύκλιο οι ορεινοί δήµοι δεν µεταβαίνουν στην υψηλότερη κλιµατική ζώνη, δηλαδή από τη Β’ Ζώνη
στην Α’ Ζώνη για την περίπτωση της Ξάνθης και έτσι µειώνεται
σε θεαµατικό ποσοστό το επίδοµα θέρµανσης για τους ορεινούς
δήµους.
Αν σε αυτό µάλιστα συνυπολογίσουµε και την περιορισµένη
διάθεση καυσόξυλων για τις περιοχές αυτές, γίνεται κατανοητό
ότι ο χειµώνας θα είναι πολύ δύσκολος για τους Ξανθιώτες. Ήδη
έχουν πέσει τα πρώτα χιόνια και η διανοµή των καυσόξυλων δεν
έχει αρχίσει καν.
Σας καλώ λοιπόν να αφήσετε τις κινήσεις εντυπωσιασµού,
αφού ειδικά µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο αποδεικνύεται ότι
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δεν σας ενδιαφέρουν τα µεσαία και χαµηλά στρώµατα και τα
πραγµατικά προβλήµατα των πολιτών. Μόνη σας έννοια είναι ο
διορισµός των φίλων σας στο δηµόσιο, ακόµα και χωρίς πτυχία
και η εξυπηρέτηση των συµφερόντων των προνοµιούχων της
χώρας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Βέττα Καλλιόπη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε
Αξιότιµοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών αποτελεί ίσως το πιο αναµενόµενο νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας.
Εκατοντάδες άρθρα και δηµοσιεύµατα είχαν γραφτεί προεκλογικά για τη φοροεπίθεση που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούµενα χρόνια για την αφαίµαξη της µεσαίας τάξης, την ασφυξία
στις εταιρείες και ας υπήρχαν µελέτες και επίσηµα στοιχεία που
αποδείκνυαν ότι, κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είχε µπει
ένα τέλος στον οικονοµικό κατήφορο της µεσαίας τάξης που είχε
ξεκινήσει µε τα µνηµόνια της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα, όχι µόνο ανακοπή της σχετικής πτώσης υπήρξε, αλλά
σηµειώθηκε και µία µικρή άνοδος του βιοτικού επιπέδου, σύµφωνα πάντα µε τα επίσηµα στοιχεία.
Σύσσωµη η τότε Αντιπολίτευση κήρυττε µε θλιµµένο ύφος το
θάνατο του εµποράκου και της µεσαίας τάξης, που περίµενε την
ανάστασή της όχι από την έλευση της Δευτέρας Παρουσίας,
αλλά της Νέας Δηµοκρατίας που, αµνηστευµένη πλέον από την
υπερσυσσώρευση χρεών που είχε δηµιουργήσει τις περιόδους
που κυβερνούσε, θα έσωζε την ελληνική κοινωνία, όπως ήταν το
αφήγηµά της.
Οι προσδοκίες ήταν µεγάλες και ο πήχης είχε τεθεί πολύ ψηλά.
Ωστόσο, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν φανήκατε αντάξιοι των
προσδοκιών των ανθρώπων που καλοπροαίρετα σας πίστεψαν
στις τελευταίες εκλογές. Αντιθέτως, φανήκατε αντάξιοι και ευγνώµονες των ανθρώπων και των συµφερόντων που σας στηρίζουν σταθερά, των µεγαλοεισοδηµατιών και των επιχειρήσεων
µε σηµαντικά κέρδη, γιατί το σηµερινό νοµοσχέδιο σχηµατοποιεί
τις νεοφιλελεύθερες απόψεις για τη φορολόγηση των φυσικών
και νοµικών προσώπων.
Όσο πιο πολλά χρήµατα έχει κάποιος, τόσο λιγότερο αναλογικά πρέπει να φορολογηθεί. Αντιθέτως η συντριπτική πλειοψηφία των µισθωτών, των συνταξιούχων, των αγροτών, των ελεύθερων επαγγελµατιών πρέπει να αρκεστεί σε ψίχουλα, υποσχέσεις και φιλοδωρήµατα.
Θα γίνω πιο συγκεκριµένη. Είναι ή δεν είναι ψίχουλα η ελάφρυνση των 12 ευρώ τον µήνα για τον µισθωτό µε δύο παιδιά και
εισόδηµα 15.000 ευρώ τον χρόνο; Για τον ίδιο µισθωτό µε εισόδηµα 19.000 ευρώ τον χρόνο, η ελάφρυνση θα είναι περίπου 2
ευρώ τον µήνα! Δεν νοµίζω ότι κανείς µπορεί να θεωρήσει ότι
πρόκειται για τίποτα άλλο παρά για εµπαιγµό.
Ένας συνταξιούχος χωρίς παιδιά και 12.000 ευρώ εισόδηµα,
θα έχει όφελος 15 ευρώ το µήνα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που
ανήκει σε µία οµάδα για την οποία είχατε συχνή αναφορά, θα
ωφεληθεί µε 0,50 λεπτά την ηµέρα.
Υπάρχουν, όµως, κάποιοι που δικαίως σας ευγνωµονούν για
το σηµερινό νοµοσχέδιο και ειδικότερα για το άρθρο 9. Πρόκειται για τους ανθρώπους που δηλώνουν πάνω από 100.000 ευρώ
ετησίως, δηλαδή λιγότερο από το 1% των φορολογουµένων.
Αυτοί θα επωφεληθούν αρκετές χιλιάδες ευρώ από τη µείωση
των συντελεστών, πιστοποιώντας µε αυτόν τον τρόπο ότι είναι η
προνοµιακή πολιτική σας βάση και αναφορά.
Ακόµα, να αναφερθούµε και στους ελεύθερους επαγγελµατίες
για τους οποίους είχατε, επίσης, προεκλογικά υποσχεθεί θαύµατα. Οι όποιες σηµερινές φοροελαφρύνσεις εξανεµίζονται από
την ανακοίνωση του Υπουργού Εργασίας ότι θα αυξηθούν οι
ασφαλιστικές εισφορές για τις χαµηλότερες κλάσεις κατά 20%.
Από 168 ευρώ που είναι σήµερα η χαµηλότερη βαθµίδα θα ανέλθει στα 210 ευρώ έως 220 ευρώ. Άρα, έχουµε αύξηση 20% έως
25% περίπου.
Εµείς, ανταποκρινόµενοι στα χρόνια αιτήµατα των µη µισθω-
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τών, είχαµε συνδέσει το ύψος της εισφοράς µε το δηλωτέο εισόδηµα, ώστε να υπάρξει αναλογικότητα και δικαιοσύνη. Η παραπάνω πρωτοβουλία, µάλιστα, λειτούργησε υπέρ των ταµείων
του ΕΦΚΑ, το οποίο ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης και
έγινε βιώσιµο και πλεονασµατικό.
Πλέον µε τις καινούργιες κλίµακες που έχουν ανακοινωθεί από
τον αρµόδιο Υπουργό, οι µεγαλοεισοδηµατίες θα έχουν µεγάλη
µείωση στις εισφορές τους, ενώ αυτοί που δηλώνουν χαµηλά εισοδήµατα θα πληρώνουν περισσότερο. Αν λάβουµε υπ’ όψιν, δε,
και τις αυξήσεις στα τιµολόγια της ΔΕΗ, αυξήσεις που κυµαίνονται από 15% έως 20%, τότε µπορούµε να φανταστούµε ποια θα
είναι η συνολική ετήσια επιβάρυνση για τους µισθωτούς, τους
συνταξιούχους, τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Επίσης, µε το πρόσχηµα της πάταξης της φοροδιαφυγής προχωράτε στην υποχρεωτική χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών
σε ύψος που ανέρχεται στο 30% του συνολικού εισοδήµατος. Ας
µην εξετάσουµε ότι για τα πολύ υψηλά εισοδήµατα µειώνεται η
υποχρέωση για ηλεκτρονικές δαπάνες από 30.000 ευρώ σε
20.000 ευρώ. Και εδώ, δηλαδή έχουµε µία σαφή ταξική µεροληψία.
Με το παραπάνω µέτρο, είναι πολύ πιθανόν όσοι δεν συµπληρώνουν το αναγκαίο ποσό να φορολογούνται µε το 22% της διαφοράς και θα έχουµε νέες επιβαρύνσεις και οφειλές, ιδιαίτερα
για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, που δεν µπορούν προκαταβολικά να ξέρουν ποιο είναι το εισόδηµα που θα δηλώσουν στο
τέλος της χρονιάς, σε αντίθεση µε τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους.
Θέλω να κάνω -τέλος- µία ειδική αναφορά στο άρθρο 18 που
προβλέπει απαλλαγή από εισφορά αλληλεγγύης για αναπηρίες
κάθε µορφής σε ποσοστό 80% και άνω. Σίγουρα πρόκειται για
µία θετική διάταξη και θα την ψηφίσουµε. Ωστόσο, θεωρώ ότι
πρόκειται για µία δειλή πρωτοβουλία, καθώς βάζετε το όριο πολύ
υψηλά, σε αντίθεση µε τη διάταξη που επεξεργαζόµασταν που
είχε το ποσοστό αναπηρίας στο 67%. Προτείνω να το ξανασκεφτείτε.
Κλείνοντας, επανέρχοµαι στον αρχικό συλλογισµό µου. Με
αυτό το νοµοσχέδιο λήγει -θεωρώ- ο µήνας του µέλιτος για την
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Έπειτα από τις διαψεύσεις
των πολιτών για τη Συµφωνία των Πρεσπών, την οποία ευτυχώς
αποδεχθήκατε και υπερασπίζεστε καθηµερινά, για την αριστεία,
το επιτελικό κράτος µε τους διπλάσιους µετακλητούς, τους διορισµένους και τους Υπουργούς µε ή χωρίς πτυχία, για τα εργασιακά, ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα ήρθε η απογοήτευση
και για τη φορολογική σας πολιτική.
Πλέον, παρά την οµόθυµη στήριξη των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, ήρθε η ώρα του λογαριασµού, καθώς όλοι οι Έλληνες
πολίτες θα συγκρίνουν τις εξαγγελίες µε τις υλοποιήσεις σας.
Θα συγκρίνουν το 4% της ανάπτυξης που λέγατε µε το 2,8% που
ισχυρίζεστε ότι θα φέρετε σε αντίθεση µε όλους τους διεθνείς
θεσµούς που προβλέπουν ότι θα είναι σηµαντικά χαµηλότερη.
Θα συγκρίνουν υποσχέσεις για αύξηση του κατώτατου µισθού
µε τους ρυθµούς διπλάσιους του ΑΕΠ, όπως λέγατε, µε την
πραγµατικότητα που αναφέρει ότι δεν υπάρχει πουθενά στα σχέδιά σας η υλοποίηση τέτοιου µέτρου. Θα συγκρίνουν τις εξαγγελίες σας για 13η σ ύνταξη µε την κατάργηση της. Την αύξηση
του επιδόµατος πετρελαίου θέρµανσης που λέγατε προεκλογικά
θα τη συγκρίνουν µε τη σηµαντική µείωση που φέρνετε τώρα.
Μόνο στα επιδόµατα κοινωνικής αλληλεγγύης ήσασταν -και
παραµένετε- σταθεροί και αξιόπιστοι, καθώς παραµένετε διαχρονικά και από θέση ενάντια τους. Εκεί, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό που θα συζητήσουµε την επόµενη εβδοµάδα έρχεται
µείωση στα οικογενειακά επιδόµατα ΑΜΕΑ και ενοικίου συνολικού ύψους 367 εκατοµµυρίων ευρώ. Ίσως πρέπει αυτές οι κατηγορίες, τελικά, να πληρώσουν τα 450 εκατοµµύρια ευρώ για τις
έξι χιλιάδες εταιρείες της χώρας, δηλαδή, λιγότερο από το 2,5%
του συνόλου που βγαίνουν ωφεληµένες από το σηµερινό νοµοσχέδιο, καθώς θα κερδίσουν το 80% της συνολικής ελάφρυνσης
για τα νοµικά πρόσωπα.
Εµείς από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση θα στηρίξουµε όποια
θετική διάταξη έχει το νοµοσχέδιο, θεωρώντας ωστόσο ότι στο
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σύνολο του είναι ταξικά προσανατολισµένο και δεν στηρίζει τη
µεγάλη φορολογική βάση των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι µε
πολύ γρήγορο ρυθµό αντιλαµβάνονται τις προθέσεις σας. Σύντοµα θα προχωρήσουν στο επόµενο βήµα και θα σας γυρίσουν
την πλάτη. Είναι ζήτηµα χρόνου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Θεοπίστη Πέρκα, Βουλευτής Φλώρινας του
ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ θα ξεκινήσω µε µία είδηση που µόλις διάβασα. Αν αληθεύει, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει να µας δώσει πολλές εξηγήσεις.
Η είδηση αυτή αναφέρεται στο «iefimerida» -δεν είναι δικό µας
µέσο- και λέει ότι σε µία διαχρονική αιτίαση που έχει ο Πρόεδρος
της χώρας που κατάφωρα καταπατά το Διεθνές Δίκαιο, ο Ερντογάν, αναφέρει ότι η Ελλάδα προστατεύει τροµοκράτες. Αυτή
τη φορά την αναβάθµισε και είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το καταφύγιο
των τροµοκρατών. Και η απάντηση του Πρωθυπουργού της
χώρας, που έπρεπε να προστατεύσει τη χώρα, το πολιτειακό σύστηµα, ήταν: «Μην ανησυχείτε. Οι µυστικές µας υπηρεσίες λειτουργούν σοβαρά και υπεύθυνα». Αν ισχύει αυτή η είδηση,
πραγµατικά, θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις ή να τη διαψεύσει.
Έρχοµαι στο νοµοσχέδιο. Όποια ρητορική δεινότητα και αν
διαθέτει κάποιος, όσα µέσα και να έχει να τον στηρίζουν, να προπαγανδίζουν, να χειραγωγούν την κοινή γνώµη, έρχεται κάποια
στιγµή που είναι η ώρα της αλήθειας. Σήµερα, είναι µία τέτοια
ώρα, γιατί έχουµε µπροστά µας το φορολογικό νοµοσχέδιο µε
αριθµούς, προβλέψεις, αδικίες, εύνοιες.
Δεν χρειάζεται να υπενθυµίσω αναλυτικά τον προεκλογικό
πόνο της Νέας Δηµοκρατίας για τη µεσαία τάξη, για τους αγρότες, για τους επιστήµονες και τους είκοσι εννέα άδικους φόρους,
οι οποίοι παραµένουν είκοσι οκτώ. Ο ένας καταργήθηκε από
εµάς. Και δεν θα ήθελα και να σας πολυενοχλήσω µε ιστορικές
αναφορές περί υπερχρέωσης της χώρας, υπαγωγή σε δύο
σκληρά µνηµόνια µε εβδοµήντα δισεκατοµµύρια µέτρα, αλλά
παρ’ όλα αυτά αποτυχηµένα, αφού µας βούλιαζαν συνέχεια στην
κρίση, ούτε για τα άδεια ταµεία που βρήκε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, την ανεργία στα ύψη, την ανθρωπιστική κρίση, ούτε τη ρύθµιση του χρέους, την έξοδο από τα µνηµόνια τη µείωση της
ανεργίας, τους θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τα 30 δισεκατοµµύρια αποθεµατικό που
βρήκαµε στα άδεια ταµεία που αφήσατε.
Σήµερα, λοιπόν, δεν θα µιλήσουµε για το παρελθόν. Θα µιλήσουµε για το πώς µοιράζεται η πίτα. Διότι, πραγµατικά, το φορολογικό νοµοσχέδιο, όπως και ο προϋπολογισµός, συµπυκνώνουν
ακριβώς αυτό.
Ένα πρώτο συµπέρασµα που ακούστηκε από πολλούς συναδέλφους µας στην Αίθουσα είναι ότι το µεγαλύτερο µέρος των
ελαφρύνσεων, περισσότερα από 600 εκατοµµύρια, κατευθύνεται
στις µεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό αντιστοιχεί στο 2,5% του συνολικού αριθµού των επιχειρήσεων. Όπως, βεβαίως και στα φυσικά
πρόσωπα µε πολύ υψηλά ατοµικά εισοδήµατα, περίπου πάνω
από 100.000 ετησίως.
Θέλω να κάνω, όµως, και µία ιδιαίτερη αναφορά στους επιστήµονες και µάλιστα, τους νέους επιστήµονες, που εδώ που τα
λέµε, τελευταία δεν νιώθουν και πολύ καλά ούτε και πολύ επιστήµονες.
Μετά την ισοπέδωση των πτυχίων τους µε την τροπολογία περί
απόδοσης επαγγελµατικών δικαιωµάτων στους αποφοίτους κολεγίων, την επιβράβευση της αριστείας µε τους Υφυπουργούς,
διοικητές, τα στελέχη σας, την κατάργηση του ΑΣΕΠ και την επαναφορά του ρουσφετιού µε τον πρόσφατο νόµο για τη ΔΕΠΑ,
την καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωµάτων και ένα σωρό
άλλες διατάξεις που ψηφίστηκαν αυτό το πεντάµηνο, το παρόν
νοµοσχέδιο, σε συνδυασµό µε τις αλλαγές στο ασφαλιστικό, δεν
τους δίνει καµµία ελπίδα. Ό,τι και να λένε, αυτοί οι επιστήµονες
θα δουν αύξηση στις υποχρεώσεις τους προς το δηµόσιο εάν
συνυπολογίσουµε και την αύξηση στα ασφαλιστικά ταµεία, τουλάχιστον για το 2020. Και έχουµε εδώ και την επαναφορά ενός
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πολύ αποτυχηµένου µοντέλου. Τα είπε πριν και η συνάδελφος.
Να µην επιµείνω. Έχουµε 20% αύξηση των εισφορών µε την επαναφορά των ασφαλιστικών κλάσεων.
Σε ό,τι αφορά τους αγρότες, είναι δυσδιάκριτη η ελάφρυνση,
αφού από τις ρυθµίσεις της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ απολαµβάνουν
το γενικό αφορολόγητο και µόλις το 6% θα έχει φοροελάφρυνση
173 ευρώ τον χρόνο. Δεν µειώνεται ο φόρος σε συνεταιρισµένους αγρότες, ενώ η µείωση στην προκαταβολή φόρου είναι
µόλις 5%.
Φυσικά, το µεγαλύτερο βάρος το σηκώνουν, ως συνήθως, οι
συνήθεις ύποπτοι οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι και η φορολογική ελάφρυνση για την πλειοψηφία αυτών δεν ξεπερνάει τα 20
ευρώ τον µήνα και για πάρα πολλούς είναι µηδενική ή σχεδόν
µηδενική.
Για να δούµε, λοιπόν, τι γίνεται µε την αγαπηµένη σας µεσαία
τάξη. Να προσπαθήσουµε να την ορίσουµε πρώτα. Εάν θέλετε
να παραδεχτούµε ότι υπάρχει ελάφρυνση για τη µεσαία τάξη,
τότε πρέπει να πούµε ότι αυτή προσδιορίζεται σε εισοδήµατα
πάνω από 50.000 ευρώ και όσο πιο µεγάλο το εισόδηµα τόσο πιο
µεσαία τάξη, τόσο πιο µεγάλη ελάφρυνση. Έτσι θεωρείτε ότι
πάει; Γιατί εµείς, όπως τα µετράµε και το υπολογίζουµε, λέµε ότι
ανερυθρίαστα ευνοείται και µε αυτό το νοµοσχέδιο, για άλλη µία
φορά, τους λίγους, τους πλούσιους, την τάξη που τελικά εκπροσωπείτε.
Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα συγκεκριµένο µέτρο, που
πραγµατικά θεωρώ ότι είναι αρκετά προβληµατικό. Και µιλάω για
το µέτρο της αναστολής του ΦΠΑ για τρία χρόνια στα ακίνητα.
Φυσικά και αυτό δεν αφορά την πρώτη κατοικία, γιατί ως γνωστόν, η πρώτη κατοικία δεν έχει ΦΠΑ. Αυτό, όµως, το µέτρο και
µε το προσωρινό του χαρακτήρα, θεωρώ ότι θα οδηγήσει σε αύξηση της φοροδιαφυγής, αφού πλέον ο εργολάβος δεν θα µπορεί να συµψηφίσει τον ενδιάµεσο ΦΠΑ που έχει ήδη καταβάλει,
µε τον τελικό ΦΠΑ. Είναι πιθανό το σενάριο της µετακύλισης της
διαφοράς στον αγοραστή, µε την αύξηση, βέβαια, της εµπορικής
αξίας του ακινήτου. Εδώ µπορούµε να πούµε ότι αν θέλετε να
κάνετε µία παρέµβαση, µια πρόταση θα µπορούσε να είναι η µείωση του ΦΠΑ στο 13%.
Βεβαίως, αυτό το µέτρο θα οδηγήσει στην αύξηση της οικοδοµικής δραστηριότητας για τα επόµενα τρία χρόνια. Μετά την
τριετία, όµως, θα ακολουθήσει κατακόρυφη πτώση της οικοδοµικής δραστηριότητας µε αποτέλεσµα νέα ύφεση. Εάν τυχόν,
όµως, παραταθεί το µέτρο περαιτέρω, θα βρεθούµε αντιµέτωποι
πάλι µε µία φούσκα ακινήτων και άρα πάλι µεγάλη ύφεση.
Να πούµε στο σηµείο αυτό ότι και από αυτό το µέτρο της προσωρινής αναστολής του ΦΠΑ, αλλά και από τη ρύθµιση που παρέχει τη δυνατότητα σε πολίτες τρίτων χωρών, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να µεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία
στην Ελλάδα, εάν επενδύσουν ποσά πάνω από 500.000 σε ακίνητα κ.λπ., ευνοούνται και πάλι ξεκάθαρα οι πιο πλούσιοι. Θα
µπορούν να αγοράζουν πολυτελείς κατοικίες που κατασκευάζει
και εµπορεύεται µία κατασκευαστική ελίτ. Κοιτάξτε, εδώ έχουµε
και παραδείγµατα. Είναι σε εξέλιξη το project του Ελληνικού,
υπάρχουν σύνθετα τουριστικά καταλύµατα που αποτελούνται
από πολυτελή ξενοδοχεία και εκατοντάδες παραθεριστικές κατοικίες.
Αυτό, όµως, που πραγµατικά αδυνατούµε να κατανοήσουµε
ακριβώς, είναι ποιο παραγωγικό µοντέλο προωθείτε και τι ακριβώς έχετε καταλάβει από την πρόσφατη οικονοµική κρίση. Με
τον πρόσφατο αναπτυξιακό νόµο δώσατε κίνητρα σε δραστηριότητες όπως delivery, ταχυµεταφορές, ραδιοτηλεοπτικά προγράµµατα, εξορύξεις και άλλα. Αδύνατον να ανιχνεύσει κανείς
αναπτυξιακή λογική πίσω από αυτές τις επιλογές.
Τώρα, µε τα µέτρα αυτά, έχουµε επαναφορά σε µια δραστηριότητα που αποτέλεσε, όπως λέγαµε µε καµάρι πολλά χρόνια,
την ατµοµηχανή της οικονοµίας µας, το οποίο είχε πολύ κακά
αποτελέσµατα. Αντί, λοιπόν, σήµερα και µετά την εµπειρία της
πρόσφατης κρίσης να προσανατολίσουµε την οικονοµία µας
στην Τέταρτη Βιοµηχανική Επανάσταση και να δηµιουργήσουµε
προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας και ποιοτικές θέσεις εργασίας, ακολουθούµε την πεπατηµένη. Συναρτάµε, δηλαδή, την
αναπτυξιακή πορεία της χώρας µε τον τοµέα των ακινήτων, που
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παρ’ ότι συντελεί σε προσωρινή µεγέθυνση του ΑΕΠ, τελικά µας
οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια στην αφετηρία της κρίσης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να σας ενηµερώσω,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι πιθανόν ο κατάλογος να φτάσει
µέχρι τον κ. Μπαραλιάκο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εάν είναι κάποιοι παρόντες, µπορούν να µιλήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα δούµε και την ώρα. Γιατί δεν είµαστε µόνο εµείς. Είναι και οι υπάλληλοι. Μέχρι
τη 01:00’ θα πάµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Συντυχάκης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δεν χάνει την ευκαιρία να δείχνει αυτό που πραγµατικά
είναι: γνήσιο πολιτικό τέκνο της αστικής τάξης και εχθρός του
εργαζόµενου λαού.
Σήµερα, κατά την επίσκεψή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στο Ηράκλειο, απαγόρευσαν στους γνήσιους εκπροσώπους
των µικροµεσαίων αγροτών να πάρουν µέρος στην ευρεία σύσκεψη που συνδιοργάνωναν Κυβέρνηση και Περιφέρεια και να
καταθέσουν τις προτάσεις τους για την ολοκληρωτική καταστροφή της σοδειάς από την αποτυχία του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου. Την ευθύνη έχουν αποκλειστικά η Κυβέρνηση και η Περιφέρεια.
Η Κυβέρνηση, µε την ανοχή, αν όχι τη σύµφωνη γνώµη, του
Περιφερειάρχη Κρήτης, Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, του
ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήµατος Αλλαγής -ναι, µην εκπλήσσεστε, ακριβώς αυτό που σας λέω- συνεταιριστικών στελεχών και επιχειρηµατιών -προτιµητέοι συνοµιλητές της-, επέλεξε να χτυπήσει τους
αγρότες, να καταστείλει, δηλαδή, µία ειρηνική διαδήλωση µε τα
ΜΑΤ, οι οποίοι το µόνο που ήθελαν ήταν η επίδοση του ψηφίσµατος µε τα αιτήµατά τους.
Ό,τι κινείται, λοιπόν, εκτελείται. Επιχείρησαν να επιβάλουν
άκρα του τάφου σιωπή. Η προσπάθεια, βέβαια, αυτή έπεσε στο
κενό. Η αγανάκτηση των αγροτών τώρα είναι ακόµα µεγαλύτερη
από την απαξιωτική στάση της Κυβέρνησης και του περιφερειάρχη απέναντι στα δίκαια αιτήµατά τους. Αποσιωπούν συνειδητά
ότι την αποκλειστική ευθύνη την έχουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, µε τη δραµατική υποχρηµατοδότηση του προγράµµατος δακοκτονίας, τη µείωση του εργατοτεχνικού προσωπικού,
τα ληγµένα φάρµακα και τις εργολαβίες.
Και τώρα ζητούν και τα ρέστα. Ο κ. Βορίδης, που δεν ξεχνά το
παρελθόν του και είναι ένας εκ των θιασωτών της νόµιµης βίας,
µε αναίδεια και θράσος κούνησε το δάχτυλο στην αγροτιά, που
έχει υποστεί τα χίλια µύρια και µατώνει στην κυριολεξία για την
επιβίωσή της. Ούτε λίγο ούτε πολύ, χαρακτήρισε παράνοµο το
δίκαιο αίτηµα των αγροτών για την οριζόντια καταβολή αποζηµιώσεων των ελαιοπαραγωγών στο 100% της ζηµιάς, ενοχοποιώντας µάλιστα και καταλογίζοντας στους ίδιους τους αγρότες
ατοµική ευθύνη για την αποτυχία της δακοκτονίας. Ντροπή!
Ντροπή και αίσχος!
Το ΚΚΕ καταγγέλλει την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
και τον Υπουργό για την κατ’ εντολή απρόκλητη επίθεση των
ΜΑΤ κατά των αγροτών. Καταγγέλλει τον περιφερειάρχη Κρήτης,
τον υποστηριζόµενο από το ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνηµα Αλλαγής, που
έβαλε την ουρά στα σκέλια, στην κυριολεξία, συνηγορώντας στο
δόγµα «νόµος και τάξη» της Νέας Δηµοκρατίας, αποδεικνύοντας
ότι στην «εθνική του οµάδα», όπως έλεγε προεκλογικά ότι υπηρετεί, δεν χωράει ο αγωνιζόµενος λαός και τα δίκαια αιτήµατά
του. Καταγγέλλει και τους πάντα πρόθυµους ψευτοσυνδικαλιστές της Κυβέρνησης, που κατάπιαν τη γλώσσα τους στην κυριολεξία και πισθάγκωνα υπηρετούν τις αντιαγροτικές πολιτικές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτικών τους εκπροσώπων.
Το ΚΚΕ καλεί τους µικροµεσαίους αγρότες να συνεχίσουν και
να δυναµώσουν τον αγώνα τους, να µην φοβηθούν, γιατί αφορά
την επιβίωσή τους ενάντια στην αντιαγροτική, αντιδραστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων και των αγροτοπατέρων. Την οργή του λαού φοβούνται, όπως ο διάολος το
λιβάνι.
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Και βέβαια, όπου η Κυβέρνηση δεν επιβάλει το νόµο και την
τάξη, προστρέχει στη διαστρέβλωση της αλήθειας, σαν τη σουπιά που θολώνει τα νερά. Αυτό κάνει µε το φορολογικό νοµοσχέδιο, παρουσιάζοντάς το ως νοµοσχέδιο αναδιανοµής, που θα
ελαφρύνει -λέει- τους πάντες. Δηλαδή, και µε τον αστυφύλαξ και
µε τον χωροφύλαξ. Και µε το κεφάλαιο και µε τους εργαζόµενους.
Με επιτήδειο τρόπο εξισώνει της νέες προκλητικές και γενναίες φοροαπαλλαγές του κεφαλαίου µε τα ψίχουλα για τα λαϊκά
στρώµατα, δίνοντας την εντύπωση ότι οι φοροελαφρύνσεις του
1.200.000.000 ευρώ είναι για όλους το ίδιο, ότι όλοι ωφελούνται.
Στην πραγµατικότητα, όµως, και σε αντίθεση µε τις προπαγανδιστικές λαθροχειρίες της Κυβέρνησης, το κουστούµι είναι κοµµένο και ραµµένο για τις ανάγκες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων και
όχι για τα λαϊκά στρώµατα που είναι τα µόνιµα υποζύγια.
Βγάζει µάτι η ταξική µεροληψία υπέρ του µεγάλου κεφαλαίου
µε την παραπέρα µείωση των φορολογικών συντελεστών τους
από το 28% στο 24%, της φορολογίας των µερισµάτων στο 5%
από το 10%, ως συνέχεια της µείωσης επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
από το 15% στο 10% και της µείωσης της προκαταβολής φόρου
στο 95%.
Οι νέες αυτές φοροαπαλλαγές 615 εκατοµµυρίων ευρώ έχουν
αναδροµική ισχύ από το 2019 και προστίθενται σωρευτικά στο
πακέτο και άλλων διευκολύνσεων σε επενδυτικές εταιρείες και
χαρτοφυλάκια, εταιρείες διαχείρισης µεγάλης ακίνητης περιουσίας, τράπεζες, εφοπλιστές και µεγαλοµετόχους, που αποτελούν, στην κυριολεξία, πρόκληση για τον λαό.
Την ίδια στιγµή η νέα φορολογική κλίµακα σε µισθούς και συντάξεις δεν αναπληρώνει ούτε στο ελάχιστο την απώλεια προηγούµενων χρόνων. Αντίθετα, παραµένει στο διηνεκές. Τι κερδίζουν οι εργαζόµενοι; Μόλις και µετά βίας 15 ευρώ τον µήνα,
όταν για δέκα συναπτά έτη δέχονται ανηλεή φοροληστεία και µε
την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και µε την Κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Και αυτά τα 15 ευρώ όχι µόνο θα γίνουν
φύλλο και φτερό, αλλά θα κληθούν οι εργαζόµενοι να βάλουν πιο
βαθιά το χέρι στην τσέπη από τους έµµεσους φόρους στη λαϊκή
κατανάλωση, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, τις περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες, την αναµόρφωση των αντικειµενικών τιµών για τα ακίνητα, αυξάνοντας τα χαράτσια του ΕΝΦΙΑ,
τα επιπρόσθετα έµµεσα χαράτσια µε την αύξηση του ορίου πληρωµών µε το πλαστικό χρήµα στο 30% του ετήσιου εισοδήµατος
και χαράτσι 22% για όσους δεν το καλύπτουν, καθώς και µε τα
διάφορα αντίµετρα που προβλέπονται στον κρατικό προϋπολογισµό για το 2020.
Αυτή είναι η περιβόητη αναδιανοµή για την οποία επαίρεται η
Νέα Δηµοκρατία. Οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, δηλαδή, να πληρώσουν ακόµα λιγότερα, περίπου 4 δισεκατοµµύρια ευρώ από τα
52 δισεκατοµµύρια της συνολικής φορολογίας, µε τα λαϊκά
στρώµατα να πληρώνουν σταθερά το 93% των φορολογικών
βαρών. Αυτή την πραγµατικότητα προσπαθεί να κρύψει η Κυβέρνηση µε τις λαθροχειρίες της.
Η αλήθεια είναι ότι όσες λαθροχειρίες και προπαγανδιστικά
κόλπα κι αν επιστρατεύσουν, ο λογαριασµός για τις λαϊκές ανάγκες δεν βγαίνει µε τίποτα στο πλαίσιο της οικονοµίας και της
εξουσίας του κεφαλαίου. Δύο καρπούζια σε µια µασχάλη δεν χώρεσαν ποτέ.
Για να πάρει πραγµατικά ανάσα ο λαός πρέπει ο ίδιος να αντιστρέψει τους όρους του παιχνιδιού, να σηκώσει ανάστηµα, να
διαλύσει τις όποιες αυταπάτες και προσµονές και να συγκρουστεί µε το κεφάλαιο, µε τις κυβερνήσεις του και να διεκδικήσει
όλα όσα έχασε, να περάσει στην αντεπίθεση, διεκδικώντας όχι
τα ψίχουλα από το φαγοπότι των επιχειρηµατιών, αλλά το καρβέλι, όσα εκείνος παράγει και του κλέβουν µια χούφτα παράσιτα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
Τον λόγο έχει η κ. Τελιγιορίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την
Καστοριά.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι της Κυβέρνησης, τι κάνετε µε αυτό το νοµοσχέδιο; Με το αριστερό σας χέρι γράφετε
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φοροελαφρύνσεις. Με το δεξί σας χέρι τα παίρνετε όλα πίσω
πολλαπλά από την κοινωνία. Και µε τα δυο σας χέρια τα δίνετε
στους λίγους και στους εκλεκτούς, σε αυτούς που σας στήριξαν
και τους στηρίζετε για να ανταποδώσετε αυτή τους τη στάση.
Και εξηγούµαι.
Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο το οποίο γίνεται σε µια ευτυχή
συγκυρία σε σχέση µε τα προηγούµενα δέκα χρόνια της οικονοµικής κρίσης. Παρ’ όλο, λοιπόν, που πλέον µιλάµε για µεγέθυνση
της οικονοµίας, για αλλαγή της αρνητικής κατάστασης, για νέα
προοπτική, το νοµοσχέδιο σας δεν είναι καλό. Και δεν είναι καλό
γιατί είναι ξεκάθαρη η στόχευσή του. Είναι µια ξεκάθαρη στόχευση που εξυπηρετεί την µειονότητα του ελληνικού λαού και
όχι στην συντριπτική του πλειοψηφία, όχι εκείνους, δηλαδή, που
επωµίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια το µεγάλο βάρος της οικονοµικής κρίσης. Και αν το δούµε σε συνδυασµό και µε την αύξηση
των ασφαλιστικών εισφορών για το 80% των πολιτών τότε καταλαβαίνετε ότι έχουµε µπροστά µας αρνητική εξέλιξη.
Η ρητορική της Νέας Δηµοκρατίας όσο ήταν στην Αξιωµατική
Αντιπολίτευση και οι διθυραµβικές εξαγγελίες για τις φοροελαφρύνσεις τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι οι φοροελαφρύνσεις
για όλους. Για παράδειγµα: Εισόδηµα 20.000 ευρώ και ένα παιδί,
µηδενική ελάφρυνση. Και µέχρι τις 20.000 ευρώ από τα επίσηµα
στοιχεία της ΑΑΔΕ, που πριν από λίγη ώρα και ο ίδιος ο Υπουργός διάβασε από αυτό το Βήµα, αφορά το 83% των φορολογουµένων.
Οι πολυδιαφηµισµένες µειώσεις σας για τα χαµηλά εισοδήµατα είναι 17 µε 30 ευρώ. Ακόµη και αυτές, όµως, έρχονται και
ακυρώνονται από τους έµµεσους φόρους.
Κύριοι της Κυβέρνησης, οι Έλληνες πολίτες δεν είναι µόνο φορολογούµενοι είναι και καταναλωτές και αν θέλετε να έχουµε µια
δίκαιη κατανοµή των βαρών, θα πρέπει αυτό να το λάβετε υπ’
όψιν σας. Γιατί από τη µια τους ελαφρύνεται κατά 17 ευρώ, από
την άλλη, µόνο από την αύξηση των τιµολογίων της ΔΕΗ τους
παίρνετε περισσότερα.
Σε αυτή την προσπάθεια εγώ θα πω ότι ίσως πραγµατικά είχατε καλές προθέσεις, αλλά αποδεικνύεται ότι δεν ήτανε καλή η
πρόθεσή σας, γιατί αυτή η προσπάθεια που κάνετε αυτοαναιρείται από την κατάργηση που ακυρώνεται για την εισφορά αλληλεγγύης, ακυρώνεται από την µείωση της προκαταβολής φόρου
που έπρεπε να πάει, όπως είχαµε προγραµµατίσει κι εµείς στο
50%, ακυρώνεται από την αύξηση του ΕΝΦΙΑ που προβλέπεται
στον προϋπολογισµό και η αύξηση αυτή αφορά κυρίως τους µικροµεσαίους. Δεν καταργείται το τέλος επιτηδεύµατος.
Στον αγροτικό τοµέα πάτε να κάνετε ένα δειλό βήµα µε τους
συνεταιρισµούς, αλλά κι αυτό µένει ηµιτελές, γιατί δεν συµπληρώνεται από µια συνολική και συνεκτική πολιτική. Θα πω χαρακτηριστικά στον τοµέα αυτό για τους αλιείς που τους προσθέτετε
χαράτσι και µάλιστα στους παράκτιους αλιείς των ακριτικών νησιών. Βάζετε χαράτσι από 100 ευρώ µέχρι και 5.000 ευρώ.
Διάψευση των ελπίδων, λοιπόν, της µεσαίας τάξης την οποία
παραπλανούσατε ως αντιπολίτευση όλο το προηγούµενο διάστηµα. Άνθρακας ο θησαυρός!
Η µεσαία τάξη θα πρέπει βέβαια να ξεκαθαρίσετε και ποια
είναι. Αλλά λέει ο κ. Σταϊκούρας και έρχεται σήµερα να πει ότι
αυτό δεν είναι κάτι που το ενστερνίζεται το Υπουργείο Οικονοµικών, αλλά είναι µια πρόταση που έκανε ο ΟΟΣΑ. Έρχεται η κ.
Μπακογιάννη η οποία λέει «δεν είµαι Σταϊκούρας, δεν είναι αυτή
η µεσαία τάξη» και γενικά υπάρχει ένα µπέρδεµα.
Ένα είναι γεγονός. Η µεγάλη πλειοψηφία των µισθωτών και
των συνταξιούχων δεν βλέπει κανένα όφελος. Ωφελούνται όµως
κάποιοι. Ωφελούνται αυτοί που έχουν εισόδηµα πάνω από
100.000 ευρώ, µε τη µείωση του φόρου των µερισµάτων, µε τη
µείωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών ,που δεν ισχύει όµως για
όσους έχουν 10.000 ευρώ εισόδηµα και πρέπει οι ηλεκτρονικές
συναλλαγές τους να αποτελούν το 30%, που δεν θα µπορέσουν,
αφού δεν υπολογίζονται ούτε το ενοίκιο ούτε τα στεγαστικά δάνεια.
Και εδώ υποκρύπτεται ένας κρυφός φόρος σε αυτό το νοµοσχέδιο. Για 22% µειώνετε τους φόρους των κατόχων των εταιρικών οµολόγων. Είναι, λοιπόν, χαρακτηριστικό πως από τη µια
µιλάτε για µείωση της φορολογίας -στον προϋπολογισµό λέτε
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ότι αυξάνετε τα έσοδα από τον φόρο εισοδήµατος κατά 260 εκατοµµύρια ευρώ- όµως, από τη στιγµή που έξι χιλιάδες επιχειρήσεις παίρνουν τη µερίδα του λέοντος, πείτε µας από πού θα βγει
ο προϋπολογισµός σας µε αύξηση των φορολογικών εσόδων
κατά 260 εκατοµµύρια; Θα βγει ή δεν θα βγει από την πλειοψηφία των χαµηλών και των µεσαίων εισοδηµατικά φορολογούµενων; Για τους πολλούς δεν προβλέπεται τίποτα.
Να πούµε λοιπόν ότι -επειδή δεν έχω και τον χρόνο- αυτό φαίνεται στην πολιτική σας για το κοινωνικό µέρισµα που µειώνεται
από τα 700 εκατοµµύρια στα 180 εκατοµµύρια, που µειώνει τους
δικαιούχους από το ενάµισι εκατοµµύριο νοικοκυριά σε διακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά. Φαίνεται από το πετρέλαιο θέρµανσης
που µας καυχήθηκε από αυτό το Βήµα πριν λίγες ώρες ο Υπουργός Οικονοµικών ότι το δίνει, όταν είναι σαφές ότι αυτό µειώνεται, αλλά µάλλον επιστρέφουµε στα µαθηµατικά της εποχής του
«0+0=14».
Είναι ένα νοµοσχέδιο µεροληπτικό, χωρίς κοινωνική προοπτική, αλλά και χωρίς αναπτυξιακή προοπτική. Νοµίζω ότι στην
πράξη ανοίγετε κι άλλο την ψαλίδα ανάµεσα στους πλούσιους
και τους φτωχούς και υπονοµεύετε την κοινωνική συνοχή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε
Άντε να πάω και προς τον νότο, στον Νοµό Ηλείας, γιατί θα
ξανάρθω στην Ηµαθία.
Τον λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, όσοι δεν είναι εδώ διαγράφονται;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Όχι, πάνε αύριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αύριο. Όποιον δεν
βλέπω µέσα δεν τον φωνάζω καν.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση γίνεται σε µια ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία για τη χώρα
µας. Είναι η πρώτη φορά από το 2004 που έχει δηµιουργηθεί µια
νέα δυναµική για την ελληνική οικονοµία και αυτό το κατάφερε
µέσα σε ένα χρονικό διάστηµα τεσσάρων µηνών η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας. Αποκαταστήσαµε την εµπιστοσύνη και
την αξιοπιστία µας και δηµιουργήσαµε ένα θετικό κλίµα για τις
δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, που αποτυπώνεται στον
ρυθµό ανάπτυξης, στην ενίσχυση της κατανάλωσης, των εξαγωγών και των επενδύσεων.
Σήµερα, λοιπόν, επιχειρούµε να κάνουµε ένα νέο αναπτυξιακό
άλµα µέσα από µια τολµηρή φορολογική µεταρρύθµιση που έχει
ένα ζητούµενο: την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας. Αποτελεί ζητούµενο αλλά και τη µεγάλη δέσµευση που αναλάβαµε
απέναντι στον ελληνικό λαό, ώστε να υλοποιήσουµε µία φορολογική πολιτική µε ισχυρό µεταρρυθµιστικό πρόσηµο, µία φορολογική πολιτική που δεν θα είναι δέσµια σε αγκυλώσεις, εισπρακτικές λογικές, µικροκοµµατικά ή συντεχνιακά συµφέροντα
του παρελθόντος αλλά σύγχρονη και εξωστρεφής, δηµιουργώντας ευκαιρίες για όλους τους πολίτες, µία φορολογική πολιτική
που δεν θα είναι εσωστρεφής και εχθρική αλλά φιλική στην προσέλκυση νέων επενδυτικών κεφαλαίων, µία φορολογική πολιτική
που δεν θα είναι άδικη και εκδικητική απέναντι σε νοικοκυριά και
επιχειρήσεις, αλλά ευνοϊκή και δίκαιη για όλα τα στρώµατα της
ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα τις οικονοµικά ευπαθείς και κοινωνικά αδύναµες οµάδες πολιτών, όπως είναι οι οικογένειες µε
παιδιά και άτοµα µε αναπηρία, οι αγρότες και οι άνεργοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφερθώ σε τρεις
βασικούς άξονες αυτής της µεταρρύθµισης που καταδεικνύουν
την τοµή που επιχειρεί το σηµερινό νοµοσχέδιο.
Πρώτον, µειώνουµε τα φορολογικά βάρη για νοικοκυριά και
επιχειρήσεις και συγκεκριµένα προχωρούµε στη µείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος των επιχειρήσεων από το 28%
στο 24% για το 2019, ενισχύοντας µε τον τρόπο αυτό µικρές και
µεγάλες επιχειρήσεις. Καθιερώνουµε εισαγωγικό φορολογικό
συντελεστή 9% για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελµατίες, αγρότες, µισθωτούς και συνταξιούχους από 22% που είναι
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σήµερα και ευνοούµε µε αυτόν τον τρόπο όχι µόνο όσους έχουν
εισόδηµα κάτω των 10.000 ευρώ, αλλά το σύνολο των φορολογουµένων, αφού το εισόδηµά τους φορολογείται κλιµακωτά.
Την ίδια στιγµή, οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι της κατηγορίας εισοδήµατος από 12.000 ευρώ έως 18.000 ευρώ θα έχουν
µείωση φόρου από 80 έως 200 ευρώ, ενώ ο µέσος ελεύθερος
επαγγελµατίας θα έχει µείωση φόρου έως 1.300 ευρώ.
Καθιερώνουµε χαµηλό φορολογικό συντελεστή 10% για τα
αγροτικά συνεταιριστικά σχήµατα, µε στόχο την ελάφρυνσή τους
από τα φορολογικά βάρη, µε ταυτόχρονη δυνατότητα ανάπτυξης
του πρωτογενή τοµέα της ελληνικής οικονοµίας µέσω της σύστασης νέων αγροτικών σχηµάτων.
Παράλληλα, αναπροσαρµόζουµε τη µείωση φόρου εισοδήµατος µε βάση τον αριθµό των παιδιών, εφαρµόζουµε µειωµένους
συντελεστές ΦΠΑ για στήριξη ευπαθών οµάδων και την ενίσχυση
της κοινωνικής προστασίας. Αυξάνουµε το αφορολόγητο κατά
1.000 ευρώ για κάθε προστατευόµενο τέκνο, ανεξαρτήτως αριθµού αυτών. Απαλλάσσουµε από την εισφορά αλληλεγγύης όλα
τα άτοµα µε αναπηρία µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ανεξαρτήτως της µορφής αναπηρίας, και µειώνουµε τον ΦΠΑ για
βρεφικά είδη από το 24% που είναι σήµερα στον µειωµένο συντελεστή 13%.
Μέσα από αυτές τις παρεµβάσεις είναι η πρώτη φορά που όχι
µόνο δεν επιβάλλονται πρόσθετα φορολογικά µέτρα, αλλά µειώνουµε τα βάρη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεύτερος σηµαντικός άξονας
της φορολογικής µεταρρύθµισης είναι οι παρεµβάσεις για τη
διαφάνεια στο φορολογικό σύστηµα και τον περιορισµό της φοροδιαφυγής και φυσικά νοµίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνουµε ειδική αναφορά στη διαχρονική διάσταση του προβλήµατος φοροδιαφυγής.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο επιχειρούµε να επεκτείνουµε τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές, ώστε να περιορίσουµε τα διαφυγόντα
έσοδα του κράτους. Σε αυτή την κατεύθυνση, µισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελµατίες και εισοδηµατίες θα πρέπει να
πραγµατοποιούν δαπάνες ίσες µε το 30% του πραγµατικού εισοδήµατός τους µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής.
Την ίδια στιγµή, προωθούµε σηµαντικές παρεµβάσεις για τη
µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου της φορολογικής διοίκησης και των επιχειρήσεων, µε ταυτόχρονη ωφέλεια των φορολογουµένων, γιατί έχουµε φτάσει σε ένα σηµείο όπου οι φορολογικές αρχές και υπηρεσίες αλλά και οι ίδιες οι επιχειρήσεις
ασφυκτιούν. Και αυτό δεν ωφελεί ούτε το κράτος αλλά ούτε και
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Με στόχο, λοιπόν, να αποφορτίσουµε τη φορολογική διοίκηση
προχωρούµε, πρώτον, στην εφάπαξ διαγραφή οφειλών φυσικών
και νοµικών προσώπων συνολικής αξίας έως 10 ευρώ ανά φορολογούµενο, αποδεσµεύοντας φορολογικά πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες φορολογούµενους που θα αποκτήσουν και πάλι τη
δυνατότητα έκδοσης φορολογικής ενηµερότητας µε ό,τι θετικό
αυτό συνεπάγεται για την οικονοµική τους δραστηριότητα.
Στην ίδια λογική, δίνουµε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να
διαγράψουν ποσά ληξιπρόθεσµων οφειλών από πελάτες τους
συνολικού ύψους έως 300 ευρώ ανά οφειλέτη, χωρίς να χρειάζεται να έχουν ασκήσει προηγουµένως όλες τις νόµιµες διαδικασίες για την είσπραξή τους, δεδοµένου ότι στην πλειονότητα των
περιπτώσεων το κόστος της διαδικασίας είναι υψηλότερο από το
ύψος της οφειλής.
Και έρχοµαι στο µεγάλο στοίχηµα της φορολογικής µας µεταρρύθµισης, αλλά και τη µεγάλη πρόκληση για την οικονοµία
της χώρας µας που είναι η κινητροδότηση για την υλοποίηση
επενδύσεων και η προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων. Και το
µεγάλο αυτό στοίχηµα το επιτυγχάνουµε απλουστεύοντας τη νοµοθεσία για τη φορολογική κατοικία, ενώ θεσπίζουµε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης των εισοδηµάτων αλλοδαπής προέλευσης µε πληρωµή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ σε µία τριετία.
Παράλληλα, µειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των µερισµάτων από το 10% στο 5% και προβλέπουµε την απαλλαγή
από τον φόρο εισοδήµατος και την εισφορά αλληλεγγύης των
τόκων εταιρικών οµολόγων εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά.
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Επιχειρούµε τον εξορθολογισµό του τρόπου φορολόγησης των
εταιρειών επενδύσεων, όπως και των εταιρειών που επενδύουν
σε ακίνητη περιουσία, των αµοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων και
των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου.
Μέσα από τις συγκεκριµένες παρεµβάσεις ενθαρρύνουµε τις
επενδύσεις, προσελκύοντας σηµαντικά κεφάλαια, τονώνοντας
την απασχόληση και δηµιουργώντας όρους ανάπτυξης για τις
τοπικές κοινωνίες. Στόχος µας είναι να κάνουµε την Ελλάδα µια
χώρα φιλική και ελκυστική σε ξένους και εγχώριους επενδυτές,
δηµιουργώντας προοπτικές ανάπτυξης τόσο για τα αστικά κέντρα όσο και για τις περιφέρεις της πατρίδας µας.
Όραµά µας είναι να δηµιουργήσουµε ένα νέο επενδυτικό και
οικονοµικό περιβάλλον που θα δηµιουργεί ευκαιρίες και δυνατότητες για τα νοικοκυριά, τους επιχειρηµατίες και τη νέα γενιά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας υπηρετεί µια πολιτική που και γνωρίζει καλά, αλλά και
πιστεύει βαθιά. Πρόκειται για µια πολιτική σύγχρονη και εξωστρεφή για τη χώρα µας. Η κοινωνία µας είναι έτοιµη για τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις που έχει ανάγκη η χώρα. Ο ελληνικός
λαός µάς εµπιστεύτηκε, ώστε να προχωρήσουµε στις απαραίτητες τοµές. Πιστοί σε αυτήν τη φιλοσοφία, προχωρούµε στην υλοποίηση των δεσµεύσεών µας για µια ισχυρή Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Σχετικά µε τον διάλογο που είχαµε προηγούµενα, κύριε Αλεξιάδη και κύριε Αµυρά, µε ενηµερώνουν οι συνεργάτες µου ότι
έχουν ειδοποιηθεί τα κόµµατα, οπότε όσοι δεν είναι µέσα, διαγράφονται. Εάν θέλει αύριο ο Πρόεδρος που είναι καλύτερο
παιδί από εµένα να τους δεχτεί, καλώς.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Μας είπατε άλλο πράγµα πριν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ναι, έχετε δίκιο σε
αυτό που λέτε. Έχετε δίκιο, ζητώ συγνώµη, αλλά έχουν ενηµερωθεί. Θα πάµε µέχρι το νούµερο εξήντα έξι και ανάλογα µε την
ώρα βλέπουµε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ξεκαθαρίστε το. Όσοι
δεν είναι εδώ, διαγράφονται;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ναι.
Τον λόγο έχει η κ. Καρασαρλίδου Ευφροσύνη από τον ΣΥΡΙΖΑ
και από τη βασίλισσα του βορρά, Βέροια.
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ) ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ: Σας ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα το φορολογικό νοµοσχέδιο µε τον ευφάνταστο τίτλο -είναι αλήθεια αυτό«φορολογική µεταρρύθµιση µε αναπτυξιακή διάσταση για την
Ελλάδα του αύριο». Θα περίµενε κάποιος -το περιµένει δηλαδή
η ελληνική κοινωνία- ότι για τη µεσαία τάξη και τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, που είναι η ραχοκοκαλιά της εθνικής µας οικονοµίας, όπως λέγατε -και ορθά το λέγατε, έτσι είναι- ότι θα καταργούσατε ή έστω θα µειώνατε δραστικά, αν όχι όλους, κάποιους
από τους είκοσι εννιά άδικους φόρους του ΣΥΡΙΖΑ, όπως υποσχόσασταν προεκλογικά.
Αντ’ αυτού η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας επιλέγει να
δώσει το µεγαλύτερο µέρος των ελαφρύνσεων, περισσότερα
από 600 εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή πάνω από το 50%, στις µεγάλες και στις πολύ µεγάλες επιχειρήσεις. Ακόµη και µεταξύ των
επιχειρήσεων, η Νέα Δηµοκρατία φαίνεται ότι στοχεύει να βοηθήσει τους µεγάλους, αδιαφορώντας για τους µικρούς. Γιατί σχεδόν το 80% του οφέλους από τη µείωση του συντελεστή από το
28% στο 24% θα ωφεληθεί µόνο το 2,5% των επιχειρήσεων, περίπου δηλαδή 6.000 επιχειρήσεις. Επίσης, για το 60% των επιχειρήσεων που δεν εµφανίζουν καθόλου κέρδη, δεν υπάρχει κανένα
όφελος.
Βέβαια αυτό το σχέδιο νόµου περιλαµβάνει και άλλα οφέλη
που αφορούν και πάλι µόνο τις µεγάλες επιχειρήσεις και µόνο
τους πολύ πλούσιους. Περιλαµβάνει δηλαδή τη µείωση φορολογίας εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία, τη µείωση
φορολογίας εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, τη µείωση
φορολογίας αµοιβαίων κεφαλαίων ακινήτου, τη µείωση φορολογίας προσώπων µε πάρα πολύ υψηλό εισόδηµα που γίνονται φο-
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ρολογικοί κάτοικοι αυτής της χώρας, έχει απαλλαγές από τον ειδικό φόρο ακινήτων σε πληθώρα επενδυτικών εταιρειών.
Όµως, αντί για τη µείωση όλων των παραπάνω συντελεστών,
θα µπορούσε η Νέα Δηµοκρατία να επιλέξει την αύξηση του συντελεστή των αποσβέσεων, ώστε να ενισχυθούν έτσι και οι επενδύσεις, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, την ουσιαστική µείωση της προκαταβολής φόρου και όχι να το πάτε στο
95% από το 100% που είναι, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος. Είναι, λοιπόν, φανερό ότι η Νέα Δηµοκρατία αναιρεί
όσα έλεγα προεκλογικά για την υπερφορολόγηση.
Άλλωστε, πώς αλλιώς θα µπορούσε να εξηγηθεί ότι και η µεγάλη πλειοψηφία των µισθωτών και των συνταξιούχων δεν θα δει
ουσιαστικά καµµία βελτίωση.
Συνάδελφοι, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις δεν θα ωφεληθούν
καθόλου και οι όποιες θετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις, όπως άλλωστε το αναφέρει και η ΓΣΕΒΕΕ δεν τις ωφελούν, αφού για τα
εισοδήµατα από 20.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ ωφελούνται µόνο
17 ευρώ, αλλά και η µείωση του φορολογικού συντελεστή των
µερισµάτων που είναι σε θετική κατεύθυνση, κρίνεται από τη
ΓΣΕΒΕΕ ουδέτερη, αφού αφορά µόνο το 10% των επιχειρήσεων.
Αυτό, δηλαδή, που επισηµαίνεται από τη ΓΣΕΒΕΕ -και διαβάζω
ακριβώς το κείµενό της- είναι ότι το ύψος και η διάρθρωση των
φοροελαφρύνσεων κατανέµεται προς όφελος των υψηλότερων
εισοδηµατικών κλιµακίων, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα,
είτε για ατοµικές επιχειρήσεις, είτε για νοµικά πρόσωπα.
Σε όλα τώρα αυτά τα παραπάνω, αν προσθέσουµε την αύξηση
του ηλεκτρικού ρεύµατος, την αύξηση των αντικειµενικών αξιών,
την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και την επαναφορά των
ασφαλιστικών κλάσεων, την αύξηση στο 30% των ηλεκτρονικών
συναλλαγών επί του εισοδήµατος, αποδεικνύεται ότι η Νέα Δηµοκρατία εξαπάτησε τη µεσαία τάξη.
Θέλω, όµως, να σταθώ σε ένα θέµα πιο ειδικό που αφορά τους
αγρότες, που παρά το µέτρο της µείωσης του φορολογικού συντελεστή στο 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήµατα, η µη
επέκταση του και στους συνεταιρισµένους αγρότες, όπως είχε
προγραµµατιστεί από την προηγούµενη κυβέρνηση, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει αυτό το θετικό µετρό να έχει µηδαµινή σηµασία για τον αγροτικό κόσµο. Γιατί η πηγή του προβλήµατος -κύριε Υπουργέ είµαστε από τον ίδιο νοµό και το ξέρετε- που έχουµε επισηµάνει εδώ και πολύ καιρό είναι το φαινόµενο της µαύρης αγοράς των αγροτικών προϊόντων, που είναι η
αιτία της αποδυνάµωσης, της κατάρρευσης και σε κάθε περίπτωση της µη ανάπτυξης των συνεταιρισµών και αυτό δεν το
λαµβάνετε καθόλου υπ’ όψιν σας.
Άρα το σχέδιο νόµου και για τον αγροτικό κόσµο είναι αντιαναπτυξιακό, διότι χωρίς ισχυρούς συνεταιρισµούς δεν µπορούµε
να τροφοδοτήσουµε τις αγορές της Κεντρικής και της Βόρειας
Ευρώπης, εκεί που τα αγροτικά προϊόντα θα είχαν τη δυνατότητα
να πουληθούν σε καλύτερες τιµές. Δεν µπορούµε να τροφοδοτήσουµε τους τουρίστες, που είναι και καταναλωτές, τα τριάντα
εκατοµµύρια τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα. Βέβαια, εξακολουθεί να υπάρχει εξαιρετικά σοβαρή απώλεια εσόδων για το
ελληνικό δηµόσιο.
Συνάδελφοί της Νέας Δηµοκρατίας νοµίζω ότι βρίσκεστε από
αύριο σε πολύ µεγάλο αδιέξοδο µε τις προσδοκίες που προεκλογικά είχατε καλλιεργήσει στη µεσαία τάξη. Η προεκλογική απάτη
-γιατί απάτη είναι- της Νέας Δηµοκρατίας για τα χαµηλά και τα
µεσαία στρώµατα γίνεται απολύτως ξεκάθαρη µε αυτό το νοµοσχέδιο, γιατί είχε τη δυνατότητα η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, είχε αυτήν την ευκαιρία, της έδινε τις δυνατότητες η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να προχωρήσει σε σηµαντικές αλλαγές,
σε σηµαντικές ελαφρύνσεις που θα αφορούσαν τα χαµηλά και
τα µεσαία στρώµατα.
Εσείς δεν οδηγείτε την Ελλάδα στο αύριο, όπως ισχυρίζεστε
στον τίτλο του σχετικού νοµοσχεδίου. Την οδηγείτε, όµως, στο
χθες που µε παρόµοιες πολιτικές και εσείς και άλλοι οδηγήσατε
την Ελλάδα και τους Έλληνες στη φτώχεια, στη χρεοκοπία, στα
λουκέτα και στο κλείσιµο των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστού-
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µε.
Τον λόγο έχει ο κ. Αλέξανδρος - Χρήστος Αυλωνίτης από τον
ΣΥΡΙΖΑ και την Κέρκυρα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Ήρθαν και τα νησιά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ζήτω η Κέρκυρα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Ζήτω η Κέρκυρα.
Άκουγα πολύ ώρα τους οµιλητές, ειδικότερα της Νέας Δηµοκρατίας. Πρέπει να αποτελείτε, ως Κυβέρνηση, παγκόσµια φαινόµενο. Μέσα σε τέσσερις µήνες φέρατε τα πάνω κάτω. Πλοία
και αεροπλάνα µεταφέρουν επενδυτές στην Ελλάδα, µέσα στα
πλαίσια της εµπιστοσύνης που οικοδοµήσατε, µέσα σε τέσσερις
µήνες. Τα ίδια λέγατε και πριν από τρεις µήνες. Τα ίδια λέγατε
και πριν από δύο µήνες. Εντυπωσιακό!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Αρνητικά επιτόκια.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Με έχετε εντυπωσιάσει, κύριε Αµυρά.
Επιπλέον, µην ξεχνάµε ότι πήξαµε και στην αριστεία. Η αριστεία είναι εκείνη που οδήγησε και στην ανάπτυξη.
Άκουσα και τον συνάδελφό της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Σπανάκη, να λέει ότι εσείς παράγετε πολιτική, ενώ εµείς παραπολιτική.
Κι εσείς δηµιουργείτε κάθε µέρα όλα αυτά τα γεγονότα που
σχολιάζετε περί αριστείας, περί διπλωµάτων κ.λπ.. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή, πως ακριβώς δηµιουργείτε µια επικοινωνιακή
πολιτική, χρησιµοποιώντας και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, για
να κάνετε το µαύρο - άσπρο. Είστε φοβεροί σ’ αυτό. Ειλικρινά µε
εντυπωσιάζετε.
Κύριε Αµυρά, είστε εισηγητής της πλειοψηφίας. Μπορούµε να
συµφωνήσουµε στο εξής; Να πούµε ότι η πολιτική µας χωρίζεται
ουσιαστικά σε δυο χρονικές περιόδους. Στην πολιτική που ασκήσαµε ως κόµµατα την περίοδο την µνηµονιακή και την πολιτική
που ασκήσαµε εµείς από τον Αύγουστο του 2018 µέχρι τον Ιούλιο και εσείς από εδώ και πέρα.
Μην ξεχνάµε ότι ασκούντες κυβερνητική πολιτική και τα δυο
τα κόµµατα δεν λειτουργούσαν µε την πλήρη διακριτική ευχέρεια. Μνηµονιακή πολιτική εφαρµόζουνε. Γιατί το λέω αυτό; Δεν
θα δεχθείτε την πρότασή µου. Απλώς το λέω γιατί σας άκουσα
πρωί-πρωί να λέτε ότι η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πιο φοροµπηχτική κυβέρνηση που γνωρίζετε από τότε. Δεν θυµάµαι
από πότε είπατε. Έτσι όπως το είπατε εγώ θεώρησα ότι µιλάτε
από τότε που απελευθερωθήκαµε από τους Τούρκους. Έτσι
είναι; Μιλάτε σοβαρά τώρα, κύριε Αµυρά; Η πιο φοροµπηχτική
πολιτική;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Βεβαίως.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Πάµε παρακάτω. Νοµίζω ότι µόνο για τα κοµµατικά αυτιά, για την κοµµατική πελατεία
τα ισχυρίζεστε όλα αυτά. Αλλά ας πάµε επί του νοµοσχεδίου,
γιατί περνάει η ώρα.
Η θετική πορεία στα έσοδα της πατρίδας µας προέρχεται από
την τετράµηνη διαχείριση της οικονοµίας από την Κυβέρνηση;
Τα 37 δισεκατοµµύρια που ακούτε δια στόµατος του πρώην
Πρωθυπουργού είναι ψέµα; Όλο µιλάτε για κάποια 100 δισεκατοµµύρια που τους έξι - επτά µήνες της θητείας της προηγούµενης Κυβέρνησης µάτωσαν τον τόπο µας και για τα 37 αυτά
δισεκατοµµύρια δεν λέτε απολύτως τίποτα.
Πού βρήκατε τα λεφτά ώστε να κάνετε µια πολιτική απόδοσης
του πλεονάσµατος στον κόσµο; Πού τα βρήκατε αυτά τα λεφτά;
Στους τέσσερις µήνες; Στους τρεις; Στους δυο; Χάθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ; Εξαφανίστηκε ως δια µαγείας; Μα είναι σοβαρά πράγµατα
αυτά; Με συγχωρείτε που επιµένω σ’ αυτό αλλά δεν πειθαρχεί
σε καµµία λογική. Κι εγώ θεωρώ ότι χρησιµοποιώ τη λογική. Μπορεί να υπερβάλλω.
Θα σας πω και κάτι άλλο που µου έκανε πολύ µεγάλη εντύπωση. Λέτε ότι θέλετε να κάνετε ό,τι είναι δυνατό έτσι ώστε να
φοροαπαλλάξετε κόσµο για να οδηγηθεί η Ελλάδα στην ανάπτυξη. Προχθές συζητούσαµε το σχέδιο για τη διαµεσολάβηση,
αγαπητέ φίλε Ξανθόπουλε. Πότε ήρθε εκείνη η βουλευτική τροπολογία που µας έβαλε στα δικαστήρια το 1% δικαστικό ένσηµο
που είχε καταργηθεί; Δηλαδή, µε λίγα λόγια υπάρχει ένα ακίνητο
µεγάλης αξίας, ας πούµε 250.000. Το χαράτσι είναι 2.500 ευρώ.
Αυτό δεν είναι φορολογική πολιτική; Έχετε ξεσηκώσει όλους
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τους δικηγόρους. Το φορολογικό σας νοµοσχέδιο αποτελεί
τρανή απόδειξη αυτών που λέω. Είναι αδύνατον να κρύψετε το
µεγάλο σας πάθος να υπηρετήσετε τα µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα στα οποία εξάλλου χρωστάτε και την εκλογική σας επιτυχία.
Αυτό όλο το νοµοσχέδιο αποδεικνύει γραµµή προς γραµµή τον
στόχο σας. Ποιος είναι ο στόχος; Η αναδιανοµή του εισοδήµατος, το είπαν όλοι, υπέρ των λίγων µεγάλων οικονοµικών συµφερόντων. Και των επιχειρήσεων.
Θυµάστε τι έλεγαν οι διάφοροι δηµοσιογράφοι και δηµοσιολογούντες όταν κερδίσατε τις εκλογές. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε
επειδή δεν υποστήριξε τη µεσαία τάξη. Όµως δεν βλέπω ευχάριστες εκπλήξεις για τη µεσαία τάξη. Θα το δουν αυτό οι πολίτες
στα εκκαθαριστικά τους. Θα ξαναµιλήσουµε. Ελπίζω, κύριε Αµυρά, που σας συµπαθώ ιδιαίτερα, να είστε και πάλι εισηγητής
της πλειοψηφίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ πολύ, να
απευθύνεστε στο Σώµα. Τον έχετε πάρει µονότερµα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Να ελαφρύνουµε
λίγο την κουβέντα.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι είναι τζούφιες οι υποσχέσεις σας και προς
τους συνταξιούχους. Θεωρώ ότι τους εξαπατήσατε. Ας το απαντήσουν οι ίδιοι που θα κληθούν να καθαρίσουν, όπως είπα προηγούµενα, τις φορολογικές υποχρεώσεις. Κοντός ψαλµός.
Κύριε Υπουργέ, όλοι θυµόµαστε ότι είχατε θέσει ως µέγιστη
προτεραιότητα του κόµµατος σας προεκλογικά το πιασάρικο πολιτικό θέµα της ασφάλειας των πολιτών. Και τι δεν ψηφίσατε
µέχρι σήµερα. Και τι δεν κάνατε για να εγκαθιδρύσετε το δόγµα
κράτος και τάξη. Το ίδιο πράξατε και για την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας, λες και τεσσεράµισι χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ κρατικοποίησε την ιδιωτική περιουσία, δεν την προστάτευε κι είχε αφήσει
αφύλαχτη τη χώρα. Μα όλα στις διαθέσεις της επικοινωνιακής
καµπάνιας σας.
Λέτε χαµηλότεροι φόροι για τη µεσαία τάξη. Υποστηρίζετε
πως η µεσαία τάξη λύγισε από την υπερφορολόγηση και πως
ανάδειξε την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας για να µπορέσει
να ανακουφιστεί. Αυτό όµως δεν συµβαίνει τώρα µε το νοµοσχέδιο. Να πάµε πέραν της µεσαίας τάξης, δηλαδή, στους οικονοµικά ασθενέστερους που από το υπερπλεόνασµα και τον προϋπολογισµό φαίνεται ότι στις τσέπες τους θα πάνε έως 20 ευρώ.
Ενώ στις τσέπες των ανώτερων οικονοµικά στρωµάτων από 400
ευρώ και άνω.
Μίλησαν αρκετοί συνάδελφοι πάνω σ’ αυτό το θέµα. Να µην
το συνεχίσω.
Βλέπω ότι πέρασε η ώρα και γι’ αυτό θα τελειώσω. Όλοι οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ που πέρασαν από εδώ δεν είχαν άδικο για
τις απόψεις τους. Για να σας πω. Είναι άδικο να το ισχυριζόµαστε
όταν επιλέγετε να µη µειωθεί η προκαταβολή του φόρου του
50%; Η προκαταβολή του φόρου. Όταν επιλέγετε να µην καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης για εισόδηµα ως 20.000 ευρώ και
να µειωθεί για µεγαλύτερα εισοδήµατα; Όταν επιλέγετε να µη
µειωθεί ο φόρος στους συνεταιρισµένους αγρότες; Όταν επιλέγετε να µη µειωθεί ο φόρος εισοδήµατος των µονίµων κατοίκων
µε πληθυσµό ως 3.000 κατοίκους; Στον νοµό µου έχουµε τα διαπόντια νησιά. Έχουµε τους Παξούς. Εκεί τίποτα. Και µιλήσαµε
προχθές εδώ µε τον κ. Βεσυρόπουλο σε µια επίκαιρη ερώτηση
για τους Οθωνούς, το Μαθράκι, την Ερρείκουσσα. Να δουν τι
τραβάνε τα νησιά αυτά µε είκοσι και τριάντα κατοίκους τώρα. Καθόλου να µην έχουµε φροντίδα γι’ αυτούς.
Είχα γράψει πολλά. Τελειώνω µε την εξής φράση. Ποιος είχε
υιοθετήσει στο έπακρο µάλιστα τον λαϊκισµό και ποιος στρουθοκαµηλίζοντας τώρα προσπαθεί να συσκοτίσει την αλήθεια; Θέλω
να κλείσω λέγοντας ότι για σας ισχύει η φράση που πριν από µερικούς οµιλητές είπε ο φίλος µου, Τάκης Χαρίτου, «λίγα στους
πολλούς και πολλά στους λίγους». Κρίµα, γιατί πόνεσε πολύ
αυτός ο λαός.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε κι εµείς.
Συνεχίζουµε µε την καβαλιώτισσα κ. Σουλτάνα Ελευθεριάδου
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από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είµαι από το πρωί σ’ αυτή την Αίθουσα και άκουσα σχεδόν
όλους τους Βουλευτές και ό,τι είπαν οι Υπουργοί της Νέας Δηµοκρατίας. Όλοι µιλήσατε για συνέπεια λόγων και έργων. Εγώ,
λοιπόν, σ’ αυτό το νοµοσχέδιο δεν βλέπω καµµία συνέπεια.
Βλέπω ότι όχι µόνο δεν κάνετε αυτά που υποσχεθήκατε προεκλογικά αλλά κυρίως κάνετε πράγµατα τα οποία δεν είπατε ότι θα
κάνετε προεκλογικά. Αυτό δεν είναι συνέπεια. Αυτό είναι εξαπάτηση του ελληνικού λαού.
Φαίνεται ότι σήµερα επίσης, ξεχάσατε ότι µεσολάβησαν εκλογές και ότι είστε Κυβέρνηση. Ειδικά ο κ. Σταϊκούρας αντί να
δώσει ευθείες απαντήσεις στον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλεξιάδη, και αντί να προσπαθήσει να συζητήσει µε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Τσακαλώτο, ο οποίος
καλοπροαίρετα τον κάλεσε να συζητήσουµε εδώ όλοι µαζί τις
τροπολογίες, προτίµησε να κάνει αντιπολίτευση στον ΣΥΡΙΖΑ και
να µην απαντήσει σε τίποτα.
Κρίµα γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι σε νοµοσχέδια που µπορεί
να επηρεάσουν τόσο δραστικά όλον τον ελληνικό λαό χωρίς καµµία εξαίρεση θα έπρεπε να υπάρχει «κοινοβουλευτική συνεργασία» όσο τουλάχιστον αυτό είναι εφικτό.
Τέλος πάντων, προφανώς το φορολογικό νοµοσχέδιο κάνει
φοροελαφρύνσεις. Αλλά σε ποιους κάνει; Για να δούµε. Κι αν
κάνω σε κάτι λάθος, αφού δεν είµαι οικονοµολόγος, παρακαλώ
τον κ. Αµυρά, που είναι σχεδόν ο µοναδικός που βλέπω σ’ αυτή
την Αίθουσα, να µε διορθώσει.
Μείωση φορολογικού συντελεστή, λοιπόν, λέτε, από 22% σε
9% για τα εισοδήµατα ως 10.000 ευρώ εφόσον βέβαια πιάσουν
τον στόχο του 30% του εισοδήµατός τους µε ηλεκτρονικές συναλλαγές. Αδιαφορείτε ότι η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής
είπε ότι το να αναγκάζεις κάποιον να ξοδέψει 30% του εισοδήµατός του είτε σε µετρητά, είτε µε ηλεκτρονικές συναλλαγές
είναι αντισυνταγµατικό.
Για τα µεσαία εισοδήµατα τι κάνει; Όποια άποψη κι αν δεχθούµε ότι είναι η µεσαία τάξη, είτε του κ. Σταϊκούρα, είτε της κ.
Μπακογιάννη, σίγουρα η µεσαία τάξη έχει εισόδηµα πάνω από
10.000 ευρώ.
Τι κάνει, λοιπόν για τα µεσαία εισοδήµατα; Τους φοροελαφρύνει από 2 ευρώ έως 20 ευρώ µηνιαίως, δηλαδή 60 λεπτά ηµερησίως. Σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα, η φοροελάφρυνση είναι
µηδενική. Για παράδειγµα, µισθωτός µε ένα παιδί και 20.000
ευρώ ετήσιο εισόδηµα, έχει µηδενική φοροελάφρυνση. Ποιοι
είναι κερδισµένοι; Όσοι έχουν εισόδηµα πάνω από 100.000 ευρώ.
Για παράδειγµα, στέλεχος επιχείρησης µε 110.000 ευρώ ετησίως, όφελος 1.200 ευρώ και µάλιστα, το όριο των ηλεκτρονικών
συναλλαγών που πρέπει να κάνει αυτός που έχει 100.000 ευρώ
εισόδηµα είναι 20.000 ευρώ. Δηλαδή είναι κάτω από το 30%.
Έτσι δεν είναι; Άρα για έναν ο οποίος έχει µέχρι 10.000 ευρώ,
πρέπει να κάνει ηλεκτρονικές συναλλαγές 30% του εισοδήµατός
του, για έναν που έχει 110.000 ευρώ και πάνω, πρέπει να κάνει
ηλεκτρονικές συναλλαγές 20.000 ευρώ. Αυτό νοµίζω ότι δεν ευνοεί τη µεσαία τάξη.
Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, λέτε λοιπόν ότι από 28% ο
φόρος θα είναι 24% για τα εισοδήµατά του 2019 των επιχειρήσεων. Ποιες επιχειρήσεις, όµως αφορά; Χρησιµοποιείτε 616 εκατοµµύρια ευρώ για το 2020, δηλαδή πάνω από το 50% των
αναπτυξιακών σας παρεµβάσεων, για τη φοροελάφρυνση µεγάλων επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα 541 εκατοµµύρια ευρώ το 80%
του οφέλους αφορά µόνο έξι χιλιάδες επιχειρήσεις, δηλαδή το
2,5% των ελληνικών επιχειρήσεων. Το 40% του οφέλους αφορά
διακόσιες πενήντα επιχειρήσεις µόνο, δηλαδή το 0,07% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Δεν αφορά δηλαδή, όλες τις υπόλοιπες
επιχειρήσεις, τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως όλες τις
επιχειρήσεις της επαρχίας. Στην περιφέρεια µου πιστεύω ότι η
φοροελάφρυνσή σας αφορά τρεις µε τέσσερις επιχειρήσεις που
θα έχουν κάποιο υπολογίσιµο όφελος, που θα τους αλλάξει την
οικονοµική τους πορεία. Αυτό εννοώ.
Μειώνετε το συντελεστή φορολόγησης µερισµάτων από το
10% στο 5%, δίνεται 75 εκατοµµύρια ευρώ από τις αναπτυξιακές
σας παρεµβάσεις και χάνει το δηµόσιο έσοδα 75 εκατοµµύρια
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ευρώ απ’ αυτήν και µόνο τη ρύθµιση. Ποιους αφορά; Αφορά το
10% των ελληνικών επιχειρήσεων και διευκολύνει µόνο την αναδιανοµή εισοδηµάτων µεταξύ των µετόχων. Σίγουρα, εποµένως,
δεν αφορά τη µεσαία τάξη. Φορολογικός συντελεστής 10% για
τα αγροτικά προϊόντα: το λέτε και το ξαναλέτε από το πρωί. Παραλείπετε να αναφέρετε ότι δεν αφορά φυσικά πρόσωπα. Η µείωση του φορολογικού συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα 9% έως
τις 10.000 ευρώ, φέρνει φοροελαφρύνσεις µέχρι 173 ευρώ τον
χρόνο, που όµως εν τέλει αφορούν µόνο το 6% των αγροτών. Γυρίζετε έτσι την πλάτη στο 94% των αγροτών. Ενίσχυση εργαζοµένων: λέτε λοιπόν, ότι φέρατε φιλοεργατική ρύθµιση µε το να
εξορθολογίζετε τον τρόπο φορολόγησης των δικαιωµάτων προαίρεσης απόκτησης µετοχών. Θα φορολογούνται, λέτε, µε συντελεστή 15% ανεξαρτήτου εισοδήµατος του αγοραστή. Αυτό
λέτε ότι είναι υπέρ των εργαζοµένων. Ξέρετε πολλές εταιρείες
στην Ελλάδα που να δίνουν τις µετοχές τους στους εργαζόµενους τους; Εγώ προσωπικά στην δική µου περιφέρεια δεν ξέρω
καµµία. Άρα στους πρώτους αφορά η µείωση, δηλαδή στους µετόχους. Συνολικά είναι δεδοµένο και είναι αντικειµενικά αποδεκτό πιστεύω από όλους ότι η πολιτική σας πλήττει τα εργασιακά
δικαιώµατα των εργαζοµένων, πράγµα το οποίο θα φανεί πολύ
σύντοµα.
Όσον αφορά την ευνοϊκή ρύθµιση για την εξαγορά του ασφαλιστηρίου συµβολαίου είναι θετική, αλλά ουσιαστικά χρυσώνετε
το χάπι σε όσους εργαζόµενους θα απολυθούν από σήµερα και
σε όλο το επόµενο χρονικό διάστηµα της διακυβέρνησης σας,
από τις µεγάλες επιχειρήσεις που ευνοείτε, από τις τράπεζες και
δεν ξέρω από πού αλλού θα απολυθούν, πάντως θα απολυθούν
σίγουρα.
Στήριξη οικογένειας: αύξηση του αφορολογήτου 1.000 ευρώ
λέτε, ένα προστατευόµενο τέκνο. Ξεχνάτε να αναφέρετε σε όλες
τις οµιλίες σας ότι για το πρώτο τέκνο είναι 364 ευρώ, το οποίο
µάλιστα µειώνεται για όσους έχουν το εξωφρενικό εισόδηµα των
12.000 ευρώ. Για τα βρεφικά είδη και για τα κράνη στα οποία µειώνετε το ΦΠΑ -και σας είδα και στις ειδήσεις που είπατε ότι θα
αγοράσετε κράνος και εσείς-, µπράβο αλλά δεν λύνει αυτό το οικονοµικό πρόβληµα της µεσαίας τάξης. Αυξάνετε τις δόσεις, πάγιας ρύθµισης από δώδεκα σε είκοσι τέσσερις και σε κάποιες
περιπτώσεις σαράντα οκτώ, ξεχνάτε να αναφέρετε ότι λαµβάνεται υπ’ όψιν το τεκµαρτό εισόδηµα για να υπολογιστεί η φοροδοτική ικανότητα και όχι το πραγµατικό. Προσέλκυση κεφαλαίων
και ξένων επενδύσεων: να µην πούµε ότι η χώρα µετατρέπεται
σε πλυντήριο, ότι δεν µας λέτε από πού θα προέρχονται τα κεφάλαια, δεν θα υπάρχει κανένας έλεγχος, θα προέρχονται από
εµπορία ναρκωτικών, ανθρώπων, φοροδιαφυγή, δεν θα το γνωρίζουµε. Διευκολύνετε τους οικονοµικούς απατεώνες και τους
φοροφυγάδες µέσω της µείωσης του χρόνου παραγραφής των
αδικηµάτων και µέσω της διευκόλυνσης αποδέσµευσης λογαριασµών και περιουσιακών στοιχείων.
Για την αναστολή του ΦΠΑ στις οικοδοµές και για την αναστολή επιβολής φόρου υπεραξίας να πούµε και πάλι ότι αφορά
τους ανθρώπους που µπορούν να αγοράσουν δύο και τρεις κατοικίες, γιατί ούτως ή άλλως στην πρώτη κατοικία δεν υπάρχει
ΦΠΑ. Επίσης, οι εργολάβοι έχουν ήδη πληρώσει τον ΦΠΑ και για
να τον πάρουν πίσω θα αυξήσουν τις εµπορικές αξίες των ακινήτων, κάτι το οποίο λέει και η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών
Ακινήτων, που λέει ότι δεν υπάρχει στο νοµοσχέδιο ψήγµα φοροελάφρυνσης για τη µεσαία τάξη.
Ό,τι είπε η ΓΣΕΒΕΕ επί του φορολογικού δεν σας αφορά από
ό,τι κατάλαβα. Δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το λέει η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδος που µε
τίποτα δεν ευνοεί το νοµοσχέδιο σας τις µεσαίες επιχειρήσεις
και τους βιοτέχνες.
Για την επιστολή διαµαρτυρίας, για τους αλιείς, επίσης δεν
ακούω κανέναν να λέει κάτι, ότι οι παράκτιοι ψαράδες σας έστειλαν επιστολή. Ούτε ο κ. Λαζαρίδης που είναι στην εκλογική µου
περιφέρεια και προφανώς δεν γνώριζε το προφίλ των παράκτιων
ψαράδων, καθώς είπε ότι πανηγυρίζουν οι παράκτιοι ψαράδες.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους, λοιπόν θα καταψηφίσουµε
επί της αρχής το σηµερινό νοµοσχέδιο γιατί διαψεύδει τις προσδοκίες του ελληνικού λαού και τον εµπαίζει ουσιαστικά και ευνοεί

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και ενισχύει για ακόµη µια φορά τα µεγάλα εισοδήµατα. Είναι µια
ταξική διαφορά µεταξύ µας, την οποία δεν έχετε διάθεση να την
ξεπεράσετε, όπως αποδεικνύεται σε κανένα νοµοσχέδιο σας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Συρµαλένιος. Να του ευχηθούµε χρόνια
πολλά για τη γιορτή του.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ
πολύ για τις ευχές σας, όπως και όλους τους συναδέλφους και
να ευχηθώ κι εγώ στους Νίκους, στις Νικολέττες και σε όσους
γιορτάζουν αύριο χαρά, υγεία, ευτυχία και να δούµε καλύτερες
ηµέρες σαν χώρα. Αυτό έχει αξία.
Αν προσέξατε οι οµιλητές το πρωί ήταν ένα µπαράζ νεοδηµοκράτες και τώρα είναι µπαράζ ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε χάσει, όµως, διότι
τώρα έχει καλύτερη τηλεθέαση. Το πρωί στις 11:00, 12:00 ποιος
βλέπει; Οι νοικοκυρές ακούνε ραδιόφωνο, δεν βλέπουν τηλεόραση.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, νοµίζω ότι το νοµοσχέδιο αυτό, το φορολογικό, µαζί µε τον προϋπολογισµό, µαζί µε
τον αναπτυξιακό νόµο δείχνουν ακριβώς την κεντρική φιλοσοφία
της Κυβέρνησης. Και η κεντρική φιλοσοφία της Κυβέρνησης
πράγµατι είναι µια νεοφιλελεύθερη οικονοµική πολιτική, διότι
όπως λέµε όλοι, δίνει πολλά στους λίγους και λίγα στους πολλούς. Αυτή είναι ακριβώς η συνταγή του νεοφιλελευθερισµού και
δυστυχώς, επειδή έχει εφαρµοστεί σε πάρα πολλές χώρες στο
παρελθόν αυτή η συνταγή, από τη Μεγάλη Βρετανία της κ. Θάτσερ κ.λπ., βλέπετε ότι πάρα πολλά έχουν αναθεωρηθεί από
τότε. Είναι ένα παρωχηµένο µοντέλο, το οποίο δεν οδηγεί σε
ανάπτυξη για όλους και µε καλοπληρωµένες θέσεις εργασίας,
όπως λέτε εσείς. Διότι, πρώτον, γίνεται ανάπτυξη επιλεκτικά απ’
αυτούς που εξυπηρετείτε ως φίλους και αυτοί επιλέγουν πού θα
αναπτυχθούν. Δεν µπαίνουν στη λογική ενός σχεδίου συνεκτικού,
αναπτυξιακού όπως είχαµε κάνει εµείς που είχαµε ένα συνολικό
σχέδιο, που λέγαµε δίκαιη και βιώσιµη ανάπτυξη, αλλά είχαµε
µια εθνική αναπτυξιακή στρατηγική. Αν ανοίξετε την ιστοσελίδα
του Υπουργείου Ανάπτυξης, τον Απρίλιο του 2019 υπάρχει πραγµατικά µια τέτοια συνεκτική αναπτυξιακή στρατηγική, την οποία
την ακολουθήσαµε κατά γράµµα.
Έτσι, λοιπόν, εκτός από επιλεκτική ανάπτυξη, έχετε και κακοπληρωµένες θέσεις εργασίας, διότι όλα τα νοµοσχέδια που φέρνετε τώρα -και για τη ΔΕΗ προχθές, αλλά και οι διατάξεις του κ.
Βρούτση- ωθούν τον κόσµο στην ανεργία. Οι απολύσεις είναι σίγουρο ότι αυξάνονται. Φοβάµαι ότι µε βάση και τα στοιχεία της
«ΕΡΓΑΝΗ» του Οκτωβρίου -που το είχαµε κουβεντιάσει εδώ προ
ηµερών- έδειξαν µία µεγάλη αύξηση σε σχέση µε το 2018 για τις
απολύσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις κακοπληρωµένες θέσεις εργασίας. Για τους νεοπροσλαµβανόµενους λέτε, όχι µόνο για τη
ΔΕΗ αλλά και για όλους τους άλλους τοµείς -παρεµπιπτόντως,
καταργείτε και τον ΑΣΕΠ για οργανισµούς κ.λπ.- ότι οι θέσεις
αυτές θα είναι του κατώτατου µισθού, τον οποίο βεβαίως δεν τον
αυξάνετε, όπως είχαµε εµείς προϋπολογίσει. Τον αυξήσαµε στα
650, σε πρώτη φάση, και στο πρόγραµµά µας ήταν άλλο ένα 15%
για τα δύο επόµενα χρόνια.
Άρα η ανάπτυξη για όλους µε καλοπληρωµένες θέσεις εργασίας είναι ανάπτυξη για λίγους µε κακοπληρωµένες θέσεις εργασίας, σε αντίθεση µε µας που λέγαµε δίκαιη και βιώσιµη
ανάπτυξη. Είχαµε ένα συνεκτικό σχέδιο και βάσει αυτού του σχεδίου προϋπολογίσαµε και τα µέτρα του 2019, µετά την έξοδο
από το µνηµόνιο τον Αύγουστο του 2018, τα οποία τα δώσαµε
σε δύο δόσεις. Απλώς δεν πρόλαβαν οι Έλληνες πολίτες να εκτιµήσουν την αξία, διότι οι εκλογές ήταν αµέσως µετά τον Μάιο.
Έτσι, δεν πρόλαβαν.
Επίσης, αυτά τα µέτρα που ακυρώνετε εσείς τώρα -την προκαταβολή φόρου, το 13% στο 11% στα νησιά που είπε και κάποιος άλλος συνάδελφος κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό κατοίκους, τα νησιά που θα καταργούσαµε τον ΕΝΦΙΑ κάτω από χίλιους κατοίκους, την εισφορά αλληλεγγύης κ.λπ.- όλα αυτά τα
µέτρα, λοιπόν, εντάσσονταν. Γι’ αυτό σας καταθέσαµε και τροπολογίες. Δεν είπαµε εµείς το 28% να γίνει 24%. Είπαµε το 28%
να γίνει 27%, από το 2019. Το 27% να γίνει 26% και 25%. Διότι,
βεβαίως θέλαµε να ενισχύσουµε και τις επιχειρήσεις, αλλά εξα-
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σφαλίζοντας έναν δηµοσιονοµικό χώρο ο οποίος θα πήγαινε στη
µεγάλη µάζα της πλειοψηφίας των ανθρώπων.
Βεβαίως, κάνετε κάποιες φοροελαφρύνσεις. Δεν θα πω ότι δεν
κάνετε καµµία φοροελάφρυνση. Διότι και από 2 έως 20 ευρώ τον
µήνα είναι φοροελάφρυνση. Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τους αυτοαπασχολούµενους είναι µεγαλύτερη γιατί τους
βάζετε και το 9% κάτω από 10.000 εισόδηµα.
Όµως, αυτό δεν είναι εξυπηρέτηση της µεσαίας τάξης. Δεν
ξέρω αν είναι του κ. Σταϊκούρα το 6.500 ατοµικό εισόδηµα που
φτάνει µέχρι 20.000 οικογενειακό ή της κ. Μπακογιάννη το 1.500
τον µήνα ατοµικό εισόδηµα, αυτό να το ξεκαθαρίσετε, αλλά εν
πάση περιπτώσει µέχρι 20.000 έχετε συντελεστή 22%, αυτόν που
υπήρχε ήδη. Δεν τον κατεβάζετε καθόλου. Και µέχρι 20.000 είναι
η µεγάλη µάζα των κοινωνικών κατηγοριών της χώρας. Οι µισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, οι µικροί επιχειρηµατίες είναι σε
αυτά τα πλαίσια, βάσει δηλώσεων. Άλλο τα «µαύρα». Το τι γίνεται
µε τα «µαύρα» είναι άλλη ιστορία για την οποία όλοι έχουµε ευθύνη και καθήκον.
Με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, όµως, που λέτε ότι θα καταπολεµήσετε τη φοροδιαφυγή, στην ουσία, ενώ είναι θετικό µέτρο
ως θέση αρχής, δεν το καταπολεµάτε διότι δυσκολεύετε µόνον
τα µικρά και µεσαία εισοδήµατα τα οποία δεν είναι εύκολο να
πληρώσουν υποχρεωτικά το 30% µε ηλεκτρονικές συναλλαγές
όταν έχουν εισόδηµα 10.000 ή 12.000. Αντίθετα, βάζετε «ταβάνι»
τις 20.000 στο όριο δαπανών. Άρα αυτός που έχει 80.000 ή
60.000 είναι πολύ εύκολο να ξοδέψει 20.000. Δεν έχει κανένα
πρόβληµα -καλύπτεται άνετα- ή µπορεί να καλύψει και το 1/3, εν
πάση περιπτώσει.
Λοιπόν, επειδή ο χρόνος πέρασε και παρ’ ότι ως εορτάζων θα
µπορούσα να «φάω» και µισό λεπτό ακόµα, θα τελειώσω λέγοντας ότι αυτή η ανάπτυξη δεν είναι ανάπτυξη, ούτε δίκαιη, ούτε
βιώσιµη. Δεν διανέµει τον πλούτο µε δίκαιο τρόπο και δεν εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα που δεν αρκεί να είναι κάποια κίνητρα
για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είναι σωστό αυτό, αλλά από εκεί
και πέρα είναι µία ολόκληρη αντίληψη η βιώσιµη ανάπτυξη. Είναι
ένα παραγωγικό µοντέλο και καταναλωτικό.
Εσείς, κύριε Αµυρά, προέρχεστε από χώρους που είχατε υπερασπιστεί αυτά τα µοντέλα. Τώρα αλλάξατε. Δεν ξέρω αν θα αλλάξετε εσείς τη Νέα Δηµοκρατία ή θα αλλάξει η Νέα Δηµοκρατία
εσάς.
Εν πάση περιπτώσει, το παραγωγικό µοντέλο είναι µία ολόκληρη φιλοσοφία και το οποίο έχει να κάνει φυσικά µε την κλιµατική αλλαγή. Αυτό ακριβώς εµείς, στα πλαίσια της στρατηγικής
που είχαµε χαράξει, εκπονούµε µε το νέο µας πρόγραµµα, που
θα ψηφίσουµε στο συνέδριο την άνοιξη του 2020.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε
και χρόνια σας πολλά.
Τον λόγο έχει ο Αρκάδας κ. Γεώργιος Παπαηλιού από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κατ’ αρχάς, θέλω να υπογραµµιστεί ότι ο τίτλος του
νοµοσχεδίου που συζητείται: «Φορολογική Μεταρρύθµιση µε
Αναπτυξιακή Διάσταση για την Ελλάδα του Αύριο», θυµίζει διαφηµιστική καµπάνια. Όπως, επίσης, και ο τίτλος του Υπουργείου
Ανάπτυξης: «Επενδύω στην Ελλάδα» και αυτός παραπέµπει σε
διαφηµιστική καµπάνια.
Αυτοί οι τίτλοι θα έλεγα ότι ανταποκρίνονται στις διακηρυσσόµενες από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας επικοινωνιακές
επιδιώξεις της, προκειµένου να αποκρύψουν την ουσία της πολιτικής της, η οποία παρά ταύτα αποτυπώνεται στο περιεχόµενο
του νοµοσχεδίου.
Αυτή δεν είναι άλλη από τη στήριξη των ολίγων και ισχυρών
εις βάρος της µεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και από την ενίσχυση συγκεκριµένων συµφερόντων που εκπροσωπούνται από
φίλα προσκείµενους προς τη Νέα Δηµοκρατία επιχειρηµατικούς
οµίλους.
Συγκεκριµένα, το φορολογικό νοµοσχέδιο ως αναπτυξιακό εργαλείο αποτυπώνει τη φιλοσοφία της Νέας Δηµοκρατίας για την
ανάπτυξη και αποτελεί συνέχεια του αναπτυξιακού νοµοσχεδίου
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που είναι γνωστό ότι είναι ένα σύνολο αντεργατικών ρυθµίσεων,
ρυθµίσεων για την ενίσχυση µη παραγωγικών κλάδων της οικονοµίας και κυρίως περισσότερο ή λιγότερο φωτογραφικών διατάξεων.
Το µοντέλο ανάπτυξης που περιγράφει έρχεται από παλιά.
Είναι η γνωστή δοκιµασµένη συνταγή, που δοκιµάστηκε και απέτυχε, µε έµφαση στη δυνατότητα όσων έχουν να συσσωρεύουν
αντί να επενδύουν, τη δυνατότητα να απασχολούν φθηνούς και
αναλώσιµους εργαζόµενους.
Εξάλλου, το φορολογικό νοµοσχέδιο που συζητείται δεν επιτελεί αναδιανεµητικό ρόλο κοινωνικά δίκαιο. Το µεγαλύτερο
µέρος των ελαφρύνσεων κατευθύνεται στις µεγάλες κερδοφόρες επιχειρήσεις, ενώ υπάρχει σωρεία διατάξεων για φοροαπαλλαγές σε φυσικά πρόσωπα µε πολύ υψηλά εισοδήµατα. Διότι οι
µεγάλοι κερδισµένοι του φορολογικού νοµοσχεδίου είναι οι µεγάλες κερδοφόρες επιχειρήσεις και τα ατοµικά εισοδήµατα
πάνω από 100.000 ευρώ ετησίως που δηλώνονται από λιγότερο
από το 1% των φορολογουµένων.
Οι µεγάλες κερδοφόρες επιχειρήσεις και τα υψηλά εισοδήµατα ωφελούνται από ρυθµίσεις όπως είναι η µείωση του φόρου
επιχειρήσεων και µερισµάτων, η µείωση του ανώτατου συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων, η µείωση φορολογίας εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία, η
µείωση φορολογίας εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, η
µείωση φορολογίας ακινήτων, η µείωση φορολογίας φυσικών
προσώπων µε πολύ υψηλό εισόδηµα που γίνονται φορολογικοί
κάτοικοι Ελλάδος και η µείωση των απαιτούµενων ηλεκτρονικών
συναλλαγών για τους πολύ εύπορους, όταν για τους υπόλοιπους
αυτές αυξάνονται.
Εδώ να θυµίσουµε ότι στην έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής αναφέρεται ότι η σχετική διάταξη παραβιάζει
το άρθρο 78 του Συντάγµατος. Πάντως και εάν ακόµη δεν θεωρηθεί φόρος, πρόκειται για κύρωση, η οποία παραβιάζει εν προκειµένω µε τον τρόπο που εισάγεται την αρχή της αναλογικότητας.
Έχουµε τη µείωση της φορολογίας σε κατόχους εταιρικών
οµολόγων, τις απαλλαγές από τον ειδικό φόρο ακινήτων σε πληθώρα επενδυτικών εταιρειών και τη νοµοθέτηση ευνοϊκών καθεστώτων για µεγαλύτερες επιχειρήσεις, για στελέχη επιχειρήσεων
που λαµβάνουν πρόσθετες παροχές σε χρήµα ή σε είδος.
Αυτές οι διατάξεις είναι προφανές ότι αφορούν ένα µικρό
τµήµα της κοινωνίας, που είναι λιγότερο εκτεθειµένο στην επισφάλεια και στη φτώχεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το ποσό
των 550 εκατοµµυρίων ευρώ, που κοστολογεί η Κυβέρνηση τη
µείωση του συντελεστή φόρου επιχειρήσεων από το 28% στο
24%, το ποσό των 450 εκατοµµυρίων αφορά περίπου έξι χιλιάδες
επιχειρήσεις, που σηµαίνει ότι πάνω από το 80% της ελάφρυνσης
αφορά το 2,5% των επιχειρήσεων. Κανένα όφελος για τις υπόλοιπες.
Σε αυτό το πλαίσιο οι φοροαπαλλαγές αφορούν τους ισχυρούς και το µόνο που επιτυγχάνουν είναι να αυξάνουν τον
πλούτο, ενισχύοντας τις κοινωνικές ανισότητες, για τις οποίες
ακόµη και συστηµικοί οργανισµοί, όπως ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσµια
Τράπεζα και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, επισηµαίνουν ότι
συνιστούν τροχοπέδη στην οικονοµική ανάπτυξη.
Όµως, ακόµη και όσες µειώσεις ή ελαφρύνσεις δεν κατευθύνονται στους µεγάλους και ισχυρούς ακυρώνονται, αφού σχεδόν
ταυτόχρονα προωθούνται πρόσθετες επιβαρύνσεις. Κρυφός
φόρος 22% για όσους δεν µπορούν να συγκεντρώσουν το 30%
του εισοδήµατός τους σε ηλεκτρονικές συναλλαγές, ποσοστό
εξαιρετικά υψηλό, αυξήσεις στην τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος
και βέβαια, οι επερχόµενες αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές για τους µισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Σε αυτό το πλαίσιο ακυρώνονται ρυθµίσεις που είχαν δροµολογηθεί από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ µεταξύ άλλων ελαφρύνσεων και συγκεκριµένα, η µείωση της προκαταβολής φόρου στο
50%, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήµατα
µέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ, η ακύρωση ή η µείωση του
ΕΝΦΙΑ µέχρι ποσοστού 50% για µικροµεσαίες ιδιοκτησίες, η ακύρωση ή η µείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 11% και η µη µείωση
φόρου στους συνεταιρισµένους αγρότες - φυσικά πρόσωπα,
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αλλά και άλλες ευνοϊκές ρυθµίσεις για µεσαία και χαµηλά εισοδήµατα.
Προεκλογικά η Νέα Δηµοκρατία είχε κάνει σηµαία της τη µείωση της φορολογίας για τη µεσαία τάξη. Σήµερα ψηφίζεται ένα
φορολογικό νοµοσχέδιο, µε το οποίο αποδεικνύεται ότι η µεσαία
τάξη χρησιµοποιήθηκε για τις προεκλογικές ανάγκες της Νέας
Δηµοκρατίας και µόνο. Στη µεσαία τάξη, εξάλλου, πρέπει να
πούµε ότι ο κ. Σταϊκούρας, ο Υπουργός Οικονοµικών, ανέφερε
ότι εντάσσονται νοικοκυριά µε ένα άτοµο που εισοδηµατικά κινούνται µεταξύ 6.294 ευρώ και 16.783 ευρώ, νοικοκυριά µε δύο
άτοµα µεταξύ 8.901 ευρώ και 23.735 ευρώ και τρία άτοµα µεταξύ
10.901 ευρώ και 29.069 ευρώ.
Το νοµοσχέδιο έρχεται, λοιπόν, ως εφαρµογή της ταξικής µεροληψίας της Νέας Δηµοκρατίας και επιβάλει το αποτυχηµένο
νεοφιλελεύθερο δόγµα, διότι προβλέπει φοροελαφρύνσεις για
τους λίγους και συνέχιση της λιτότητας για τους πολλούς.
Σε αυτό το πλαίσιο, ας επαναληφθούν ενδεικτικά όσα αναφέρουν η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων και η ΓΣΕΒΕΕ, κατ’ εξοχήν εκπρόσωποι των µεσαίων και µικρών στρωµάτων. Η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει ότι µάταια οι ιδιοκτήτες ακινήτων, το
χαρακτηριστικότερο και γνησιότερο κοµµάτι της µεσαίας τάξης,
αναζητούν το παραµικρό ψήγµα φορολογικής ελάφρυνσης στις
διατάξεις του φορολογικού νοµοσχεδίου. Η δε ΓΣΕΒΕΕ αναφέρει
ότι το ύψος και η διάρθρωση των φοροελαφρύνσεων κατανέµονται αντίστροφα προοδευτικά προς όφελος των υψηλότερων εισοδηµατικών κλιµακίων. Αυτά τα κλιµάκια είναι και τα ευνοούµενα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία, αφού εγκατέλειψε όσα έλεγε προεκλογικά για την καταστροφή της οικονοµίας από τον ΣΥΡΙΖΑ και το τέταρτο µνηµόνιο, σήµερα εγκαταλείπει και τα µεσαία στρώµατα στην υπερφορολόγηση, που η
ίδια τους είχε επιβάλει, έχοντας προηγουµένως χρεοκοπήσει τη
χώρα µαζί µε τους συµµάχους της. Η φορολογική µεταρρύθµιση
δεν είναι ούτε αναπτυξιακή ούτε κοινωνικά ισορροπηµένη. Το
µόνο, στο οποίο παραµένει σταθερή η Νέα Δηµοκρατία, είναι η
νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία της και οι πολιτικές της υπέρ των
εχόντων και κατεχόντων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Θα κλείναµε µε την όµορφη Κατερίνη, αλλά ενδιάµεσα µου ζήτησε τον λόγο και ο κ. Ξανθόπουλος, που είναι Δραµινός. Πάντως, µε τη βόρεια Ελλάδα θα κλείσουµε.
Πρώτη να έρθει στο Βήµα η κ. Σκούφα Ελισσάβετ από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Και Πιερία και Όλυµπος και Κατερίνη
και Λιτόχωρο και Παλαιός Παντελεήµονας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όλοι οι Θεοί µαζί!
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Έτσι ακριβώς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το εξεταζόµενο νοµοσχέδιο
φέρει τον πολύ ποµπώδη τίτλο «Φορολογική µεταρρύθµιση µε
αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο». Μάλιστα. Και
παλαιότερα είχα σταθεί στον τίτλο άλλου νοµοσχεδίου, συγκεκριµένα του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, επισηµαίνοντας ότι έµοιαζε µε διαφηµιστική καµπάνια. Έκανα λάθος.
Αυτό που κάνετε είναι να χρησιµοποιείτε επικοινωνιακούς τίτλους
µόνο για εντυπωσιασµό του εσωτερικού σας ακροατηρίου, στην
ουσία τους όµως τα νοµοσχέδιά σας δεν φέρνουν µεταρρύθµιση,
παρά µόνο ανακατεύουν την τράπουλα και τα διάφορα χρηµατικά ποσά επί τω δυσµενέστερω φυσικά.
Και δεν θα µπορούσατε βεβαίως να κάνετε διαφορετικά, διότι
δεν θα σας έβγαιναν τα νούµερα και οι λοιποί οικονοµικοί στόχοι.
Με τις προεκλογικές σας φανφάρες φέρατε εαυτούς στη θέση,
όπου υποχρεούστε πλέον να λέτε ψέµατα. Μερικά παραδείγµατα
και της λαθροχειρίας που επιχειρείτε σ’ αυτό το νοµοσχέδιο και
που, όπως είπε µία συνάδελφος, µε το ένα χέρι δίνετε στα µεσαία
και χαµηλά στρώµατα και µε το άλλο χέρι τους τα παίρνετε, όχι
µόνο µέσα από τους έµµεσους φόρους, αλλά και µέσα από το
ίδιο το νοµοσχέδιο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ποια είναι η λαθροχειρία που κάνετε στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο; Μειώνετε τον φόρο του πρώτου κλιµακίου από το 22%
στο 9%, όµως την ίδια στιγµή µειώνετε και το εισόδηµα που αντιστοιχεί σ’ αυτό το κλιµάκιο, από τις 20.000 στις 10.000 ευρώ.
Αποτέλεσµα; Πολύ λιγότερος κόσµος µπορεί να ελαφρυνθεί.
Δεύτερον, µειώνετε ονοµαστικά τον φόρο για τα εισοδήµατα
από 12.000 µέχρι 20.000 ευρώ από το 24% στο 22%. Την ίδια
στιγµή, όµως, µειώνετε κατά 2% τη µείωση της µείωσης του
φόρου. Δεν είναι λογοπαίγνιο. Είναι το δικό σας κείµενο στο άρθρο 9. Ανοίξτε το νοµοσχέδιο να το δείτε. Άρθρο 9, µείωση της
µείωσης του φόρου.
Τρίτον, το ίδιο ακριβώς επιχειρείτε, η ίδια ακριβώς λαθροχειρία συµβαίνει και για τα εισοδήµατα από 20.001 µέχρι 50.000
ευρώ. Ούτε αυτό είναι λογοπαίγνιο. Είναι το νοµοσχέδιό σας.
Τα παραπάνω, λοιπόν, έχουν ως αποτέλεσµα η νέα κλίµακα και
τα αφορολόγητα ποσά που θα τεθούν σε ισχύ από την Πρωτοχρονιά να προσφέρουν από ελάχιστο έως κανένα επιπλέον φορολογικό όφελος για τους µισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους
αγρότες, των οποίων το εισόδηµα κυµαίνεται από τις 20.000 έως
τις 50.000 ευρώ, η περίφηµη µεσαία τάξη, για την οποία είχατε
ευαγγελισθεί προεκλογικά.
Για του λόγου το αληθές καταθέτω λεπτοµερέστατο πίνακα
για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ελισσάβετ Σκούφα καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εκεί, όµως, που δεν παίζετε µε τις λέξεις, πραγµατική φορολογική ωφέλεια θα έχουν κλιµάκια εισοδήµατος, τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις, όπως αυτές των προσώπων χωρίς προστατευόµενα τέκνα, ξεκινούν από 50.850 ευρώ. Από εκεί και πάνω
είναι οι κοινωνικές τάξεις τις οποίες ελαφρύνετε γενναιόδωρα
για µία ακόµη φορά.
Οι όποιες µειώσεις από 2 έως 20 ευρώ τον µήνα για τους συνταξιούχους, τους µισθωτούς και τους αγρότες, όπως και οι
κάπως µεγαλύτερες για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, έχουν
ήδη εξανεµιστεί από τις αυξήσεις στη ΔΕΗ, από την αύξηση του
ποσού που πρέπει να καλυφθεί από τις αναγκαίες ηλεκτρονικές
συναλλαγές, από την πρόβλεψη για αύξηση του ΕΝΦΙΑ το 2020
κατά 140 εκατοµµύρια ευρώ στον προϋπολογισµό και από την
επικείµενη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για πάνω από το
80% των µη µισθωτών.
Όσον αφορά τους αγρότες, η µείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή σε 9% ως τις 10.000 ευρώ, φέρνει µεν φοροελαφρύνσεις µέχρι 173 ευρώ τον χρόνο που όµως, εν τέλει,
λόγω του αφορολόγητου που ψήφισε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,
αυτές οι µειώσεις αφορούν µόνο το 6% των αγροτών, για να µην
αναφερθώ στη µείωση που θα δουν οι αγρότες στην προκαταβολή του φόρου, η οποία θα είναι µόλις 5%.
Ακολουθώντας ευτυχώς τη δική µας πολιτική πρόταση, εισάγετε χαµηλότερο φορολογικό συντελεστή 10% για τα αγροτικά
συνεταιριστικά σχήµατα και τις οµάδες και οργανώσεις παραγωγών, µειώσεις, όµως, που δεν αφορούν τους ίδιους τους κατ’
επάγγελµα αγρότες.
Το σηµερινό, όµως, γεγονός είναι ότι η πολύ πρόσφατη εξαγγελία του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη για έκπτωση στο αγροτικό πετρέλαιο δεν περιέχεται βέβαια ούτε στο φορολογικό
νοµοσχέδιο ούτε όµως και στον προϋπολογισµό του 2020. Άνθρακες ο θησαυρός για τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής και λόγια του αέρα!
Υπενθυµίζουµε δε, από την άλλη πλευρά, ότι τα οικονοµικά περιθώρια που έχετε, τα οφείλετε ακριβώς στην αποτελεσµατική
οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς παραδώσαµε τη χώρα µε οικονοµία σε τροχιά βιώσιµης ανάπτυξης,
µε άνοδο του ΑΕΠ στο 2%, µε ρύθµιση του χρέους, µε µαξιλάρι
37 δισεκατοµµυρίων ευρώ, µε ταυτόχρονη δηµοσιονοµική υπεραπόδοση, άνοδο των επενδύσεων, των εξαγωγών και της ιδιωτικής κατανάλωσης, αύξηση του κατώτατου µισθού και µείωση
βεβαίως της ανεργίας κατά δέκα ποσοστιαίες µονάδες, από
26,5% το 2014 στο 16,9% τον Ιούλιο του 2019.
Εσείς, όµως, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, αξιο-
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ποιείτε σήµερα αυτό το δηµοσιονοµικό περιθώριο προς όφελος
µιας µικρής επιχειρηµατικής ελίτ, των µεγάλων επιχειρήσεων,
των πολύ υψηλών εισοδηµάτων, που είναι τα πολιτικά και κοινωνικά στηρίγµατά σας. Ενδεικτικά αναφέρω την αποφορολόγηση
εταιρειών που επενδύουν σε κινητή περιουσία, τη µείωση της φορολογίας εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, τη φοροελάφρυνση των αµοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων κ.λπ., έννοιες,
πράξεις και γεγονότα που ουδόλως αφορούν τον λαουτζίκο!
Από την αντίπερα όχθη και προκειµένου να εξυπηρετήσετε
τους κολλητούς σας υµετέρους, επιλέξατε να µη µειωθεί η προκαταβολή του φόρου στο 50%, να µην καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης για τα χαµηλά εισοδήµατα έως 20.000 ευρώ, να µη
µειωθεί ο φόρος εισοδήµατος των περιοχών µε πληθυσµό έως
τρεις χιλιάδες κατοίκους, να µη µειωθεί ο κεντρικός συντελεστής
ΦΠΑ από το 13% στο 11% και πολλά άλλα που είχε επεξεργαστεί
και ανακοινώσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το 2020, που θα µείωναν σηµαντικά
το φορολογικό βάρος της µεσαίας τάξης και θα βελτίωναν το
βιοτικό επίπεδό της.
Αυτή είναι η πολιτική σας και αυτή είναι µια κορυφαία πολιτική
και ιδεολογική αντίθεση και αντιπαράθεση, που υπάρχει σήµερα
ανάµεσα στις δυνάµεις της προόδου, που έχουν στη στόχευσή
τους τη µεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και στις δυνάµεις της συντήρησης, που είναι προσηλωµένες σε µια αποτυχηµένη, χιλιοδοκιµασµένη, νεοφιλελεύθερη συνταγή, η οποία µετά από τέσσερις
δεκαετίες εφαρµογής της διεθνώς, όχι απλώς απέτυχε, αλλά είχε
τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσµατα απ’ αυτά που υποσχόταν.
Αυτή είναι η πολιτική σας, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, λίγα στους πολλούς και πολλά στους λίγους και υµετέρους. Είναι µια ξεκάθαρη ταξική επιλογή και είµαστε απέναντί
της.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο κ. Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, για
µια δήλωση.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δυο λεπτά.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος σε σχέση µε την υπ’ αριθµόν 117 τροπολογία του Υπουργείου που αφορά στην εφάπαξ
παροχή, θέλω να πω κατ’ αρχάς ότι αυτό το έγγραφο -διότι είστε
µια κυβέρνηση των αρίστων- δεν περιποιεί τιµή σε κανέναν, µε
αυτές τις ιδιόγραφες προσθήκες, τις υπογραφές της τελευταίας
στιγµής και τα κενά για το ποσό, που σηµαίνει ότι αυτό συντάχθηκε στο πόδι, για να µην πω κάτι άλλο.
Δεύτερον και επί της ουσίας, µε αυτήν την τροπολογία διανέµετε 175 εκατοµµύρια σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες νοικοκυριά.
Το προηγούµενο διάστηµα, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, µολονότι
ήταν πολύ δυσκολότερη η οικονοµική κατάσταση και µολονότι
είχαν σωρευθεί πάρα πολλά προβλήµατα στη χώρα, το 2016 ο
ΣΥΡΙΖΑ διένειµε 629 εκατοµµύρια ευρώ σε ένα εκατοµµύριο εξακόσιες χιλιάδες, το 2017 διένειµε 750 εκατοµµύρια ευρώ σε τρία
εκατοµµύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες και το 2018 διένειµε
780 εκατοµµύρια ευρώ σε τρία εκατοµµύρια επτακόσιες χιλιάδες. Νοµίζω ότι η σύγκριση είναι καταλυτική και ο ελληνικός λαός
θα βγάλει τα συµπεράσµατά του.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Και θα κλείσουµε µε τον κ. Μπαραλιάκο από τον Νοµό Πιερίας
από τη Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΞΕΝΟΦΩΝ (ΦΩΝΤΑΣ) ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε, πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή µου για το
νέο φορολογικό νοµοσχέδιο που κατατέθηκε και συζητείται σήµερα στη Βουλή από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, να
αποκαταστήσω την αλήθεια σε µια αναφορά εντυπωσιασµού,
αλλά και µε ψευδή στοιχεία και παραλείψεις δυστυχώς, που
έκανε σήµερα ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Βελόπουλος
και θορύβησε τους συµπατριώτες µου στην Πιερία.
Ο κ. Βελόπουλος σήµερα από το Βήµα της Βουλής ξεκίνησε
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την τοποθέτησή του, κάνοντας αναφορά σε απάντηση που έλαβε
από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε προηγούµενη ερώτησή του.
Σας διαβάζω ακριβώς, από τα Πρακτικά της Βουλής, τι ανέφερε ο κ. Βελόπουλος, σχετικά µε την απάντηση που πήρε από
τον κ. Χρυσοχοΐδη. «Μια µη κυβερνητική οργάνωση στο Νοµό
Πιερίας µεταφέρει χίλια άτοµα στην περιοχή της Κάτω Μηλιάς.
Ρωτώ, λοιπόν, τον Υπουργό ποια είναι αυτή η κυβερνητική οργάνωση».
Και συνεχίζει «ακούστε την απάντηση του Υπουργού: «Κατά
την περίοδο Οκτωβρίου - Νοεµβρίου µεταφέρθηκαν τόσα άτοµα
κ.λπ., κρατήστε το αυτό, η συγκεκριµένη ΜΚΟ δεν είναι εγγεγραµµένη στα µητρώα του Υπουργείου». Και συνεχίζει ο κ. Βελόπουλος στην οµιλία του «µας λέτε ότι υπάρχει µια µη κυβερνητική οργάνωση η οποία δεν είναι νόµιµη, δεν είναι εγγεγραµµένη πουθενά και µεταφέρει κόσµο σαν να είναι πρακτορείο ταξιδίων και τους πηγαίνει tours, βόλτες».
Ακούστε τι του είχε απαντήσει ο Υπουργός και τι λείπει απ’
αυτά που είπε σήµερα ο κ. Βελόπουλος. Απαντάει ο κ. Κουµουτσάκος, Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη: «Σε
απάντηση του ανωτέρω, µέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας
γνωρίζουµε ότι κατά την περίοδο Οκτωβρίου - Νοεµβρίου τρέχοντος έτους, έχουν µεταφερθεί στη δοµή Κάτω Μηλιάς Πιερίας
ογδόντα τρεις πολίτες Τρίτων Χωρών» χίλιους έλεγε ο κ. Βελόπουλος. Και η συνέχεια που επίσης έχει µεγάλη σηµασία: «ενώ
οι µεταφορές γίνονται συντεταγµένα και εφόσον διαπιστώνονται
κενές θέσεις στέγασης, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα χαρακτηριστικά του πληθυσµού που διαµένει στη δοµή».
Τι σηµαίνει αυτό; Ότι έφυγαν ογδόντα τρεις από τη δοµή της
Κάτω Μηλιάς και µέσα σε δυο µήνες -τον Οκτώβρη και τον Νοέµβρη- πήγαν ογδόντα τρεις καινούργιοι, δηλαδή το ισοζύγιο των
φιλοξενουµένων στη δοµή της Κάτω Μηλιάς είναι µηδέν και ο κ.
Βελόπουλος µιλάει για χίλια άτοµα.
Στη δεύτερη απάντηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Μπαραλιάκο, µε
φέρνετε σε δύσκολη θέση, γιατί είµαι από την Ελληνική Λύση και
είστε εκτός θέµατος. Και σύµφωνα µε το άρθρο 66…
ΞΕΝΟΦΩΝ (ΦΩΝΤΑΣ) ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ: Συµφωνώ. Το κλείνω
αµέσως, κύριε Πρόεδρε. Οφείλω όµως αυτή την απάντηση στους
Πιεριείς που θορυβήθηκαν πολύ σήµερα και έλαβα πολλά τηλέφωνα. Για αυτό σήµερα πήρα…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Αφήστε τον, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Είναι εκτός θέµατος,
αν διαβάσετε το άρθρο 66. Κι εγώ είµαι σε δύσκολη θέση…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Τον κ. Βελόπουλο δεν τον σταµάτησε κανείς όταν ήταν εκτός θέµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υπουργέ, έχετε
δίκιο. Εγώ είµαι σε δύσκολη θέση όµως τώρα.
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΞΕΝΟΦΩΝ (ΦΩΝΤΑΣ) ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ: Για τη µη κυβερνητική
οργάνωση, ο κ. Βελόπουλος σταµατάει στο ότι δεν είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του Υπουργείου. Όµως ο Υπουργός συνεχίζει, πλην όµως έχει υποβάλει σχετικό αίτηµα ένταξης, το
οποίο βρίσκεται σε διαδικασία διερεύνησης των προϋποθέσεων,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία κ.λπ.. Άρα, περιµένουµε και
δεν µπορούµε να την χαρακτηρίσουµε ότι δεν είναι νόµιµη. Αυτά
για αποκατάσταση της αλήθειας και µία απάντηση και µία πραγµατική ενηµέρωση των συµπολιτών µου στην Πιερία.
Έρχοµαι στα του νοµοσχεδίου, κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ
για την ανοχή σας.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λίγους µήνες
µετά την ψήφιση του πρώτου νοµοσχεδίου της Κυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας για τη µείωση του ΕΝΦΙΑ και βελτιώσεις στη
διαδικασία ένταξης φυσικών και νοµικών προσώπων στη ρύθµιση
των εκατόν είκοσι δόσεων, δύο µέτρα άµεσης ανακούφισης των
ελληνικών νοικοκυριών, κατατίθεται προς έγκριση και ψήφιση
στη Βουλή το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών, το αποφασιστικό βήµα για τη γενναία και επιβεβληµένη φορολογική µεταρρύθµιση µε αναπτυξιακή διάσταση για
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την Ελλάδα του αύριο.
Το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο αποτυπώνει µε τον πιο απτό
και κατηγορηµατικό τρόπο το φιλελεύθερο ιδεολογικό πρόσηµο
αυτής της Κυβέρνησης. Θέτει στην προµετωπίδα του τη δυναµική και εξωστρεφή επιχειρηµατικότητα και καινοτοµεί µε ρηξικέλευθες αναπτυξιακές διατάξεις, ενώ ταυτόχρονα, απλώνει και
διευρύνει το κοινωνικό δίχτυ προστασίας προς τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα, αυτά δηλαδή που δέχθηκαν το πιο ισχυρό
πλήγµα κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Οι προτεινόµενες διατάξεις του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου διαµορφώνουν τον οδικό χάρτη που οδηγεί τη χώρα µας στο ξέφωτο της ανάπτυξης, την τοποθετούν στο επίκεντρο του
διεθνούς επιχειρηµατικού στερεώµατος και εκπέµπουν σαφώς
και χωρίς αστερίσκους το µήνυµα της Κυβέρνησης. Παρήλθε
ανεπιστρεπτί η εποχή όπου οι ιδεοληψίες του αδηφάγου κρατισµού της ποινικοποίησης του επιχειρείν και της δαιµονοποίησης
του επενδυτικού κέρδους κυριαρχούσαν εξαιτίας της ιδεολογικής ηγεµονίας της Αριστεράς.
Αταλάντευτα συνεπείς και αδιαπραγµάτευτα προσανατολισµένοι στις αρχές και τις αξίες του οικονοµικού φιλελευθερισµού
της ελεύθερης αγοράς, της φορολογικής δικαιοσύνης και της
συµµόρφωσης µε τους νόµους, όχι µόνο δεν φοβόµαστε να συγκρουστούµε µε όσες αντιλήψεις και πρακτικές κρατούν δέσµια
την Ελλάδα σε µία νοσηρή πραγµατικότητα, αλλά επιταχύνουµε
µε βήµα γοργό και σταθερό προς τις σαρωτικές και αλλεπάλληλες µεταρρυθµίσεις που έχει ανάγκη η χώρα. Για αυτό, άλλωστε,
µας εξουσιοδότησαν και µας εµπιστεύτηκαν µε την ισχυρή εντολή τους οι συµπολίτες µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο
αποτελεί µία νέα αρχή στα πολιτικά πράγµατα της χώρας µας,
έπειτα από σχεδόν µία δεκαετία. Αποτελεί το πρώτο νοµοθέτηµα
στο είδος του που δεν προβλέπει καµµία οριζόντια ή κάθετη αύξηση φορολογικού συντελεστή. Ίσα, ίσα, κινείται προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Τίθενται µε αυτό τον τρόπο τα θεµέλια
για την επανεκκίνηση της παραγωγικής ατµοµηχανής της πατρίδας µας. Οι Έλληνες επιτέλους θα αρχίσουµε να παράγουµε
ξανά, να αυξάνουµε το ΑΕΠ µας και να δηµιουργούµε πλούτο.
Προς αυτή την κατεύθυνση, οι µειωµένοι φορολογικοί συντελεστές για µισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και αυτοαπασχολούµενους στο 9% από το 22% για τα εισοδήµατα έως 10.000
ευρώ, η αύξηση του έµµεσου αφορολογήτου για όλες τις κατηγορίες µε πρόνοια για κάθε επιπλέον τέκνο, η µείωση του φορολογικού συντελεστή για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις από
το 28% στο 24%, καθώς και σειρά διατάξεων για άµεση προσέλκυση κεφαλαίων µε ταυτόχρονη παροχή κινήτρων για την προστασία του περιβάλλοντος είναι µόνο κάποιες από τις διατάξεις
που βάζουν τα θεµέλια για την οικονοµική επανεκκίνηση της πατρίδας µας και την ανασυγκρότηση της µεσαίας τάξης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πρόκειται για µεσαία τάξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
οποία γονάτισε από τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και η εξόντωσή
της ήταν στοχευµένη επιλογή. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Το δηλώνουν ξεκάθαρα οι Υπουργοί της. Θυµίζω τη δήλωση του
πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών κ. Χουλιαράκη: «Η
υπερφορολόγηση της µεσαίας τάξης είναι συνειδητή επιλογή».
Θυµίζω επίσης τη δήλωση του πρώην Υπουργού Οικονοµικών,
του κ. Τσακαλώτου, που παραδέχτηκε το εξής: «Κάναµε λάθος
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

στην πρόβλεψη για το πόσο γρήγορα µπορείς να αντιµετωπίσεις
τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά και έτσι έπεσε το βάρος στα
µεσαία στρώµατα».
Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η µεσαία τάξη
δέχτηκε µία πρωτοφανή επίθεση. Στοχοποιήθηκε ως ταξικός εχθρός. Επιβλήθηκαν ή αυξήθηκαν πάνω από τριάντα είδη άµεσων
και έµµεσων φόρων. Να θυµίσω µόνο την αύξηση του ΦΠΑ, την
κατάργηση φοροαπαλλαγών, τη µείωση κατά 50% της δαπάνης
του επιδόµατος θέρµανσης, τους νέους φόρους στο εισόδηµα,
στις επιχειρήσεις, στην κατανάλωση, στις καταθέσεις, στα ακίνητα, στα καύσιµα, ακόµα και στον καφέ, στο κρασί, στο ίντερνετ, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στη συνδροµητική
τηλεόραση, όπως επίσης και στη διαµονή στα ξενοδοχεία.
Αυτό που κατάφερε η προηγούµενη Κυβέρνηση δεν έχει προηγούµενο. Και τολµούν σήµερα να µας κουνάνε και το δάχτυλο.
Εµείς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κάνουµε ακριβώς το αντίθετο. Με το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο δίνουµε ανάσα και προοπτική σε αυτούς που σήκωσαν άδικα και δυσβάσταχτα βάρη και
προστατεύουµε τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες χωρίς επικοινωνιακού τύπου πυροτεχνήµατα. Η µεσαία τάξη για την πατρίδα
µας, τη δηµοκρατία µας και την παράταξή µας είναι ο πολιορκητικός κριός της πολυπόθητης ανάπτυξης.
Η εκπλήρωση των προεκλογικών εξαγγελιών του Κυριάκου
Μητσοτάκη αποφέρει δραστική και χειροπιαστή ελάφρυνση της
µεσαίας τάξης που τόσο πολύ στοχοποιήθηκε τα προηγούµενα
χρόνια. Αυτή άλλωστε είναι εκείνη, η οποία εξοικονοµεί πλούτο,
παράγει έσοδα, διαχέει εισόδηµα, κινεί την αγορά, προσφέρει
και ανοίγει θέσεις εργασίας, δηµιουργεί θετική ψυχολογία στην
οικονοµία και ενισχύει φορολογικά το κράτος. Είναι ο συνεκτικός
κρίκος µεταξύ χαµηλών και υψηλών κοινωνικών στρωµάτων.
Κλείνοντας την οµιλία µου, κύριε Πρόεδρε -και ευχαριστώ
πολύ για την ανοχή σας- δεν µπορώ παρά να επικροτήσω το µεταρρυθµιστικό πρόσηµο αυτού του νοµοσχεδίου. Συντάσσοµαι
µε όλες µου τις δυνάµεις µε την επίµοχθη προσπάθεια του
Υπουργείου για τον εξορθολογισµό του φορολογικού µας συστήµατος. Μαζί, όπως λέει ο ποιητής µας, θα αποτολµήσουµε µε
σθένος το άλµα πιο γρήγορα από τη φθορά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Οι πρώτοι πέντε αύριο το πρωί είναι ο κ. Μπαρτζώκας Αναστάσιος από τη Νέα Δηµοκρατία, ο κ. Γεώργιος Τσίπρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Βασιλειάδης Βασίλειος από τη Νέα Δηµοκρατία, ο κ.
Μαντάς Περικλής επίσης από τη Νέα Δηµοκρατία και ο κ. Χειµάρας Θεµιστοκλής επίσης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 0.59’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Παρασκευή 6 Δεκεµβρίου 2019 -χρόνια πολλά στη Νικολέτα και στον
Νίκο- και ώρα 9.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α)
κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β)
νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Οικονοµικών: «Φορολογική µεταρρύθµιση µε αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

